
 

  

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 — 7ª e 8ª SÉRIE 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

SEMANA DE 29/06 A 03/07 

 

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

− Ler, apreciar e interpretar textos poéticos. 

− 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 poema e suas 

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

verbos em gramática. 

 

Para iniciar, leia o poema e em seguida responda as questões propostas: 

 

O VERBO NO INFINITO 
 

Ser criado, gerar-se, transformar  

O amor em carne e a carne em amor; nascer  

Respirar, e chorar, e adormecer  

E se nutrir para poder chorar  

 

Para poder nutrir-se; e despertar  

Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir  

E começar a amar e então sorrir  

E então sorrir para poder chorar.  

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CANDIDO PORTINARI 

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


 

  

E crescer, e saber, e ser, e haver  

E perder, e sofrer, e ter horror  

De ser e amar, e se sentir maldito  

 

E esquecer tudo ao vir um novo amor  

E viver esse amor até morrer  

E ir conjugar o verbo no infinito... 

 

Vinicius de Moraes 
  

       Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-

br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito 

 

1- Qual o título do poema? 
 
2- Que tema é abordado na poesia? 
 
3- Quantas estrofes têm o poema? 

 

4- Quantos versos têm o poema? 
 

5- Escreva os pares de rimas da primeira estrofe. 
 

6- Retire do poema 5 palavras em que o verbo está no infinitivo e em seguida conjugue de acordo 
com o tempo verbal. Siga o exemplo: 
 
 

FORMA INFINITIVA DO VERBO PRESENTE PRETÉRITO FUTURO 

Ser sou era / fui serei 

    

    

    

    

    

 
Para relembrar: 
 

Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, 
um estado, um processo ou um fenômeno. 

 
Os tempos do verbo são basicamente três: 

− Presente: entro, como, durmo. 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito


 

  

− Pretérito (passado): entrei, comi, dormi. 

− Futuro: entrarei, comerei, dormirei. 

Os verbos pertencem a três conjugações: 

− A 1ª com terminação Ar: entrar; 

− A 2ª com terminação Er: comer; 

− A 3ª com terminação Ir: dormirr; 

Elas identificam as formas de infinitivo. 

 
As pessoas do verbo são três e elas podem estar no singular ou no plural. 

PESSOA SINGULAR PLURAL 

1ª pessoa EU como NÓS comemos 

2ª pessoa TU comes VÓS comeis 

3ª pessoa ELE / ELA come ELES / ELAS comem 

 

Leia a notícia abaixo para responder as questões 7 a 12. 

Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas neste domingo. O nadador brasileiro faturou a 

prata na prova dos 100m peito SB4, com 1m36s13, e assegurou sua 19ª medalha em 

Paralimpíadas. 

O ouro ficou com o chinês Junsheng Li, com 1m35s96 [...] 

 
      Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/com-a-prata-nos-100m-

peito-daniel-dias-fatura-quarta-medalha-nos-jogos-paralimpicos-rio 

 

7- Em que posição o brasileiro terminou a prova? 
 
8- Identifique e registre no caderno os quatro verbos presente no texto.  

 

9- Em que tempo, pessoa e número (singular e plural) esses verbos estão conjugados? 
 

10- Os verbos que você identificou na notícia são verbos de ação ou de estado? 
 

11- A que conjugação esse verbos pertencem? 
 

12- Reescreva as frases empregando o verbo no tempo pedido. 
 

a) Ivo sorri quando encontra o pai. (pretérito) 

b) Os jogadores festejaram a vitória. (presente) 

c) Comprei um perfume para você. (futuro) 

 
Leia o poema “Na minha pele” de Sérgio Capparelli para responder a questão 13. 
 

 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/com-a-prata-nos-100m-peito-daniel-dias-fatura-quarta-medalha-nos-jogos-paralimpicos-rio
https://www.nsctotal.com.br/noticias/com-a-prata-nos-100m-peito-daniel-dias-fatura-quarta-medalha-nos-jogos-paralimpicos-rio


 

  

NA MINHA PELE 
 

Ninguém vê 
O que vejo 
Faz 
O que faço 
Sente 
O que sinto 
Porque eu 
Sou eu 
De pedaço 
Em pedaço. 
Ninguém veste 
A pele que visto 
Por isso 
Eu sou eu 
E apenas eu 
Desde que existo. 

 
Sérgio Capparelli 

 

Disponível em: https://tiatiz.wordpress.com/2009/04/27/na-minha-pele/ 

 
13- Os verbos em destaque estão em qual tempo verbal? 
 
Reescreva o poema “Na minha pele” passando os verbos em destaque para o pretérito e depois 

para o futuro.  

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA EJA II 7ª E 8ª SÉRIE 
 

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. 

Prô Renata 

Calcule aplicando o método de adição: 

    

         

 

                 6X+Y=22 

   B)        2X –Y=2 

               8X+0Y=24 

                 8X=24 

                 X=24:8 

 

 

https://tiatiz.wordpress.com/2009/04/27/na-minha-pele/


 

  

S= {(3,2)}                     X=3 

S= {(3,4)} 

C) 

 

   S= {(3,2)}   

                 

                5X-3Y=8 

     D)       6X+3Y=36      

                11X+0Y= 44 

                    11X=44 

                    X=44:11 

                         X=4 

S= {(4,4)}   

 

6X+3Y=36 

6.4+3Y=36 

24+3Y=36 

3Y=36-24 

3Y=12 

Y=12:3 

Y=4 

 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 

RAZÃO 

Trabalhar o tema de forma que tenha significado para o aluno, já que a matéria em questão está 

totalmente inserida em nossas atividades cotidianas. E de que maneira melhor para fazer isso, 

senão através de situações problemas do nosso dia dia. 

 

 

O QUE É RAZÃO 

Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas 

grandezas, sendo o coeficiente entre dois números.  

 

SITUAÇÕES PROBLEMAS 

 

1) Um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros de combustível. Para 

determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela 

quantidade de litros de combustível.  

2) Um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 12,40 cm3. Determine a 

densidade desse minério. 

3) A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500km. Determine a velocidade 

média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. 

4) Um concurso público possui 23.000 candidatos concorrendo à 125 vagas. Qual o números 

de candidatos por vaga? 



 

  

5) Uma sala de aula tem 20 meninas e 12 meninos. Qual a quantidade de meninas para cada 

menino? 

6) A idade de Josefa é 45 anos e a de Pedro é 30 anos. Qual a razão entre as idades de 

Josefa e Pedro? 

7) Em um teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 

deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. 

 

Assinale a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação 

ao total de cadeiras desse setor:  
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BIBLIOGRAFIA: 

https://mundoeducacao.uol.com.br 

https://exercíciosbrasilescola.uol.com.br 

 

ATIVIDADE DE HISTÓRIA EJA II 7ª E 8ª SÉRIE 

 

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

durante a Primeira Grande Guerra e depois dela. Além de entender o significado e os elementos 

que cercam a definição de Revolução. 

REVOLUÇÃO RUSSA 

A Revolução Russa de 1917 foi um acontecimento capital na História do Século XX. E, 
apesar de o mundo socialista por ela criado haver desmoronado no final do período, aquele evento 
exerceu uma extraordinária influência na vida de centenas de milhões de seres humanos. 

Os antecedentes da Revolução Russa devem ser procurados na Revolução Industrial, 
iniciada no século XVIII, e em seus desdobramentos: formação do proletariado, prática do 
“capitalismo selvagem” e evolução das ideias socialistas. 

A Revolução Industrial consolidou o sistema capitalista e as relações de trabalho 
assalariado. Nestas, o trabalhador não tem qualquer controle sobre os meios nem sobre os 
instrumentos de produção, entrando no processo produtivo como mera força de trabalho não 

https://mundoeducacao.uol.com.br/
https://exercíciosbrasilescola.uol.com.br/


 

  

qualificada. Tal situação, agravada pela enorme oferta de mão-de-obra existente, levou os 
capitalistas a explorar o proletariado de forma absolutamente desumana, configurando o que se 
convencionou chamar de “capitalismo selvagem”. 

O proletariado, por ser um grupo social novo, demorou em adquirir consciência de classe, 
que Ihe daria a coesão necessária para lutar por melhorias em suas condições de trabalho e de 
vida. Foi somente a partir de meados do século XIX que começaram a se organizar os primeiros 
sindicatos e apenas em fins daquele século que eles começaram a conquistar alguns direitos. Os 
governos dos países industrializados, controlados pela burguesia, obviamente dificultaram ao 
máximo a organização do operariado e sua luta reivindicatória. 

Assim, como a miséria dos trabalhadores permanecia sem expectativa de solução, certos 
intelectuais (geralmente de origem burguesa, mas sensibilizados pela causa operária) começaram 
a criar teorias que propunham mudanças na estrutura econômica e social do capitalismo, com vistas 
a criar uma sociedade mais justa e menos diferenciada. Surgiram então as ideias socialistas. 

A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia, que, após a 
eliminação da autocracia russa e depois do Governo Provisório (Duma), resultou no 
estabelecimento do poder soviético sob o controle do partido bolchevique. O resultado desse 
processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. 

No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da 
agricultura, pois 80% de sua economia estavam concentradas no campo (produção de gêneros 
agrícolas). 

RÚSSIA CZARISTA 

Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para 
manter a base do sistema czarista de Nicolau II. O czar governava a Rússia de forma absolutista, 
ou seja, concentrava poderes em suas mãos não abrindo espaço para a democracia. Mesmo os 
trabalhadores urbanos, que desfrutavam os poucos empregos da fraca indústria russa, viviam 
descontentes com o governo do czar. 

No ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo. Num domingo 
de 1905, trabalhadores de São Petersburgo, capital do império russo, organizaram uma 
manifestação para entregar a Nicolau II um documento que reivindicavam melhores condições de 
vida e melhores salários. Uma multidão cerca de 200 mil pessoas, entre elas crianças e mulheres, 
dirigiu-se ao Palácio de Inverso, residência do Czar. O soberano manda seu exército fuzilar 
milhares de manifestantes, para com isso tentarem diminuir as tensões sociais. Este episódio ficou 
conhecido como  Domingo Sangrento, marinheiros do encouraçado Potenkim também foram 
reprimidos pelo czar. 

Começava então a formação dos sovietes (organização de trabalhadores russos) sob a 
liderança de Lênin. Os bolcheviques começavam a preparar a revolução socialista na Rússia e a 
queda da monarquia. 

 

Para auxiliá-lo em seus estudos assista ao vídeo: 

• Revolução Russa:  https://youtu.be/EYPPSnwN3ag 
 

 
 

ATIVIDADE 2: 
Com o objetivo de entender melhor a mensagem eu o texto nos traz, vamos procurar no Google ou 
no dicionário o significado das palavras abaixo: 
 

https://youtu.be/EYPPSnwN3ag


 

  

PALAVRA SIGNIFICADO 

AUTOCRACIA  

BURGUESIA  

COESÃO  

CZAR  

HOSTIL  

PROLETARIADO  

 
ATIVIDADE 3  
Responda as questões abaixo, para assim, compreendermos melhor o tema abordado. 
 
A) Como eram as condições de vida da população russa antes de 10917? 
B) Descreva o episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento. 
 
ATIVIDADE 4 
 

No Brasil, como na maioria dos países do mundo, as pessoas são classificadas pela sua 
condição socioeconômica em função de sua renda. De acordo com a renda, os sujeitos são 
delimitados em classes sociais. 

A noção de classe social se originou concomitantemente ao capitalismo e quanto mais 

elevada a classe social de um indivíduo, maior seu poder de consumo. 

 
Mas afinal, como seria viver numa sociedade onde todas as pessoas tivessem a mesma 

renda e as mesmas condições de acesso a saúde, educação, lazer e cultura? 
 

BIBLIOGRAFIA 
https://aticaeducacional.com.br 
https://historiarussa1.blogspot.com.br 
https://sohistoria.com.br 
 

GEOGRAFIA 

Nas atividades dessa semana terminamos a apresentação das regiões 
brasileiras com o estudo da Região Sul.  Conhecer o nosso país, através do 
estudo das regiões e suas características únicas tem ampliado nossos 
conhecimentos.  

REGIÃO SUL 

A região Sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu 
processo de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, 

https://aticaeducacional.com.br/
https://historiarussa1.blogspot.com.br/
https://sohistoria.com.br/


 

  

na culinária, na população e até no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do 
Trópico de Capricórnio. 

Devido ao clima, essa região atraiu muitos europeus durante os séculos XIX e XX, o que possibilitou 
um processo de colonização diferente de outras regiões brasileiras. 
 
Estados da região Sul 
Sendo a menor região em extensão territorial, o Sul do país abriga três estados que possuem 
economias bem diversificadas. São estados da região Sul e suas respectivas capitais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mapa da região Sul. 

Breve histórico da região Sul 
No início da colonização, a região Sul, por ser distante da capital do Brasil na época – Salvador –, 
não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no 
atual estado de Santa Catarina, destacando-se a vila São Francisco do Sul. No fim do século, em 
1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada. 
Inicialmente, toda a região era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros 
a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo 
de povoar o território e catequizar a população nativa. 
No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o 
desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região Sul, os estrangeiros que chegavam, 
em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, às pequenas propriedades e à criação de 
animais. 
Os alemães foram os pioneiros, na década de 1820, colonizando áreas dos três estados sulistas. 
Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na região serrana, em 
cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. 
No fim do século XIX, outras nacionalidades de europeus desembarcaram no sul do Brasil, dando 
início a uma intensa miscigenação europeia em solo brasileiro e transformando a região em um 
grande mosaico cultural de hábitos, costumes e alimentação da Europa. 



 

  

Clima da região Sul 
O clima na região Sul, devido à sua localização sob o Trópico de Capricórnio, é o subtropical. Esse 
clima está presente em toda a região, exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima 
tropical de altitude, onde os verões são quentes e chuvosos, e o inverno é seco, com temperaturas 
baixas em virtude da altitude da região. 
 
A região sul contém quatro regiões hidrográficas brasileiras: Atlântico Sul, Sudeste, Paraná e 
Uruguai. 
A região hidrográfica do Uruguai banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com 
clima subtropical, essa região hidrográfica possui chuvas regulares ao longo do ano, o que favorece 
o potencial hidrelétrico da localidade. Os rios de destaque são o rio Uruguai e o rio Quaraí, que é a 
fronteira natural entre Rio Grande do Sul e Uruguai. 
Já a região hidrográfica do Paraná abrange quase todo o estado do Paraná e uma pequena porção 
de Santa Catarina. Nessa região, o destaque é o Rio Paraná, que separa o Paraná do Mato Grosso 
do Sul e Paraguai. Seus afluentes, como o rio Paranapanema e o rio Iguaçu (com as famosas 
Cataratas do Iguaçu), são importantíssimos para o potencial hidrelétrico da região. 
É na divisa com o Paraguai, no rio Paraná, que está localizada a maior usina hidrelétrica da 
América: a Usina de Itaipu, construída no Brasil em parceria com o governo paraguaio. Por esse 
fato, essa usina é considerada usina binacional. Nessa região hidrográfica, ainda se localiza o Porto 
de Paranaguá, um importante porto que escoa a produção do Sul do país e de parte dos países 
fronteiriços com o Brasil. 

 
Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina. 

 

 
A paisagem que predomina na região Sul é a Mata das Araucárias, mas há a presença de Campos 
e Florestas Tropicais, com vestígios da Mata Atlântica. 
A Mata das Araucárias está presente nas regiões onde há baixas temperaturas e relevos com 
altitude elevada, sendo encontrada nos três estados do sul. Sua madeira ajuda a economia sulista 
com o pinho, que pode ser usado na construção civil. Além disso, essa vegetação contribui para a 
extração de celulose, matéria-prima que possibilita a confecção de papéis e papelão. 
A Mata das Araucárias já foi extremamente prejudicada pelo desmatamento, em razão do seu 
grande potencial econômico. Estima-se que atualmente restem 2% da vegetação original. 

 
Mata das Araucárias, no Rio Grande do Sul. 

Os Campos da região Sul são formados por gramíneas, também conhecidas como pradarias. Nas 
Campanhas Gaúchas, no extremo sul do Rio Grande do Sul, essas gramíneas recobrem os relevos 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-hidrografica-uruguai.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-hidrografica-parana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-araucarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/campos.htm


 

  

levemente ondulados, conhecidos por coxilhas, transformando-se em ótimos terrenos para a 
criação de gado. 
Demografia da região Sul 
De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, a 
região Sul é a terceira mais populosa do Brasil, com quase 30 milhões de habitantes, estando atrás 
do Sudeste e do Nordeste. 
Devido ao seu passado de colonização majoritariamente europeia, há uma influência muito forte 
dessa descendência nos hábitos da população sulista, o que não ocorre em outras regiões do 
Brasil. 

Principais atividades econômicas da região Sul 
O Sul do país tem destaque em vários setores econômicos brasileiros. Por ser uma região bem 
desenvolvida no aspecto tecnológico e industrial, são muito comuns áreas em que esses dois 
aspectos se unem, como na criação de animais em larga escala. 
Além disso, essa região é líder na criação de suínos e aves no Brasil, tendo os maiores rebanhos 
nas duas categorias de acordo com o Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). 
As condições climáticas e o solo fértil também favorecem a agricultura, com destaque para 
a produção de milho no Paraná, de maçãs no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além do 
cultivo da uva, que é marcante no nordeste rio-grandense. 
Já as atividades industriais estão relacionadas com produção de matéria-prima, como itens têxteis, 
lacticínios, frigoríficos, grãos, etc. O estado mais industrializado é o Rio Grande do Sul, com 
grandes complexos industriais na região metropolitana de Porto Alegre. Em geral, essas indústrias 
estão relacionadas à agropecuária, como a produção de roupas e calçados (couro). Em Caxias do 
Sul, há uma grande produção de vinhos, sendo um polo de referência no Brasil todo. 
Na região metropolitana de Curitiba, por estar próxima à região Sudeste, o desenvolvimento 
industrial também é grande e bem diversificado, com indústrias automobilísticas, químicas, 
madeireiras, entre outras. 
Em Santa Catarina, no litoral sul, há a extração de carvão mineral, que é usado nas usinas termais 
e nas indústrias siderúrgicas de toda a região Sul, contribuindo de forma positiva para o 
desenvolvimento econômico dos três estados. 
 
Aspectos culturais da região Sul 
A influência europeia é marcada também nas manifestações culturais da região Sul. A maioria das 
festividades sulistas tem a ver com algum aspecto europeu, seja gastronômico, seja artístico, 
cultural ou todos esses em um mesmo evento. 
Em Santa Catarina, duas festividades chamam a atenção. A primeira é a Dança de Fitas.  
A segunda festa é a Oktoberfest, que acontece em Blumenau. Esse evento tipicamente alemão 
homenageia a cerveja (atração principal da festa), levando inúmeros turistas de todos os cantos do 
Brasil (e de algumas partes do mundo) para a cidade. 
No Rio Grande do Sul, devido ao alto cultivo da uva, algumas cidades costumam celebrar a Festa 
da Uva.  
Há também, na cidade de Gramado, um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de 
Cinema de Gramado, que acontece anualmente no mês de agosto, premiando cineastas das 
línguas portuguesa e espanhola. 
 

 Por Átila Matias 

Professor de Geografia 

1 - Após ler o texto e assistir ao vídeo, copie, no seu caderno, as alternativa verdadeiras. Sobre o 

sul do Brasil, é correto afirmar: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm


 

  

a) A região Sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu 

processo de colonização e povoamento. 

b) Possui a menor população entre as cinco regiões brasileiras. 

c) É a menor região brasileira em termos de extensão territorial. 

d) A Oktoberfest, que acontece em Blumenau, é um evento tipicamente italiano e homenageia a 

cerveja. 

2 - Nos aspectos culturais da Região Sul, estão a Dança de Fitas em Santa Catarina e a Festa da 
Uva, no Rio Grande do Sul.  
Faça uma pesquisa e escreva, no seu caderno, o que você descobriu a respeito dessas 
comemorações.  
 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm 

https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sul/ 

 

CIÊNCIAS 

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, 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sul/


 

  

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. 

     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 

https://www.todamateria.com.br/coleta-seletiva/
https://www.todamateria.com.br/vik-muniz/


 

  

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

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. 

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


 

  

• 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 

 

Para praticarmos o verbo to be, nesta semana faremos uma atividade de interpretação de texto 

com uma canção muito bonita:  

 

You are so beautiful  

Joe Cocker 

You are so beautiful 

To me 

You are so beautiful 

To me 

Can't you see 

Chorus 

             

You are everything I hope for 

You are everything I need 

  

You are so beautiful to me 

You are so beautiful to me 

You are so beautiful 

To me 

Can't you see 

You are everything I hope for 

You are everything I need 

You are so beautiful to me 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvAr9umnZ54 

 

Exercício 1: Para entender a mensagem da canção, você fará um exercício simples de tradução. 

Desta vez, não precisará contar com nenhum recurso digital, mas sim com todo o conteúdo que 

você estudou de verbo to be e o  

 

 

vocabulário dado acima. Se você quiser pode acessar o link poderá ouvir a música pelo seu autor 

original, Joe Cocker. 

Vocabulary: 

so: tão 

beautiful: bonita, bela 

to me: pra mim 

can´t: não consegue 

see: ver, enxergar 

chorus: refrão 

everything: tudo 

hoped for: pelo que esperei 

need: preciso 

https://www.youtube.com/watch?v=WvAr9umnZ54


 

  

 

- Faça a tradução da música acima. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercício 2: Depois de compreender a letra da canção os exercícios abaixo servem para você expor 

sua opinião sobre o que aprendeu sobre o verbo to be e também sobre a letra da música. 

 

- Responda as questões abaixo considerando a música You are so beautiful. 

 

a) Para quem o autor direciona essa letra de música? 

(   ) sua mãe  (   ) sua amada    (   ) seu pet 

 

b) O que significa o título da canção You are so beautiful? 

___________________________________________. 

 

c) Na letra desta canção aparece um verbo que vimos na aula de inglês. Qual é? 

 

__________________________________________. 

 

d) Explique a expressão verbal you are? 

___________________________________________ 

 

e) No trecho: You are everything I hope for/You are everything I need; o que ele diz para você? 

 

___________________________________________ 

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

