
 

  

Queridos alunos da EJA, olá! 

Estaremos juntos em mais uma semana de atividades on-line.  Preparamos tudo com muito 

carinho e esperamos que nossas todos estejam aproveitando ao máximo este momento de 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Lembramos que estamos trabalhando, mesmo que de longe, então, qualquer dúvida pode ser 

esclarecida por meio de nosso canal oficial (WhatsApp/4066-5534) 

Todas as atividades são pensadas para que você consiga resolver com o máximo de autonomia e 

sem a necessidade de impressão. Utilize recursos disponíveis na sua casa e se algo não estiver 

ao alcance, não tem problema, depois retomaremos em sala de aula. Leia tudo com muita atenção 

e anote toda e qualquer dúvida. 

MODALIDADE / NÍVEL DE ENSINO: Educação de Jovens e Adultos — 5ª e 6ª SÉRIE 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

SEMANA DE 29/06 A 03/07 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

− Ler e interpretar o gênero textual fábula, bem como, reconhecer as características dessa narrativa. 

− Analisar e refletir sobre a escrita da língua padrão por meio da gramática. 

 

Olá aluno (a)! 

Na atividade da semana passada você aprendeu um pouco sobre o gênero textual 

fábulas e suas características. Nesta semana, vamos dar continuidade a este gênero textual 

e relembrar substantivos e adjetivos em gramática. 

 

Para iniciar, leia a fábula e em seguida responda as questões propostas: 

 

O SAPO E O BOI 

 

O sapo coaxava ao lado do rio quando viu um boi se aproximar para beber água. Cheio de 

inveja o sapo disse para os amigos: 

— Duvidam que fico do tamanho desse animal? 

— Duvido! — respondeu o pato. 

— Impossível! — respondeu o rato. 

— Esqueça! — disse a capivara. 

Então, para espanto de todos, o sapo começou a estufar a barriga e aumentar de tamanho e 

falou: 

— Viram só? Eu não disse que conseguiria? — gabou-se o sapo. 
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— Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele! — comentou a 

capivara. 

Inconformado, o sapo continuou a estufar. 

— E agora, já estou do tamanho dele? — perguntou novamente. 

—Só se for do tamanho de um bezerro — respondeu o pato. — E é bom parar com isso antes 

que se machuque. 

— Só vou parar quando ficar maior do que o boi! 

Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. 

— É nisso que dá não se conformar com o que se é... — disse o rato, que não pensava em 

outra coisa a não ser continuar sendo ele mesmo. 

 

Moral: Não tente imitar os outros; seja sempre você mesmo. 
 

        “O Sapo e o Boi” – Fábulas de Esopo – tradução: Heloísa 

Jahn, São Paulo: Ed. Companhia das letrinhas, 1994. 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

1. Quais são as personagens principais do texto? 

 

2. Qual o nome do autor da Fábula? 

 

3. Qual é o gênero textual desse texto? 

 

4. Onde acontece a trama? 

 

5. Qual é o conflito da personagem principal dessa história? 

 

6. Como a personagem resolveu o conflito? 

 

7. O que despertou o sentimento de inveja no sapo e por quê? 

 

8. O que aconteceu com o sapo no final do texto? 

 

9. Apesar das advertências dos amigos, o sapo continuou a se estufar. Diante dessa atitude, como 

podemos caracterizá-lo? 

 

10. Explique a relação entre a fábula e a sua moral. 

 

11. Que tipo de pessoas o boi e o sapo representam nessa fábula? Que mensagens nos passa a 

moral do texto “Seja sempre você mesmo.”? 

 

12. Em sua opinião, para que o sapo se tornasse elegante, era necessário que se transformasse 

em boi? Por quê? 

 

13. O que você pensa sobre as pessoas que vivem insatisfeitas consigo mesmas? O que lhes diria? 

E você está feliz com sua aparência e seu jeito de ser? Se você pudesse ser outra pessoa, quem 

você gostaria de ser? Por quê? 

 



 

  

14. Você está de acordo com a moral desta fábula? Justifique sua resposta, procurando comprová-

la com um fato que conheça ou que tenha acontecido com você. 

 

ESTUDANDO A GRAMÁTICA 

 

15. Retire do texto quatro palavras que são substantivos. 

 

16. Escreva uma fala do sapo. 

 

17. A expressão o sapo coaxava quer dizer 

(   )  o sapo cantava 

(   ) o sapo relaxava 

(   ) o sapo bebia água 

(   ) todas estão corretas 

 

18. A expressão “gabou-se o sapo" quer dizer que 

(   ) o sapo estava triste 

(   ) o sapo era corajoso 

(   ) o sapo elogiava a si mesmo 

(   ) o sapo se achava inferior ao boi 

 

19. O texto O sapo e o boi é uma fábula por quê? 

(   ) tem animais como personagem 

(   ) os animais tem sentimento como os seres humanos 

(   ) passa sempre um ensinamento 

(   ) todas estão corretas 

 

20. A expressão “para espanto de todos " dá a ideia de quê? 

(   ) os animais se assustaram ao ver o sapo estufando 

(   ) os animais concordaram com a decisão do sapo 

(   ) os animais elogiaram o sapo 

(   ) todas estão corretas 

 

21. Quais adjetivos você daria ao sapo? E ao boi? 

 

Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, 

característica, aspecto ou estado.  
 

Em “casa velha”, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. 

Em “prédio antigo”, o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. 
 

Os adjetivos variam em gênero (masculino e feminino) e em número (singular e plural) conforme o 

substantivo que caracterizam: 
 

casa velha;    prédio antigo; 

casas velhas;  prédios antigos. 

Disponível em: https://www.normaculta.com.br/adjetivos/ 

 

22. Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase. 

a) As águas frescas do rio lembram um delicioso banho. 

https://www.normaculta.com.br/adjetivos/


 

  

b) Pessoas apressadas vão para o trabalho. 

c) As misteriosas sombras provocaram medo. 

d) A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. 

e) As nuvens, brancas e formosas, passeiam pelo céu. 

f) As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 

g) Grandes e belas árvores enfeitam o parque. 

h) O mar agitado assusta os pescadores. 

i) Pedro é animado. 

j) O rio calmo desperta tranquilidade. 

k) As meninas alegres foram à escola. 

l) Pessoas agitadas rodeavam o doente. 

 

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 1: Olá queridos alunos, espero que estejam bem, nesta semana 

começaremos nossa atividade com a correção dos exercícios da semana nove de 

atividades remotas que passei para vocês, assim, vocês poderão observar seus 

erros e na dúvida entrar em contado comigo. Um grande beijo. 

 
 Transforme em potência: 

3X3= 32 6X6X6= 63 1X1X1X1= 14 9X9= 92 

5X5X5= 53 45X45= 452 2X2X2X2= 24 98X98X98= 983 

4X4X4X4=44 7X7X7= 73 10X10X10= 103 31X31= 312 

 

 Transforme as potências em produtos: 

42 = 16 102 = 100 52  = 25 93 = 729 

36 = 729 93 = 729 31 = 3 80 = 1 

26 = 64 53 = 125 25 = 32 21 = 2 

 

Leia as potências que estão escritas por extenso, registre-as em forma de número e resolva-as. 
 

 Oito elevados a quarta potência: 
 

84 = 8x8x8x8 = 4.096 

 



 

  

 Dezesseis elevados ao quadrado: 
 

162 = 16x16 = 256 

 
 Dez elevados ao cubo: 

 

103 = 10x10x10 = 1.000 

 
 Cinco elevados à sexta potência: 

56 = 5x5x5x5x5x5 = 15.625 

 

 Onze elevados à quarta potência: 

114 = 11x11x11x11 = 14.641 

 

 Três elevados à quarta potência: 

34 = 3x3x3x3 = 81 

 

 Dois elevados à sétima potência: 

27 = 2x2x2x2x2x2x2 = 128 

 

 Oito elevados ao cubo: 

83 = 8x8x8 = 512 

Resolva e dê a nomenclatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 = 3 

Base: 3 

Expoente: 1 

a 

45 = 1.024 

Base: 4 

Expoente: 5 

b 
3² = 9 

Base: 3 

Expoente: 2 

c 

22 = 4 

Base; 2 

Expoente: 2 

d 

33 = 27 

Base: 3 

Expoente: 3 

e 
44 = 256 

Base: 4 

Expoente: 4 

f 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DA SEMANA 

SITUAÇÕES PROBLEMAS ENVOLVENDO POTENCIAÇÃO 

 

Daremos continuidade as atividades de potenciação envolvendo situações problemas, pois estas 
estimulam o raciocínio lógico, interligando o estudo da matemática com o cotidiano, pois a 
matemática está em tudo que fazemos. 
 
1) Em um sítio há 11 árvores. Cada árvore possui 11 galhos e em cada galho 11 maçãs. Quantas 
maçãs existem no sítio?  
 

a) 144 b) 1224 c) 1331 

 
2) Assinale a alternativa correta: 
 

a) 4x 33 = 30 b) 32 x 43 = 63 c) 23 + 52 = 34 d) 100 + 151 = 16 

 
3) O prédio onde Jacira mora tem 5 andares, em cada andar 5 apartamentos, para cada 
apartamento 5 vagas na garagem. Como posso representar em forma de potencia o número de 
vagas desse prédio? Quantas vagas esse prédio tem? 
 
4) Para promover a venda de uma televisão, o cartaz anuncia: TV à vista R$ 580,00 ou 4 vezes de 
R$ 152,00. Quanto pagará a mais quem pagar a prazo a mesma TV? 
 
5) Todos os livros de uma  sala de aula estão em 8 estantes. Cada estante tem 8 prateleiras, cada 
prateleira tem 8 livros. Quantos livros há na sala de aula? 
 
6) Maristela possuía R$ 71,00 e Maurício, R$85,00. Juntaram suas quantias para comprar 12 Cds 
do mesmo valor. Quanto saiu cada Cd, se eles gastaram todo o dinheiro?  
 
7) Calcule o resultado completando o quadro: 

 

POTENCIA BASE EXPOENTE RESULTADO 

302    

23    

62 = 36 

Base: 6 

Expoente: 2 

Potência: ______ 

g 

24 = 16 

Base:  2 

Expoente: 4 

Potência: ______ 

h 
35 = 243 

Base: 3 

Expoente: 5 

Potência: ______ 

i 



 

  

42    

112    

53    

35    

 

8) Um estacionamento cobra R$3,00 a primeira hora estacionada e as demais horas R$4,00. 
Quanto gastará um carro que ficar estacionado por 7 horas? 
 
9) Dona Eliana quer dividir igualmente certa quantidade de dinheiro entre seus 6 netinhos. Ela tem 
8 cédulas, duas de 100, cinco de 10 e uma de 5 e três moedas de R$1,00 cada. Quanto receberá 
cada netinho? 
 
10) Um doente deve tomar um comprimido de remédio de 8 em 8 horas. A caixa de remédio 
receitada contém 36 comprimidos. Quantos dias durarão o tratamento? 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
https://pt.scribd.com.br 
https://todamatéria.com.br 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA  

 

ATIVIDADE 1: Leitura e compreensão do texto a fim de entender o que aconteceu no mundo com 

o surgimento das primeiras civilizações, já estudamos a civilização mesopotâmica que foi um marco 

muito importante para o desenvolvimento das sociedades, agora estudaremos a civilização egípcia 

e suas contribuições para a humanidade e conhecer aspectos culturais desta civilização. 

EGITO 

Os registros iniciais da civilização que se formou às margens do 
Rio Nilo datam de aproximadamente 6 mil anos. O que conhecemos sobre 
aquela civilização nos indica que atingiu um padrão complexo na arte, na 
ciência, no comércio e na religião. Essa cultura elaborada acentuava a 
diferença entre os que tinham e os que não tinham posses. 

O Egito está localizado em região desértica, às margens do Rio 
Nilo, na porção nordeste do continente africano, é banhado tanto pelo Mar 
Mediterrâneo quanto pelo Mar Vermelho e limita-se com o Sudão e com 
o Deserto da Líbia. Apesar de situado numa região desértica, com poucas chuvas, ele é cortado 
por um vale muito fértil percorrido pelo Rio Nilo, rio que teve um papel decisivo na vida e, 
principalmente na economia do Antigo Egito. Podemos observar no mapa abaixo a região do Egito 
denominada Crescente Fértil. 

O nome Crescente Fértil deriva do fato de que, se traçarmos uma faixa de união entre o Rio 
Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Nilo e o Rio Jordão, obteremos a forma de uma meia-lua (lua crescente) 
e também por ter o seu solo muito fértil em um local onde a maior parte das terras era muito árida 
para qualquer cultivo. 

https://pt.scribd.com.br/
https://todamatéria.com.br/


 

  

Esse solo fértil deve-se graças ao regime de enchentes anuais 
no Rio Nilo que, durante os meses de junho a setembro, o rio 
transbordava, inundando suas margens; quando voltava a seu leito 
normal, deixava o vale fertilizado pelo húmus (fertilizante orgânico) e 
pronto para o plantio. 

PERÍODOS DA HISTÓRIA EGÍPCIA 

A história do Egito divide-se em três fases: o Antigo Império; Médio Império e o Novo 
Império. Ao longo desses três períodos, o Egito atingiu o apogeu. Porém, a partir do século VII 
a.C. o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. A seguir, uma rápida 
explanação sobre cada período. 

 
ANTIGO IMPÉRIO (3200 a.C. – 2100 a. C.) 
 
Durante o Antigo Império foram construídas obras de drenagem e irrigação, que permitiram 

a expansão da agricultura; são desse período ainda as grandes pirâmides dos faraós Quéops, 
Quéfren e Miquerinos, construídas nas proximidades de Mênfis, a capital do 
Egito na época. 

As pirâmides eram túmulos dos faraós. Para o seu interior era levada 
grande quantidade de objetos que pertenciam ao 
soberano, como móveis, jóias e outros objetos 
preciosos. 

Durante o Antigo Império, o faraó conquistou 
amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos: 
os grandes proprietários de terra e os chefes dos 

diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do 
faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. 

 
MÉDIO IMPÉRIO (2100 a.C. – 1580 a.C.) 
 
Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político no Egito. A capital 

passou a ser Tebas. 
Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica. Mas algumas 

agitações internas voltariam a enfraquecer o império, o que possibilitou, por volta de 1750 a.C., a 
invasão dos hicsos, povo nômade de origem asiática. Os hicsos permaneceram no Egito cerca de 
170 anos. 

NOVO IMPÉRIO (1580 a.C. – 715 a.C.) 
 
O período iniciou-se com a expulsão dos hicsos e foi marcado por numerosas conquistas 

territoriais. Em seu final ocorreram agitações internas e outra onda de invasões. Devido ao 
enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios (670 a.C.), 
persas (525 a.C.), gregos (332 a.C.) e romanos (30 a.C.) 

POLÍTICA E SOCIEDADE DO EGITO ANTIGO  

Inicialmente, os egípcios se organizaram por meio de um conjunto de comunidades 
patriarcais chamadas de nomos. Os nomos eram controlados por um chefe chamado nomarca. 
Os nomos se agrupavam em duas regiões distintas, que formavam dois reinos rivais: o reino do 
Alto Egito e o reino do Baixo Egito. 

http://www.sohistoria.com.br/ef2/egito/


 

  

Por volta de 3.200 a.C. o reino do Norte dominou o reino do Sul, 
unificando assim, o Egito. O responsável por essa união foi Menés, que passou, 
então, a ser chamado de faraó, cujo significado é “casa grande”, “rei das duas 
terras”. O poder dos reis passava de pai para filho, isto é, era hereditário. Como 
os egípcios acreditavam que os faraós eram deuses ou, pelo menos, 
representantes diretos dos deuses na Terra, a forma de governo que se instalou 
foi chamada de monarquia teocrática. 

A ilustração ao lado representa como era dividida a sociedade no Antigo 
Egito. 

Como podemos perceber, a sociedade egípcia era organizada em torno 
do faraó, senhor de todas as terras e de todas as pessoas. Ele era responsável 
pela justiça, pelas funções religiosas, pela fiscalização das obras públicas e pelo 
comando do exército. O faraó era considerado um deus vivo, filho de deuses e intermediário entre 
eles e a população. Em sua honra, realizavam-se inúmeros cultos. 

Abaixo do faraó, e em ordem de importância, estavam o Vizir do Alto Egito, o do Baixo Egito 
e o Sumo-Sacerdote de Amon-Rá, um dos principais deuses do Egito Antigo. Os vizires contavam 
com a ajuda dos supervisores e dos nomarcas, isto é, os governadores dos nomos, os distritos do 
Egito. Os nomarcas por sua vez, eram auxiliados pelos funcionários do governo, os escribas, que 
sabiam ler e escrever. 

A centralização política do Egito não foi de fato uma constante em sua história. Vários 
episódios de dissolução do Estado podem ser observados durante sua trajetória. Por volta de 2.300 
a.C., uma série de contendas internas e invasões deram fim à supremacia do faraó. Nos três 
séculos subseqüentes os nomos voltaram a ser a principal unidade de organização sócio-política. 
Esse primeiro período que vai da unificação ao restabelecimento dos nomos corresponde ao Antigo 
Império. 

Ao fim do século XXI a.C., o Estado centralizado foi restabelecido graças aos esforços do 
faraó Mentuhotep II. A servidão coletiva foi mais uma vez adotada, permitindo a construção de 
vários canais de irrigação e a transferência da capital para a cidade de Tebas. Mesmo sendo um 
período de diversas conquistas e desenvolvimento da cultura egípcia, o Médio Império chegou ao 
seu fim em 1580, com a dominação exercida pelos hicsos. 

A presença estrangeira serviu para que os egípcios se unissem contra a presença dos 
hicsos. Com a expulsão definitiva dos invasores, temos o início do Novo Império. 

 
Nessa época, presenciamos a dominação egípcia sob outros povos. Entre as civilizações 

dominadas pelos egípcios, destacamos os hebreus, fenícios e assírios. Tal expansão das fronteiras 
possibilitou a ampliação das atividades comercias durante o Novo Império. 

O Novo Império, considerado o mais estável período da civilização egípcia, teve seu fim com 
a deflagração de uma série de invasões. Os assírios, persas, macedônios e romanos invadiram e 
controlaram o Egito ao longo da Antigüidade. Ao longo de mais de 2500 anos, os egípcios ainda 
foram alvo do controle árabe, turco e britânico. 

Para auxiliá-lo em seus estudos assista ao vídeo: 

• Egito Antigo:  https://youtu.be/rBiLoXhqQ5Y 
 

 

Com as atividades abaixo os alunos irão reconhecer alguns aspectos culturais do Egito 
antigo, desenvolver leitura e interpretação de textos e imagens além de fixar os conhecimentos 
adquiridos acima. 

ATIVIDADE 1 

Procure no diagrama palavras relacionadas ao Egito Antigo  

https://youtu.be/rBiLoXhqQ5Y


 

  

A) Serviam de túmulos para os senhores ricos do Egito Antigo: (__________________). 

B) Funcionários do governo que sabiam ler e escrever (_________________) 

C) Rio de grande importância no Egito Antigo. (____________________) 

D) Era o nome dado ao chefe dos nomos. (______________________) 

E) Toda a sociedade egípcia era organizada em torno dele. (_____________________) 

 

 N N P Y H O E S C 

 O B I H Y E C S B 

 M D R O P A C S F 

 A Y Â J F A R A Ó 

 R H M U O O A E D 

 C N I L O J O U R 

 A K D T T L I P G 

 S M E O C M U E L 

 X E S C R I B A S 

 

ATIVIDADE 2: 
 Por que chamamos de Crescente Fértil a região onde está localizado o Egito 

Antigo? 
 
ATIVIDADE 3: 

 Quais rios banhavam a região do Egito Antigo? Qual o mais importante para 
economia egípcia? 
 

ATIVIDADE 4 
 Explique por que essa região era tão fértil apesar de desértica?  

 
ATIVIDADES 5 

 Complete a pirâmide abaixo da forma eu era dividida a sociedade egípcia. 

 

Bibliografia; 

https://brasilescola.uol.com.br 
https://educabras.com.br 

https://educacao.uol.com.br 
https://infoescola.com.br 

 

https://brasilescola.uol.com.br/
https://educabras.com.br/
https://educacao.uol.com.br/
https://infoescola.com.br/


 

  

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO: 

AS MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO, DEVIDO A 

PANDEMIA DE COVID-19, ENTRAM PARA A HISTÓRIA DO ESTADO.  

COM BASE NAS INFORMAÇÕES ABAIXO ESCREVA UM PEQUENO TEXTO, NO QUAL, VOCÊ 

IRÁ EXPOR O QUE VOCÊ PENSA A RESPEITO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO. ESTA REDAÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM SEU CADERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/


 

  

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

FONTE: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-lixo.htm 

https://www.todamateria.com.br/tipos-de-lixo 

OLÁ, ALUNOS! CONTINUANDO COM O NOSSO TEMA SOBRE O LIXO :RECICLAGEM 

LEIA O TEXTO RESPONDA AS QUESTÕES, FIQUE EM CASA E BONS ESTUDOS. 

 

RECICLAGEM 

 

     A reciclagem é uma forma de reaproveitamento das matérias primas que são descartadas. 

Nesse sentido, reciclar significa diminuir a quantidade de resíduos provenientes dos produtos 

consumidos pelo homem. 

O termo "reciclagem" é proveniente da língua inglesa no qual "re" significa repetir e "cycle" 

corresponde à ciclo. Portanto, reciclagem é "repetir o ciclo". 

    A partir da década de 70, a preocupação com a quantidade de lixo produzida pelo homem 

moderno, despertou o interesse de biólogos, ecologistas e estudiosos da área acerca dos 

problemas causados pela poluição ambiental, bem como do descarte de materiais que 

supostamente poderiam ser reaproveitados. 

      Na França e na Alemanha, por exemplo, a reciclagem é trabalho da inciativa privada, ou seja, 

o fabricante de embalagens é considerado o responsável pelo descarte do lixo. Dessa forma, 

quando o cidadão compra uma pilha deve levar a antiga para a troca. 

RECICLAGEM NO BRASIL 

 

    O processo de Reciclagem no Brasil remonta mais de 100 anos, uma vez que as primeiras 

indústrias a reutilizarem a matéria prima foram as indústrias de celulose. Com o passar do tempo, 

o conceito foi se expandindo e hoje a reciclagem é um tema que faz parte da consciência ambiental 

e cidadã. 

      Embora o sistema de reciclagem seja pontual, isto é, não ocorre em todos os municípios 

brasileiros, no país, a prefeitura de sete cidades fornece o serviço de coleta seletiva a 100% das 

residências, a saber: 

Itabira (MG) 

Santo André (SP) 

Londrina (PR) 

Santos (SP) 

Curitiba (PR) 

Goiânia (GO) 

 

RECICLAGEM E COLETA SELETIVA 

 

      A Coleta Seletiva, hoje em dia, é uma maneira ecologicamente recomendada às populações, 

visto que sua função é reciclar a quantidade excessiva de material descartado pelo homem. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-lixo.htm
https://www.todamateria.com.br/coleta-seletiva/


 

  

     Para tanto, há os postos de reciclagem (que dentre outras coisas recebem, por exemplo, óleo 

usado); bem como a separação de resíduos distintos, dispostos em lixeiras coloridas, onde cada 

cor significa um tipo de produto a ser descartado. 

    As principais formas de coleta seletiva são: 

1. Postos de Entrega Voluntária (PEV): Dispostos em alguns lugares estratégicos de 

bairros, no qual o cidadão deposita seus resíduos nos contêineres dispostos para os diversos 

tipos de resíduos. 

2. Postos de Troca: Aqui o cidadão leva seus resíduos e os troca por algum bem. Por 

exemplo, há postos em que o cidadão ganha sabão desde que leve seu óleo utilizado. 

3. Porta a Porta: Nesse modelo de coleta seletiva, os trabalhadores recolhem os resíduos 

nos bairros deixados pelos moradores em determinado dia da semana. 

4. Programa Interno de Coleta Seletiva (PIC): Em parceria com a associação de catadores 

de lixo esse programa é realizado em Instituições públicas e privadas 

     A Coleta Seletiva está intimamente relacionada à Educação Ambiental na medida em que 

desperta o interesse das comunidades acerca dos problemas do desperdício, do consumo, da 

poluição e dos prejuízos ambientais. 

RECICLAGEM, ARTE E ARTESANATO. 

 

     Além de serem reaproveitados e transformados em novas embalagens e produtos, o conceito 

de reciclagem estende-se à arte e ao artesanato atribuindo maior valor ao produto artístico uma 

vez que hoje em dia, a palavra de ordem é "reutilizar". 

  No Brasil, o artista que se destacou com o tema da Reciclagem foi Vicente José de Oliveira 

Muniz, mais conhecido como Vik Muniz, visto que desenvolveu um trabalho artístico com 

catadores de lixo do aterro do Jardim Gramacho em Duque de Caxias no estado do Rio de 

Janeiro . 

     Assim, o artista plástico realizou inúmeras exposições nacionais e internacionais e, ademais, 

em 2010, seu trabalho com os catadores foi transformado no documentário intitulado "Lixo 

Extraordinário". 

Os sistemas de coleta seletiva devem seguir o padrão de cores para os diferentes tipos de 

resíduos coletados. Esse código de cores foi estabelecido pela Resolução do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente) Nº 275/01 e deve ser usado na identificação dos coletores 

e transportadores de materiais e nas campanhas informativas. As cores e os respectivos 

materiais são: 

• Azul: papel/papelão; 

• Vermelho: plástico; 

• Verde: vidro; 

• Amarelo: metal; 

• Marrom: resíduos orgânicos; 

• Preto: madeira; 

• Laranja: resíduos perigosos; 

• Branco: resíduos hospitalares; 

• Roxo: resíduos radioativos; 

• Cinza: materiais não recicláveis

 

https://www.todamateria.com.br/vik-muniz/
https://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem-de-papel/
https://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem-de-plasticos/
https://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem-de-metais/


 

  

A coleta seletiva traz inúmeros benefícios, entre eles: 

contribui para diminuir a exploração dos recursos 

naturais, evita a poluição ambiental, melhora a 

limpeza das cidades, aumenta a vida útil dos aterros 

sanitários, permite a reciclagem dos materiais, reduz 

o consumo de água e energia necessário para a 

fabricação de novos produtos, gera empregos e promove a conscientização ambiental 

da população.  

VANTAGENS DA RECICLAGEM 

 

• Diminuição da poluição da água, do solo e do ar 

• Redução da acumulação progressiva de resíduos 

• Reaproveitamento dos materiais 

• Melhoria da qualidade de vida da população 

• Geração de empregos 

• Formação e desenvolvimento da consciência ecológica 

• Valorização da limpeza pública das cidades 

• Responsabilidade social e ambiental 

• Utilização racional dos recursos naturais 

 

CURIOSIDADES: VOCÊ SABIA? 

 

• Cada 50 kg de papel reciclado evita que uma árvore seja cortada 

• Para cada tonelada de papel reutilizado cerca de 20 árvores são poupadas. 

• O mesmo papel pode ser reciclado de 7 a 10 vezes. 

• As sacolas de plásticos, fornecidas nos supermercados, demoram 450 anos pra se 

decomporem no solo. 

• Uma lata de alumínio demora de 80 a 100 anos para se decompor. 

• O vidro pode demorar um milhão de anos para se decompor. 

• A importância da educação ambiental reside na formação de cidadãos conscientes. Ela 

visa o aumento de práticas sustentáveis, bem como a redução de danos ambientais. 

•  

QUESTÔES: 

 

1) Você acha importante reciclar? Por quê? 

2) Você acha importante a coleta seletiva? Por quê? 

3) Você separa as embalagens para a reciclagem em sua casa? Quais? 

4) O que você acha mais importante das vantagens da reciclagem? 

 

INGLÊS 

 

Trabalhando música com o pronome possessivo. 

 

 Nesta semana faremos um exercício de Listening (escuta). Para realizar o exercício você 

deverá voltar nas atividades dadas sobre pronomes possessivos apenas para saber a tradução 

https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/08/coleta-seletiva-1118467859.jpg


 

  

do pronome especificamente. Para aprendermos ouvindo, eu postei abaixo uma letra de música 

do filme Meu Primeiro Amor. Você já assistiu?  

 

Exercício: para desenvolver a escuta em inglês a letra de música abaixo vai te auxiliar a 

conhecer e a exercitar a pronúncia de palavras novas e já estudadas. 

 

- As partes da música abaixo foram colocadas fora de ordem. Enumere as partes da música na 

sequência correta. Use o link abaixo para ter acesso ao áudio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMZF6eKnH6k 

 

Você deverá colocar o número de 1 a 7 de acordo como é cantada. Por exemplo: 

 Se o trecho “ Well I guess you say/ What can make fell this way....” aparece por último, por 

exemplo, você coloca número 7(embora na imagem ele seja o segundo, considerado na 

atividade trecho 2), se esse trecho aparece na sequência 3, você coloca número 3. Você deverá 

identificar a sequência da música e ordenar enumerando. 

 

SEQUÊNCIA (considere a letra abaixo) 

Trecho 1= 

Trecho 2= 

Trecho 3= 

Trecho 4= 

Trecho 5= 

Trecho 6= 

Trecho 7= 

 

 

 

 

Exercício 2: com o objetivo de revisar o pronome possessivo em 

forma de escuta, percebendo a pronúncia, você deverá identificar 

um pronome que é repetido muitas vezes na canção. Para fazer as 

atividades retome os conteúdos das atividades anteriores. 

 

- Quantas vezes aparece o pronome My na canção? Considere o 

áudio.  

 

(     )  ten times (    ) fifteen times (    ) eighteen times     (    ) 

none times 

 

*none=nenhuma      *times=vezes 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMZF6eKnH6k


 

  

EJA - ARTES 

ABORDAR O ESTUDO DA LUZ E DAS SOMBRAS COMO ELEMENTOS CRIADORES EM ARTES 

EM NOSSAS AULAS SEMPRE PRODUZIMOS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS, NESTA AULA 

REFORÇAREMOS COMO LUZ E SOMBRAS IMPACTAM NESSAS PRODUÇÕES. 

 

LUZ E SOMBRAS EM ARTES  

 

A LUZ E A SOMBRA SÃO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA LINGUAGEM ARTISTICA. COM 

ELAS PODEMOS CRIAR NO DESENHO, NA PINTURA E ESCULTURA EFEITOS COMO O DE 

ESPAÇO, O DE PROFUNDIDADE E O DE VALORIZAÇÃO DA PARTE MAIS ILUMINADA. 

PODEMOS TAMBÉM VARIAR O SIGNIFICADO DAS IMAGENS, CRIANDO EFEITOS 

DRAMÁTICOS, IRÔNICOS, GROTESCOS E POÉTICOS. 

 

TODO OBJETO NÃO TRANSPARENTE EXPOSTO À LUZ DETERMINA UMA 

SOMBRA.  VAMOS ESTUDAR CADA ELEMENTO IMPORTANTE DA LUZ E DA SOMBRA. 

COMEÇANDO PELA LUZ, QUE PODE SER NATURAL OU ARTIFICIAL: 

 

LUZ NATURAL: É QUANDO O OBJETO RECEBE LUZ DO SOL. 

 

LUZ ARTIFICIAL: É QUANDO O OBJETO RECEBE LUZ DE MANEIRA ARTIFICIAL (LÂMPADA, 

VELA, ETC.). 

 

VOCÊ PODERÁ OBSERVAR QUE, QUANDO UM FOCO LUMINOSO (NATURAL OU 

ARTIFICIAL) EMITE SEUS RAIOS SOBRE UM OBJETO, ESTE SE APRESENTARÁ COM UMA 

ZONA ILUMINADA E OUTRA SOMBREADA. O OBJETO ENTÃO PROJETA, SOBRE O CHÃO OU 

SOBRE OUTROS OBJETOS PRÓXIMOS, A SOMBRA DE SI PRÓPRIO.  

 

DEFININDO AS SOMBRAS: SOMBRA É A PARTE PRIVADA DE LUZ. ILUMINAR UM OBJETO É 

BANHÁ-LO DE LUZ. 

 

  SOMBRA PRÓPRIA: É A QUE ESTÁ NO PRÓPRIO OBJETO E APARECE SEMPRE QUE ELE 

ESTEJA VOLTADO PARA UM PONTO DE LUZ: A PARTE ILUMINADA DO OBJETO FAZ 

SOMBRA NA PARTE QUE FICOU ATRÁS. A SOMBRA PRÓPRIA VARIA DE INTENSIDADE: 

FICA MAIS ESCURA OU MAIS CLARA DE ACORDO COM A INTENSIDADE DE LUZ SOBRE O 

OBJETO. 



 

  

 

SOMBRA PROJETADA: É A QUE APARECE FORA DO OBJETO; DECORRE DO MESMO 

PONTO DE LUZ QUE, INCIDINDO SOBRE O OBJETO, FORMA A SOMBRA PRÓPRIA. 

 

 

 

ATIVIDADE :  OBSERVE A IMAGEM ACIMA E NO SEU CADERNO DESENHO TENTE 

REPRODUZIR UMA IMAGEM SIMILAR NA SUA CASA A NOITE PROCURE OBSERVAR AS 

SOMBRAS EM UM OBJETO  COM UMA LUZ PONTUAL, COMO PONTO LUZ VOCÊ PODERÁ 

UTILIZAR O SEU CELULAR. 

 

LINK DA IMAGEM: HTTP://DOUGLASDIM.BLOGSPOT.COM/2011/09/LUZ-E-SOMBRA.HTML 

 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/luz-e-sombra.html

