
  

 

 

ATIVIDADE 6ª SÉRIE - EJA 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 

São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por disciplinas, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Nesta semana, vamos continuar o Projeto de Leitura, lendo a crônica “Inimigos”, de Luís 
Fernando Veríssimo. 
 

 

Vamos conhecer um pouco da biografia do escritor? 

 
 

 
 

 

 
Luis Fernando Veríssimo nasceu em 26 de 
setembro de 1936 em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. Está com 84 anos. 
É filho do escritor Érico Veríssimo e Mafalda 
Veríssimo. 
Atualmente, o autor escreve para os jornais 
Zero Hora, O Estado de São Paulo e O Globo.  
Ele escreveu a crônica: Inimigos que vocês vão 
ler. 
 

 

 
 
  

(https://www.pensador.com/autor/luis_fernando_verissimo/) 

 

 ( Leia e reflita sobre a crônica, mas não precisa copiar no caderno) 

   
Inimigos 

 
 
O apelido de Maria Tereza, para Norberto, era ‘Quequinha’. Depois do casamento, sempre que 
queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava na sua mão, 
carinhosamente, e começava: 
 
__Pois a Quequinha... 
 
E a Quequinha, dengosa, protestava: 
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__Ora, Beto! 
Com o passar do tempo o Norberto deixou de chamar a Maria Tereza de Quequinha. Se ela 
estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia: 
 
__ A mulher aqui... 
 
Ou, às vezes: 
 
__Esta mulherzinha... 
 
Mas nunca mais Quequinha. 
 
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca o 
silêncio. O tempo usa armas químicas.) 
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por Ela. 
 
__Ela odeia o Charles Bronson. 
 
__Ah, não gosto mesmo. 
 
Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a chama-se de Ela, ainda usava um vago 
gesto de mão para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer ‘essa ai’ e a apontava com o 
queixo. 
 
__ Essa ai... 
 
E apontava com o queixo, até curvando a boca com um certo desdém. 
(O tempo, o tempo. Tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois 
cura.) 
 
Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na direção. Faz um 
meneio de lado com a cabeça e diz: 
 
_ Aquilo... 
 
Luís Fernando Veríssimo 
  

 

(Leia e copie no caderno) 

Interpretação da crônica 
 
1-Quais as personagens da Crônica? 
_____________________________________________________________ 
 
2-De acordo com o texto, Norberto é o marido de Maria Tereza e se refere a ela utilizando 
várias palavras. Faça um (X) nas alternativas corretas: 

 
(  )Amor 
(  )Quequinha 
(  ) Ela 
(  ) Maria 
(  ) Aquilo 

https://www.pensador.com/autor/luis_fernando_verissimo/


(  ) Essa  
 
3-Os sinais de pontuação de travessão ( __ ) , na crônica, indicam: 
(  ) a fala do narrador. 
(  ) a fala da esposa e do marido. 
(  ) a fala dos outros. 
 
 
4- No trecho: “ O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo”, o autor  quer dizer: 
(  ) com o tempo, o amor aumenta. 
(  ) com o tempo, o fica mais forte. 
(  ) com o tempo, os casais passam a agir de maneira diferente da que agiam no início. 
 
5- Por que o título da crônica é Inimigo? 
 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
6- Você concorda com a opinião do autor : “O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o 
tempo”? Por quê? 
 

______________________________________________________________ 
 
 
7- Quando o autor escreve a palavra “Aquilo”, ele está substituindo o nome de quem? 

 
_______________________________________________________________ 
 
8- Norberto e Quequinha começam o relacionamento de forma carinhosa,  copie o trecho da 
crônica que mostra esse sentimento. 
 

 
_______________________________________________________________ 
9- - Na sua opinião, a crônica faz uma  crítica aos relacionamentos amorosos, por quê? 
 

 
 
10-  Na sua opinião, acontecem situações como a do Norberto e da Quequinha  na realidade? 
Escreva  um relato contando a história_____________________ 

 

 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Caros alunos, ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os objetivos desta 

atividade. Em geografia, acompanharemos o desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus. 

Vamos utilizar matérias de jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do ponto 

de vista espacial, econômico, social. Não é preciso copiar a notícia, só as questões abaixo. 

 



Governo de SP prorroga quarentena até 14 de julho; SP e cidades do ABC 
avançam para amarela e interior regride 
Por G1 SP — São Paulo 26/06/2020 12h51- (adaptado) 

A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 14 de julho pelo governo de São 
Paulo. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (26), pelo governador João Doria (PSDB), em 
coletiva de imprensa para divulgar a atualização das flexibilizações nas cidades, conforme o plano de 
recuperação econômica. 

Pela nova classificação, a capital paulista e 14 municípios da Grande São Paulo passam 
para a fase amarela e poderão abrir restaurantes, bares e salões de beleza. A liberação, porém, só 
deve ocorrer a partir do dia 6 de julho, conforme recomendação do Centro de Contingência para o 
coronavírus. A maior parte do estado, entretanto, retorna ou permanece na fase vermelha 
 

 
Novo mapa atualizado com a situação das regiões do estado no Plano São Paulo de flexibilização da quarentena — 
Foto: Divulgação/Governo de SP 

 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-
julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml . Acesso 26/06/2020 (adaptado)  

 

ABC bate recorde com 35 óbitos por coronavírus em apenas 24h 
Maria do Socorro Diogo 26/06/2020  

  
O ABC registrou nesta quinta-feira (25/6) mais 765 casos do novo coronavírus (covid-19) e 

35 óbitos. Foi recorde de mortes em apenas um dia. O último registro foi em 17 de junho, com 29 
baixas. 

Com isso, o ABC passa a contar com 20.739 infectados e 1.074 óbitos. 
Os números são fornecidos pelas prefeituras e a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, com prevalência dos números mais elevados de cada lado. 
O avanço do coronavírus expressa a necessidade da população em obedecer às normas de 

distanciamento social, a única forma até o momento, de evitar o contágio da doença, que já matou 
13.759 pessoas no Estado e 55.054 no País. 

Em número de casos confirmados, São Paulo possui 248.587 contaminados e o Brasil 
1.233.147, segundo o consórcio de veículos – G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL – que 
coletam os dados nas secretarias de Saúde dos estados. 

 
Números da COVID-19 nos municípios do ABC em 26/06/2020 

Município Confirmados Óbitos 

Diadema 2.975 212 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/governo-de-sp-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-sp-e-cidades-do-abc-avancam-para-amarela-e-interior-regride.ghtml
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/author/msdiogo/


 

 

 
 

 

 

 

Fonte https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-

apenas-24h/ . Acesso em 26/06/2020  

 

Leia e analise as duas notícias acima, sobre os impactos do novo coronavírus na Região do ABC. 

Copie e responda as questões: 

1. Qual é a boa notícia para a Região do ABC, em 26 de junho? 

2. Qual é a má notícia para a Região do ABC, em 26 de junho? 

3. Quais são os municípios da Região do ABC com maior número de casos confirmados de 

coronavírus, em 26 de junho?  

4. Em 06 de julho, a Região do ABC passa para a fase amarela. O que isso significa? 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carval 

Nesta semana vamos apreciar obras de arte do Surrealismo e entender o contexto no qual essas 

obras se situam. Para isso, vamos ver que há obras ilustres de conceituados artistas. 

Registre essa atividade em seu caderno 

SURREALISMO 

(TEXTO EXTRAÍDO DO SITE: INFOESCOLA) 

Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência, ausência de lógica, formaram as bases das criações 
do movimento surrealista. Fundado em Paris em 1924 o Surrealismo engrossou os movimentos 
de vanguardas do início do século XX.  
André Breton foi seu principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o primeiro e principal 
manifesto - o Manifesto Surrealista. Entre seus mais marcantes expoentes nas Artes Plásticas 
estão: Salvador Dali (1904-1986), Max Ernst (1891-1976), René Magritte (1898-1967), André 
Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983). Alguns críticos e autores da arte associam o nome 
de Frida Kahlo (1907-1954) ao movimento Surrealista, no entanto a própria artista não se 
considerava uma surrealista, pois estava interessada em retratar suas dores e tragédias pessoais. 
 
Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela sociedade 
burguesa, seguindo a exploração dadaísta de tudo o que fosse subversivo na arte. Fortemente 
influenciados pelas teorias psicanalíticas de Sigmund Freud, os surrealistas seguiram alguns 
métodos para impedir o controle do consciente na ação artística, desprendendo o inconsciente. 
 
Como parte do seu processo artístico, os artistas desse movimento também exploravam o 
imaginário dos sonhos como um atributo inquietante e bizarro da vida diária, chegando pedir que 
pessoas comuns descrevessem suas experiências oníricas como uma forma de montarem arquivos 

Mauá 2.089 136 

Ribeirão Pires 429 34 

Rio Grande da Serra 186 11 

Santo André 5.651 249 

São Bernardo do Campo 7.557 352 

São Caetano do Sul  1.852 80 

TOTAL 20.739 1.074 

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-apenas-24h/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2835959/abc-bate-recorde-com-35-obitos-por-coronavirus-em-apenas-24h/
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https://www.infoescola.com/biografias/frida-kahlo/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/
https://www.infoescola.com/artes/dadaismo/
https://www.infoescola.com/psicanalise/sigmund-freud/


para suas produções. Assim os surrealistas concebiam o inconsciente como um meio de 
imaginação, as formas e imagens não poderiam prover da razão, mas de impulsos e sentimentos 
irracionais e surreais. 
Os artistas desse movimento se diferenciavam quanto ao estilo adotado. Enquanto as formas e 
linhas de Masson provinham de pincelados livres, Magrite e Dalí tinham imagens realistas criando 
cenas oníricas. 

 

 
 "A persistência da Memória" - Salvador Dali - (1931). 

 
A obra “A persistência da memória” de Salvador Dalí é uma das mais representativas desse 
movimento. Os três relógios derretidos juntamente a uma espécie de autorretrato do artista 
representam o Surrealismo de Dalí diante da irrelevância da passagem do tempo que dizia não 
perceber e que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que 
numa tarde quente em seu ateliê, Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo em função do 
forte calor. Nascia aí à ideia para de pintar os relógios derretidos e associá-los a passagem do 
tempo. 
Não há uma data que determine o fim do Surrealismo, pois influencia até o presente, artistas de 
todo mundo. No Brasil é possível encontrar características do Surrealismo nas obras de Tarsila do 
Amaral e Ismael Nery. 

OUTRAS OBRAS SIGNIFICATIVAS DESTE MOVIMENTO ARTÍSTICO: 
 

                                          
René Magritte - “O Filho do Homem” - (1964)                  Salvador Dalí – “A Tentação de Santo Antônio” - (1946) 

 

https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://www.infoescola.com/biografias/tarsila-do-amaral/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/the_persistence_of_memory_1931_salvador_dali.jpg


            
Joan Miró - "Carnaval do Arlequim" (entre 1924 e 1925)             Frida Kahlo – “As Duas Fridas” - (1939) 
 
É uma das pinturas surrealistas mais marcantes do artista. 

 
 

 

 
Tarsila do Amaral – “A Lua” - (1928) 

. 
Atividade 

 
  COMPOSIÇÃO VISUAL COM RECORTES. 

Nesta atividade vamos criar uma composição visual bem interessante inspirada pelos movimentos 
artísticos estudados acima. Para isso vamos usar recortes de revistas e jornais para criar imagens 
diferentes e cenários fantásticos. Capriche em sua produção! 
 

EXEMPLOS DESTA ATIVIDADE: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3


    
 

 

 
 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Olá queridos alunos! Na semana passada relembramos sobre as relações ecológicas harmônicas 

e desarmônicas. Nesta semana vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os tipos de relações 

existentes na natureza. Espero que todos fiquem bem, se cuidem e aumentem seus 

conhecimentos apesar da distância. 

 

Lembrete: 

Todos os seres vivos relacionam-se uns com outros.  

Essas relações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos 

envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica. 

 

Leia o texto com atenção: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-9OkYV9lNWd8/U4IvkAqRITI/AAAAAAAAFFc/0muWnDPA3do/s1600/SAM_1469.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-AXwYYHNDkqc/UiJ_YdTzQeI/AAAAAAAADec/1voOAqqKEgQ/s1600/AULAS+DE+ARTES+PROFESSOR+DOUGLAS+-+EXEMPLOS+DE+ATIVIDADES+-+COMPOSICAO+VISUAL+COM+RECORTES+DE+JORNAIS+E+REVISTAS+(1+(5).JPG


Harmônicas 
 

→ Sociedade: indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados e que 
cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. Geralmente, a morfologia corporal está 
relacionada com a atividade que exercem. Ex.: abelhas, cupins, formigas, etc. 
 
→ Colônia: indivíduos associados anatomicamente. Eles podem apresentar-se semelhantes 
(colônias isomorfas) ou com diferenciação corporal de acordo com a atividade que desempenham 
(polimorfas). Ex.: determinadas algas e caravela-portuguesa. 
 

 
Os líquens são formados por interações entre fungos e cianobactérias ou entre fungos e algas 

 
Mutualismo: indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando 
vínculo de dependência. Ambos se beneficiam. Ex.: líquens (fungo + cianobactéria), cupim e 
protozoário, que digere a celulose em seu organismo; micorrizas (fungos + raízes de plantas) etc. 
 
Protocooperação: indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para 
sobreviver. Ex.: peixe-palhaço e anêmona (o primeiro ganha proteção, e o segundo, restos de 
alimentos); pássaros que se alimentam de carrapato bovino etc. 
 
Inquilinismo: uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem 
causar prejuízos à outra. Exemplo: orquídeas e bromélias associadas a árvores de grande porte. 
Comensalismo: relação na qual apenas uma espécie beneficia-se, mas sem causar prejuízos à 
outra. Exemplo: o peixe-piloto prende-se ao tubarão para se alimentar dos restos de comida dele e 
também se locomover com maior agilidade. 

 
 
 

Desarmônicas 

 

Canibalismo: ato no qual um indivíduo alimenta-se de outro(s) da mesma espécie. 
 
Competição: disputa por territórios, parceiros sexuais, comida etc. 
 

Amensalismo: uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Ex.: liberação de antibióticos por 
determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. 
 
Predatismo: um indivíduo mata outro para alimentar-se. Ex.: serpente e rato. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sociedade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/colonia-uma-relacao-ecologica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mutualismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/protocooperacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/inquilinismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/comensalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/canibalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/competicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/amensalismo-e-parasitismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/predatismo.htm


 
Os guepardos, ao se alimentarem de suas presas, estão realizando predatismo 

 
 
Parasitismo: o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, 
debilitando-o. Ex.: lombriga e ser humano, lagarta e folhagens, carrapato e cachorro etc. 
 
Competição: disputa por recursos (território, presas, etc). 
 
 
São muitos tipos de Relações ecológicas que podemos verificar na natureza. Agora para podermos 
nos lembrar melhor, vamos organizar alguns dados em uma tabela para facilitar os nossos estudos. 
Essa tabela deverá ser copiada e preenchida no caderno. 
 
 
Vamos à tabela, você deverá voltar no texto para conseguir preencher os dados. Esse 
preenchimento deve ser feito conforme o exemplo que está em vermelho na primeira linha. Podem 
ser realizadas pesquisas em sites na internet para ajudar no preenchimento ou até mesmo 
utilizando os conhecimentos prévios que já tivemos em sala de aula. 
 

Relação Harmônica ou Desarmônica Exemplo 

Sociedade harmônica Abelhas, formigas, cupins. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Fonte do texto adaptado e imagens: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/relacoes-ecologicas.htm 

 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/amensalismo-e-parasitismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/competicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/relacoes-ecologicas.htm


OBJETIVO: relacionar componente cultural a sua raça de origem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Como mencionado em nossas aulas muitas são as contribuições que 

as raças braseiras acrescentaram ao nosso cotidiano. 

ATIVIDADE: Faça a relação adequada e registre apenas a resposta em seu caderno. 

 

                                                 Fonte: bing.com/atveducativasdehistoria 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

PALAVRA CRUZADA NA LÍNGUA INGLESA NÚMEROS: 



FAZER COM QUE O ALUNO DA EJA II SEJA CAPAZ DE REALIZAR PALAVRAS CRUZADAS NA 

LÍNGUA INGLESA 

ATIVIDADE: ESCREVA NA PALAVRA CRUZADA OS NÚMEROS TANTO, NAS LACUNAS, BEM 

COMO, NAS CRUZADINHAS DE ACORDO COM O DICIONÁRIO E, TAMBÉM COMO NAS ATIVIDADES 

ANTERIORES QUE VOCÊ JÁ REALIZOU.  

PALAVRAS CRUZADAS NÚMEROS: 

 

FONTE: www.br.pinterst.com 

LEGENDA:  

DOWN: VERTICAL 

ACROSS: HORIZONTAL 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 
Ampliar o significado de cálculos, suas formas de registro e de cálculos, através de exercícios divisibilidade. 

Contextualização: 

Continuar o estudo de cálculos iniciado em sala de aula e para melhor entendermos os números tão 

presentes no cotidiano. 



Atividades: 

Responder às questões em uma folha avulsa que será entregue ao professor no retorno às aulas 

 
OBS: Para verificação do professor na volta das aulas presenciais 

Exercícios de Divisibilidade 

Responda sim ou não: 

a) 24 é múltiplo de 2?      

b) 52 é múltiplo de 4?      

c) 50 é multiplo de 8?      

d) 1995 é múltiplo de 133?      

Alguns automóveis estão estacionados na rua. Se você contar as rodas dos automóveis, o 
resultado pode ser 42? Pode ser 72? Por que? 

 

Escreva os 5 primeiro múltiplos de 9:      

Escreva as 5 primeiros múltiplos comuns de 8 e de 12:      

Ache o MMC: 

a) MMC (9, 18)      

b) MMC (20, 25)      

c) MMC (4,10)      

Complete a tabela: 

DIVIDENDO DIVISOR QUOCIENTE RESTO 

124 4 31 0 

161 5 ? ? 

31 7 ? ? 

2020 2 ? ? 
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