
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. 

DISPONIBILIZAREMOS ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TURMA DA  EDUCAÇÃO  DE 

JOVENS E ADULTOS. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADAS EM 

CADERNOS OU FOLHAS AVULSAS E ENTREGUES AO PROFESSOR. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

BOA APRENDIZAGEM! 

1º DIA 

1) LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: 

                                                                     ASA BRANCA 

 

                                                           Quando olhei a terra ardendo 

                                                           Com a fogueira de São João 

                                                           Eu perguntei a Deus do céu, aí 

                                                           Por que tamanha judiação. 

 

                                                          Eu pergunte a Deus do céu, aí 

                                                           Por que tamanha judiação. 

 

                                                          Que braseiro, que fornalha 

                                                           Nem um pé de plantação 

                                                           Por falta d’água perdi meu gado 

                                                            Morreu de sede meu alazão. 

 

                                                            Por farta d’água perdi meu gado 

                                                            Morreu de sede meu alazão. 

 

                                                            Até mesmo a asa branca 

                                                            Bateu asas do sertão 



                                                            Então eu disse, adeus Rosinha 

                                                             Guarda contigo meu coração. 

 

                                                             Então eu disse, adeus Rosinha 

                                                             Guarda contigo meu coração. 

 

                                                              Hoje longe, muitas léguas 

                                                              Numa triste solidão 

                                                              Espero a chuva cair de novo 

                                                              Pra mim voltar pro meu sertão. 

 

                                                              Espero a chuva cair de novo 

                                                              Pra mim voltar pro meu sertão. 

 

                                                              Quando o verde dos teus olhos 

                                                               Se espalhar na plantação 

                                                               Eu te asseguro não chore não, viu 

                                                                Que eu voltarei, viu 

                                                                 Meu coração. 

 

                                                                 Eu te asseguro não chore não, viu 

                                                                 Que eu voltarei, viu 

                                                                 Meu coração. 

                                                     Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

ESTUDO DO TEXTO (copie em seu caderno, somente a resposta que você julgar ser a certa, 

em cada uma  das questões abaixo). 

1-Qual é o tema dessa música? 

    a) O voo da asa branca                      c) A seca 

    b) A triste despedida                          d) O sertão 

2)A letra dessa música expressa os seguintes sentimentos: 

   a) tristeza, angústia, medo, esperança; 

   b) alegria, ciúme, vergonha, amor; 

   c) esperança, carinho, ódio, saudade; 

   d) angústia, esperança, raiva, medo. 



3) A música  “Asa Branca”  mostra o cenário realista da seca  na região  nordeste e dá ideia de: 

     a) saída de pessoas da região nordeste para outras partes do país; 

     b) destruição causada pela seca na região nordeste todos os anos; 

     c) reconhecimento das características naturais da região nordeste; 

    d) crise causada pela seca no nordeste. 

4) Qual o significado de asa branca? 

    a) é uma canção de choro regional; 

    b) é um tipo canção de despedida; 

    c) é um tipo de roupa usada no sertão;  

    d) é o nome popular de uma ave. 

5) Em sua opinião o homem contribui no processo da seca? SIM ou NÃO? Justifique sua resposta. 

 

                                                          2º DIA 

1) Se você tiver de quarentena que tal fazer uma cocada de forno. 

INGREDIENTES: 

 3 ovos 

 2 colheres de manteiga 

 1 xícara de leite 

 1 lata de leite condensado 

 1 coco grande ralado 

 MODO DE PREPARO 

 Bata tudo no liquidificador, depois leve ao forno pré-aquecido a 180º C por aproximadamente 

30 minutos ou até dourar. 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/1096-cocada-de-forno.html 

 Observe a quantidade de ingredientes da receita, e em seu caderno calcule o triplo da 

quantidade, para fazer três receitas. 

 ____ovos 

 ____colheres de manteiga 

 ____xícaras de leite 

 ____latas de leite condensado 

 ____cocos grandes ralados 

 

2) Separe as sílabas das palavras em seu caderno: 

A) Liquidificador 

B) Condensado 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/1096-cocada-de-forno.html


C) Forno 

D) Aproximadamente 

E) Manteiga 

F) grandes 

  

                                                                       3º DIA 

    

1) Leia a mensagem : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Leia as perguntas e copie em seu caderno a resposta que achar ser a certa. 

 

A) Qual é a coisa mais importante nessa mensagem? 

• As mãos 

• As coisas 

• A família 

• As pessoas 

 

B) A mensagem nos mostra que a família: 

• Não tem importância 

• É tudo 

• É nada 

• É pouca coisa 

 

3) Se pensarmos bem, uma vida sem família parece cinza! Não precisa ser de sangue, mas 

sempre será importante ter pessoas que moram com você ou você considera que fazem parte 

da sua família. 

Escreva em se caderno uma lista com o nome dessas pessoas. 

 

4) Resolva as multiplicações em seu caderno: 

A) 3x273=            B) 5x180=              C) 8x95=               D) 4x362=               E) 6x109= 

    F)1x987=              G)7x68=                 H)2x703=               I)9x24=                   J)2x367= 

 

 



4º DIA 

1) A escrita do texto agora é com você! 

 

Sabendo que TEXTOS INSTRUCIONAIS nos dão instruções de como fazer algo, observe as 

imagens seguintes e escreva em seu caderno, algumas instruções necessárias para evitar a 

contaminação com o Coronavírus. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

2) Resolva em seu caderno as subtrações: 

A) 275-148=             B) 400-307=             C) 523-275=               D) 897-399= 

E) 641-190=              F) 666-458=             G) 190-96=                 H) 415-257= 

 

3) Escreva em seu caderno,  por extenso,  os  resultados das subtrações: 

5º DIA 

1) Faça a leitura dos dados da tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

Agora responda às questões em seu caderno: 

A) Qual é o almoço mais caro? 

B) Qual é a opção de almoço mais barato? 

C) Qual é a bebida mais cara? 

D) Joana escolheu almoçar no self service, seu prato pesou 500 gramas e pegou 

também 1 refrigerante em lata. Quanto ficou sua conta? 



E) Romeu pegou um marmitex e 1 refrigerante em lata, quanto ele pagou? 

F) Carolina pediu um prato executivo e 1 água. Quanto ela pagou? 

G) Jorge pediu um comercial e um refrigerante de 600ml. Quanto ele pagou? 

H) Quem gastou mais no restaurante? 

I) Quem gastou menos? 

 

ARTE 

Objetivo: Apreciar arte (análise da obra de arte) desenvolvendo a habilidade de ver e descobrir a 

a obra de arte e o mundo visual que o cerca. 

VAMOS CRIAR ?  
EM UMA FOLHA DE SULFITE OU NO SEU CADERNO, FAÇA UM QUADRADO UTILIZANDO A RÉGUA, EM 
SEGUIDA FAÇA UM DESENHO A SUA ESCOLHA NO CENTRO E PINTE USANDO LÁPIS DE COR OU CANETINHA. 
 COMPLETE ESCREVENDO AO REDOR UMA MENSAGEM REFERENTE AO SEU DESENHO.  
 
Pintor e Artista AFRICANO FRÉDÉRIC B.BOUABRÉ - 1948  
 
“ESCREVENDO CERTO POR LINHAS TORTAS”  
O ARTISTA FRÉDÉRIC BUSCOU UMA FORMA DE TRANSMITIR ESTE CONHECIMENTO PARA SEU POVO BETE 
DA ÁFRICA : INVENTOU UM ALFABETO DE 448 LETRAS E DESENHOS E COMEÇOU A TRANSFERIR O SEU 
PENSAMENTO PARA CENTENAS DE PEQUENOS DESENHOS EM FORMA DE CARTÃO POSTAL (DESENHO 
CENTRALIZADO E ESCRITO EM SUA VOLTA), USOU ESFEROGRÁFICA E LÁPIS DE COR PARA PINTAR SUAS 
OBRAS DE ARTE. FOTO: DE FRÉDÉRIC . OBRAS DE FRÉDÉRIC : 
 
DEIXE TODAS AS ATIVIDADES REGISTRADAS EM CADERNO OU FOLHA DE SULFITE 
 

               
    Foto: DE FRÉDÉRIC                                                                                                   Obras de Fredéric: 
 

 
 


