
  

 

 

ATIVIDADE 7ª 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 

(Não precisa copiar o texto) 

Nesta semana, iremos dar continuidade ao Projeto de Leitura, lendo a crônica: “Circuito Fechado”, 

do escritor Ricardo Ramos Filho, que é neto do escritor Graciliano Ramos. Como também, 

atividades de interpretação e análise de coesão textual. 

Na escola Francisco Quintanilha, temos essa crônica impressa, quando voltarmos às aulas 

presenciais, vocês poderão pegar de empréstimo. Boa leitura! 

 

 

 

Ricardo Ramos Filho, escritor e  
roteirista,  nasceu no Rio de Janeiro, em 1954, 
mas mudou-se com a família para São Paulo, de 
onde nunca mais saiu. 
Filho do escritor Ricardo Ramos e neto de 
Graciliano Ramos, desde menino viveu 
intensamente o universo dos livros. Atualmente, 
está com 66 anos. 
Ele é o escritor da crônica: Circuito Fechado. 
 

(http://rascunho.com.br/diagnostico-implacavel/) 

1- Leia a crônica “Circuito Fechado” 

TEXTO: CIRCUITO FECHADO  
 
Chinelo, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme 
de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. 
Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, 
paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Jornal. Mesa, 
cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e 
poltrona, cadeira, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, 
espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. 
Bandeja, xícara pequena. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vale, cheques, 
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memorando, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de 
anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, 
fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeira, copo, 
pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e 
poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone interno, externo, papéis, prova 
de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, 
papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. 
Quadros. Mesas, cadeiras, prato, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Poltrona, livro. 
Televisor, poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos. 
Vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, 
travesseiro. 
 
Autor: Ricardo Ramos Filho 
(http://mcbspf.blogspot.com/2017/04/texto-circuito-fechado-chinelo-vaso.html) 

 
 
2- Observe a imagem abaixo e responda a pergunta no seu caderno. 

 
a ) Qual a relação da imagem com a crônica: Circuito Fechado ? 

_______________________________________________________________ 
 

 
 
(file:///C:/Users/marci/Desktop/7912lista01substantivo2%C2%BAanopostadoem05.mar%20(1).pdf) 
3- Leia os significados da palavra Circuito de acordo com o dicionário: 
 
 
 

[Do lat. Circuitu] 
Substantivo masculino 

1. Contorno, periferia, circunferência. 

2. Linha que limita qualquer área fechada; perímetro. 

3. O que circunda; cinto, cerco, cerca: (…) 

http://mcbspf.blogspot.com/2017/04/texto-circuito-fechado-chinelo-vaso.html
file:///C:/Users/marci/Desktop/7912lista01substantivo2Âºanopostadoem05.mar%20(1).pdf


4. Giro, volta: (…) 

5. V. circuito de palavras (…) 

(Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Eletrônico – versão 5.0) 

Com base na leitura do texto e no verbete, explique o título “Circuito fechado”. 

(https://pvscampos.wordpress.com/2012/05/10/exercicios-sobre-pratica-de-leitura-e-coesao/) 

 
3-  Copie e responda  a Interpretação da Crônica no seu caderno: 

 
 
a ) Como começa o texto? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
b ) Como termina o texto? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
c) Por que a crônica tem o título: Circuito Fechado? Para responder, observe a imagem e 
o significado da palavra de acordo com o dicionário. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
d ) A crônica está retratando qual situação do cotidiano? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
e) Qual é a crítica que a crônica está fazendo? 
______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________  
  
f ) Quem é o personagem do texto e quais são suas características? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
g ) Você conseguiu entender o texto e a sequência dos acontecimentos   mesmo 
não estando separados em parágrafos? Por quê? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
h ) A maioria das palavras da crônica são: 
(  ) verbos. 
(  ) adjetivos. 
(  ) substantivos. 
 

i) Como está a sua rotina neste momento de pandemia? Está num circuito fechado ou 
aberto? Justifique sua resposta. 

 
Revisão : Leia , mas não precisa copiar no caderno. 
 
 Substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. É tudo que dá nome aos 
seres, a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Ex.: casa, avião, grito, música, 
felicidade, amor, dentre outros. O substantivo pode variar em gênero (masculino e 
feminino), número (singular e plural). 
 

 

https://pvscampos.wordpress.com/2012/05/10/exercicios-sobre-pratica-de-leitura-e-coesao/


4 ) Analisando as partes do texto na construção da coesão textual: 

Copie o trecho da crônica que representa as atividades realizadas no período da manhã. 

 
 

 

Copie o trecho da crônica que representa as atividades no ambiente de trabalho. 

 
 

 

Copie o trecho da crônica que representa o período do almoço. 

 
 

 

Copie o trecho da crônica que representa o período de volta à casa. 

 
 

 

5-Produção textual:  
Elabore um texto das suas atividades diárias apenas com substantivos. Vamos tentar? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

 

Município Confirmados Óbitos 

Diadema 2.975 212 

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://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/
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/


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 
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. 

 

https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/surrealismo/
https://www.infoescola.com/biografias/salvador-dali/
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/


 
 "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 

Nestas semanas viemos vendo muitas informações a respeito dos alimentos que consumimos, 

porém, muitas vezes esses alimentos vem direto das prateleiras do mercado para as nossas mesas, 

não é mesmo? Por este motivo, nas próximas semanas vamos falar a respeito de um assunto muito 

importante mas que na maioria das vezes nem nos damos conta de observar: os rótulos dos 

alimentos que consumimos. Como esse assunto é bastante extenso, vou dividir em algumas 

semanas, Ok? Vamos ler o texto a seguir com bastante atenção e depois realizar a atividade no 

caderno. Desejo uma ótima semana a todos, se cuidem e aprofundem seus conhecimentos apesar 

da distância. 

 

Como ler rótulos de alimentos e quais os benefícios dessa prática 

 

A maioria das pessoas pensam estar fazendo dieta da maneira correta, sendo saudável, mas não 

tem o hábito, e nem mesmo sabem, como ler rótulos de alimentos. 

http://2.bp.blogspot.com/-9OkYV9lNWd8/U4IvkAqRITI/AAAAAAAAFFc/0muWnDPA3do/s1600/SAM_1469.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-rh5InYz6TkY/UiJ__L_51dI/AAAAAAAADfM/CRfHR7sFyx0/s1600/AULAS+DE+ARTES+PROFESSOR+DOUGLAS+-+EXEMPLOS+DE+ATIVIDADES+-+COMPOSICAO+VISUAL+COM+RECORTES+DE+JORNAIS+E+REVISTAS+(1).JPG
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


Você sabe? 

Mesmo que a resposta seja “sim”, continue lendo esse texto, pois você pode estar errado. 

Isso porque muitas pessoas, quando consultam o rótulo, acham que apenas conferir o número de 

calorias basta para saber se o alimento é saudável ou não. 

Hoje vamos ensinar como ler rótulo de alimentos e a importância de entender o que cada 

informação significa. Há muita informação escondida nos rótulos que podem prejudicar sua dieta 

ou até mesmo sua saúde. 

 

O rótulo é a maneira mais segura de você saber o que realmente está consumindo quando compra 

algo no supermercado. Com o passar do tempo, as informações dos rótulos vêm sendo 

aprimoradas para serem cada vez mais claras e sinceras para o público. As empresas são, 

inclusive, obrigadas a informar o uso de ingredientes alergênicos em suas fórmulas. 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa é a responsável por regulamentar e 

fiscalizar esse setor de informações das embalagens, através da resolução RDC 360/03 – 

Regulamento Técnico  sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados. 

 

Primeiramente, vamos esclarecer alguns itens que precisam estar obrigatoriamente nessa lista 

informativa. Veja abaixo! 

 

- Lista de ingredientes/valor nutricional: sempre organizada por ordem decrescente, ou seja, isso 

quer dizer que o primeiro ingrediente é o que predomina, está em maior quantidade na formulação 

do produto e o último, consequentemente, é o que está em menor quantidade. 

- Nível de processamento: informa se o produto passou por muitas ou poucas etapas de 

processamento. 

- Identificação de origem: informações sobre o fabricante do produto e onde esse produto foi 

fabricado. 

- Prazo de validade: mostra até quando o produto será próprio para consumo (margem de 

segurança). 

- Conteúdo líquido: quantidade real de produto dentro da embalagem. 

- Lote: forma de controle da produção, caso haja algum problema com o produto. 

 

1) Qual é o nome da agência que fiscaliza e regulamenta as informações que vemos nas 

embalagens? 

 

2) Você costuma ler os rótulos dos alimentos que leva pra casa? O que você costuma observar 

nesses rótulos? 

 



3) Agora, vamos pegar alguns produtos em casa e preencher as informações da tabela, escolhi 

um macarrão parafuso aqui em casa e coloque em vermelho como exemplo. Agora é a sua 

vez, faça conforme o exemplo (escolha no mínimo 5 embalagens): 

 

Produto Ingrediente 

em maior 

quantidade 

Fabricante Prazo de 

validade 

Conteúdo 

líquido 

Lote Possui informação para 

alérgicos? 

Macarrão 
Parafuso 

Sêmola de 
trigo 

Tondo S/A 02/04/2022 500g 092 sim Alérgicos: contém ovo e 
derivados de trigo. 
Pode conter soja, 
cevada, centeio e aveia. 
Contém glúten. 

        

        

        

        

        

 

 

Fonte do texto adaptado: https://alimentosjunior.com.br/2019/01/24/como-ler-rotulo-de-alimentos-e-quais-os-

beneficios-dessa-pratica/?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-

vUtLRGkAUYe4pQwCHBSEd32021gsxMabIXpPOu2TrfuxFNeCO1uXR1oaAoHwEALw_wcB 

 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

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. 

https://alimentosjunior.com.br/2019/01/24/como-ler-rotulo-de-alimentos-e-quais-os-beneficios-dessa-pratica/?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtLRGkAUYe4pQwCHBSEd32021gsxMabIXpPOu2TrfuxFNeCO1uXR1oaAoHwEALw_wcB
https://alimentosjunior.com.br/2019/01/24/como-ler-rotulo-de-alimentos-e-quais-os-beneficios-dessa-pratica/?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtLRGkAUYe4pQwCHBSEd32021gsxMabIXpPOu2TrfuxFNeCO1uXR1oaAoHwEALw_wcB
https://alimentosjunior.com.br/2019/01/24/como-ler-rotulo-de-alimentos-e-quais-os-beneficios-dessa-pratica/?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtLRGkAUYe4pQwCHBSEd32021gsxMabIXpPOu2TrfuxFNeCO1uXR1oaAoHwEALw_wcB


 

                                                 Fonte: bing.com/atveducativasdehistoria 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

Objetivos: Conhecer e se familiarizar com novas palavras da Língua Inglesa. 

Nessa atividade continuaremos com o estudo, estações do ano. (2ªparte) 

(Será necessário o registro dessa atividade no caderno de Inglês) 

 

As quatro estações do ano nos Estados Unidos 



 

 

Nos Estados Unidos, as estações do ano são bem definidas. Muita gente pode pensar que o clima 
predominante é o inverno, que é a estação ícone do país. Mas as outras estações também são bem 
destacadas no país e cada uma delas traz sua forma de beleza. 

Diferente daqui do Brasil, os EUA ficam no hemisfério norte. Portanto as estações do ano 
acontecem de maneira oposta do que aqui no nosso país. Para ilustrar isso de maneira prática, 
confira a relação abaixo: 

• A primavera sempre se inicia em março e termina em junho; 

• O verão começa em junho e termina em setembro; 

• O outono aparece em setembro e termina em dezembro; 

• O inverno dá início em dezembro e termina em março. 

Em todas essas épocas do ano, a paisagem muda completamente em todo o país. O inverno pinta 
tudo de branco, onde acontecem nevascas, ar muito gelado e um clima bem rigoroso. A vantagem 
é que no país, todas as casas são equipadas com ar-condicionado para que os habitantes possam 
aguentam o frio. 

Nessa época do ano, as roupas precisam ser bem reforçadas para bloquear um pouco do ar 
extremamente frio. 

Da mesma forma, o verão é bem rigoroso para os moradores do local. Uma característica que ajuda 
a aguentar o calor escaldante é a velocidade dos ventos, que transforma o calor em um clima mais 
ameno. Mas não é em todos os locais que isso acontece. 

Em alguns estados, os americanos sofrem muito com o calor intenso. Mas como as casas possuem 
ar-condicionado fica mais fácil de encarar o verão. 

O outono também é uma estação que enche os olhos dos brasileiros. É onde as árvores ficam 
tingidas de cores quentes como o vermelho e o laranja, o chão repleto de folhas caídas e um clima 
mais agradável tanto no período diurno quanto noturno. 



A primavera, assim como aqui no Brasil, é linda nos Estados Unidos. É a época do reflorescimento 
das árvores, as plantas começam a desabrochar e todo o país se torna mais colorido. É um 
contraste enorme com o inverno. 

Aprenda as estações do ano em inglês 

Agora vamos ao que realmente interessa. Separamos aqui uma relação de palavras em inglês, 
significado e uma simbologia de como pronunciar as estações do ano em inglês. Dessa maneira, 
você conseguirá aprender de maneira mais eficaz. Vamos lá? 

Estação do ano em 
inglês 

Tradução Como pronunciar 

Spring Primavera spRíng 

Summer Verão SâmeR 

Fall/Autumn Outono Fól/Óutun 

Winter Inverno UínteR 

Como você pôde perceber, na pronúncia colocamos o “R” como destaque. Essa pronúncia da letra 
“r” precisa ser bem acentuada, como a pronúncia do “r” do interior. Bem caipira mesmo. 

Em algumas regiões o outono é mais conhecido como Fall, que remete à queda das folhas das 
árvores. Mas em geral, é mais conhecido como Autumn. 

Aqui vale uma ressalva de que a preposição (no) utilizada para se referir às estações do ano deverá 
ser sempre “in”. Veja alguns exemplos práticos: 

The leaves fall in autumn. – As folhas caem no outono. 

The leaves fall in autumn. – As folhas caem no outono. 

Agora que você já conhece como pronunciar as estações do ano em inglês, confira uma seleção 
de palavras que podem ter relação com cada estação. Essas palavras podem fazer parte de uma 
construção de frases comumente utilizadas em cada estação. Confira! 

Spring 

Flower (flor) Clear sky (céu limpo) Tree (árvore) 

Colorful (colorido) Blossom (flor/florescer) Garden (jardim) 

Flowery (florido) Butterflies (borboletas) Bright sun (sol brilhante) 

Fruits (frutas) March (março) April (abril 

May (maio) Flower season (temporada de flores  
 

Summer 

Sunshine (raios do sol) Beach (praia) Pool (piscina) 



Sun hat (chapéu de sol) Sunglasses (óculos de sol) Sunblock (protetor solar) 

Hot weather (clima 
quente) 

Swimming (nadar) Vacation (férias) 

Blue sea (mar azul) Water wave (ondas do mar) Blue sky (céu azul) 

Bikini (biquíni) Juice (suco) Ice water (água gelada) 

Autumn 

Leaves (folhas) Leaf (folha) Fresh air (ar fresco) 

Halloween party (festa 
de halloween 

Autumn foliage (folhagem de 
outono) 

Harvest season (época da 
colheita) 

September (setembro) October (outubro) Sunset (pôr-do-sol) 

Windy (ventoso) Cool weather (clima fresco) Tree (árvore) 

Winter 

December (dezembro) Snow (neve) Cold weather (clima frio) 

Coat (casaco) Blanket (cobertor) Hot chocolate (chocolate quente) 

Popcorn (pipoca) Snowstorm (tempestade de 
neve) 

Blizzard (nevasca) 

Snow skiing (esqui) Cloudy (nublado) Ice skating (patinação no gelo) 

Christmas (natal) New year (ano novo) Santa Claus (papai noel) 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado de cálculos, suas formas de registro e de cálculos, através de frações e 

exercícios de divisibilidade. 

Contextualização: 

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

tão presentes no cotidiano. 

 

Atividades: 

Responder as 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 Frações 

1) Observe a figura: 

 

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? 

b) Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? 

c) A parte pintada representa que fração do retângulo? 

 

2) Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada: 

a)        b)    c)  

 

3) Um sexto de uma pizza custa 3 reais, quanto custa: 

a)  da pizza 

b)  da pizza 

c) a pizza toda 

 

4) Se  do que eu tenho são 195 reais, a quanto corresponde  do que eu tenho? 

 

 
5) Encontre o resultado dos cálculos abaixo: 
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a)                              b)                              c)  

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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