
  

 

 

ATIVIDADE 5ª SÉRIE - EJA 

Disponibilizamos atividades específicas para cada turma de EJA. As atividades devem ser 

realizadas e encaminhadas aos professores. 

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

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Nesta semana, iremos continuar os estudos sobre poemas.  
Vocês lerão os poemas e conhecerão a poetisa Cora Coralina e  o poeta Manuel Bandeira . 
Boa Leitura! 

 

 

 

Ana Lins dos Guimarães Peixoto, com o pseudônimo 
de Cora Coralina, nasceu em 1889 na cidade de 
Goiás. Ela gostava de escrever desde a infância. 
Casou-se e teve 6 filhos. Depois, ficou viúva e tornou-
se doceira. Aos 76 anos, publicou o seu primeiro livro. 
Em 1984, foi eleita Símbolo da Mulher Trabalhadora 
Rural pela Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação 
 ( FAO). 
 Ela faleceu em 1985, com 96 anos. 
O poema: Saber Viver foi escrito por ela. 

(http://www.releituras.com/coracoralina_vida.asp) 

 

 

 

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho, conhecido 
como Manuel Bandeira, nasceu em 1886 e faleceu em 
1968, com 82 anos. 
Foi poeta, professor de literatura, crítico literário e de arte. 
Os temas mais comuns de suas obras são a paixão pela 
vida, a morte, o cotidiano, a infância e a solidão. 
 
O poema “O Bicho” foi escrito por ele. 
 

(https://www.todamateria.com.br/manuel-bandeira/) 

( Leia e os poemas, mas não precisa copiar no caderno) 
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Poema: Saber Viver 
 
Não sei... se a vida é curta 
ou longa demais para nós, 
mas, sei que nada 
do que vivemos tem sentido, 
se não tocamos o coração das pessoas. 
 
Muitas vezes basta ser: 
o colo que acolhe, 
o braço que envolve, 
a palavra que conforta, 
o silêncio que respeita, 
a alegria que contagia, 
a lágrima que corre, 
o olhar que acaricia, 
o desejo que sacia, 
o amor que promove. 
 
E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida. 
É o que faz com que ela não 
seja nem curta, nem longa demais, 
mas que seja intensa, verdadeira, 
pura enquanto ela durar... 
 
Poetisa: Cora Coralina 

 

Poema : O Bicho  

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

Autor: Manuel Bandeira 

(https://www.culturagenial.com/poema-o-bicho-manuel-bandeira/) 

 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

https://www.culturagenial.com/poema-o-bicho-manuel-bandeira/


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 anuncia avanço de 10 regiões do estado em fase de reabertura 
da economia; nenhuma retrocedeu 
Por Bárbara Muniz Vieira e Marina Pinhoni, G1 SP — 10/07/2020 13h06   
 

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (10) a prorrogação da quarentena 
obrigatória no estado até o dia 30 de julho e atualizou a situação das regiões no Plano São Paulo 
de reabertura gradual das atividades econômicas. Dez regiões avançaram para fases mais 
permissivas e nenhuma retrocedeu. 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/10/governo-de-sp-anuncia-avanco-de-10-regioes-do-
estado-em-fase-de-reabertura-da-economia-nenhuma-retrocedeu.ghtml.  
 

ATUALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020 

 
Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/. Acesso em 10/07/2020 

 
O governo de São Paulo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (24), 

que as aulas vão ser retomadas a partir do dia 8 de setembro. 
Por Lívia Machado, Bárbara Muniz Vieira e Renata Bitar*, G1 SP — 24/06/2020 12h06   

 
A proposta prevê: 
 

• retorno geral das aulas presenciais, em conjunto para todas as cidades, a partir 8 de 
setembro – pelo plano, nessa data, o estado estará há 28 dias na fase amarela de 
flexibilização da economia; 

• as aulas só serão retomadas se todas as regiões do estado estiverem há 28 dias na 
fase amarela de flexibilização da economia; 

• retomada das aulas presenciais para todas as etapas escolares – creches, educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

• retorno para redes públicas e privadas; 
• três etapas de retomadas das aulas: a 1ª será com 35% dos alunos, a 2ª com 70% e a 3ª 

e última com 100% dos alunos; 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/10/governo-de-sp-anuncia-avanco-de-10-regioes-do-estado-em-fase-de-reabertura-da-economia-nenhuma-retrocedeu.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/10/governo-de-sp-anuncia-avanco-de-10-regioes-do-estado-em-fase-de-reabertura-da-economia-nenhuma-retrocedeu.ghtml
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/


• estudantes que ainda não estiverem indo às escolas deverão continuar assistindo às 
aulas on-line; 

• protocolos de higiene e distanciamento devem ser cumpridos pelas escolas; 
• distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes – mas esse distanciamento tem 

exceções, como nas creches, já que não há como aplicar a medida entre bebês e 
cuidadores (a orientação para tais casos, entretanto, não foi apresentada pelo governo); 

• disponibilização, pelo Governo de SP, de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) aos funcionários das escolas; 

• distribuição de máscaras aos estudantes e funcionários – o uso será obrigatório, e o 
aluno não poderá permanecer na escola se estiver sem máscara; 

• professores pertencentes ao grupo de risco deverão seguir com as atividades de forma 
remota; 

• medição da temperatura dos estudantes na entrada da escola – os pais também deverão 
medi-la antes de seus filhos saírem de casa, e, caso ela esteja acima de 37,5°, a 
recomendação é não ir à escola; 

• proibição do uso dos bebedouros, que são comuns em escolas – será fornecida uma 
caneca aos estudantes e todos os profissionais; 

• intervalos e recreios em revezamento de turmas e com horários alternados; 
• e horários de entrada e saída organizados para evitar aglomeração – e 

preferencialmente fora dos horários de pico do transporte público. 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/24/aulas-no-estado-de-sp-serao-retomadas-em-
setembro-com-rodizio-de-alunos.ghtml 

 
Leia e analise o texto e mapa acima, sobre a abertura da economia e volta as aulas presenciais no 
Estado de São Paulo. Após, copie e responda às questões abaixo: 
 

1. Quais regiões do Estado de São Paulo estão na fase vermelha em 10 de julho? 

2. Quais regiões do Estado de São Paulo estão na fase laranja em 10 de julho? 

3. Quais as principais medidas que as escolas deverão tomar quando as aulas presenciais 

voltarem? 

4. Qual sua opinião sobre o retorno as aulas em 8 de setembro?  

 

 

 

ARTE 
Profª Kend L. Carvalho 

 

Objetivos: apreciar e conhecer obras de arte e o movimento Pop Art 

A atividade dessa semana será somente para leitura e apreciação de obras 

 

POP ART – CONCEITO, TEMA, TÉCNICAS E PRINCIPAIS ARTISTAS 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/24/aulas-no-estado-de-sp-serao-retomadas-em-setembro-com-rodizio-de-alunos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/24/aulas-no-estado-de-sp-serao-retomadas-em-setembro-com-rodizio-de-alunos.ghtml


 

 

 
O QUE É POP ART? 

A Pop Art – abreviação do termo inglês popular art (“arte popular”) –  surgiu na década de 

1950 na Inglaterra e Estados Unidos. Ao contrário do que o nome sugere, a Art Pop não era feita 

pela população, mas sim por artistas que usavam a cultura de massa e a vida cotidiana como 

temática. 

PRINCIPAIS TÉCNICAS E TEMA DA POP ART 

Este tipo de arte é extremamente colorida e crítica. Para fazê-la, os artistas utilizam como 

matéria prima quadrinhos, propagandas de TV, artistas de cinema e  produtos de 

consumo aliadas à técnicas modernas como a fotografia, fotocópia, colagem e serigrafia. “Não há 

motivos para não considerar o mundo um grande quadro.”, disse Rauschemberg. A ideia era fazer 

com que as pessoas pensassem na sociedade em que estavam se tornando, a sociedade 

consumista. 

Apesar de a ideia inicial ser criticar a sociedade de consumo, em alguns momentos a Pop 

Art contribuiu para que certos produtos vendessem ainda mais, como foi o caso das sopas 

Campbell, de Andy Warhol. Isto ocorria porque a Por Art se confundia facilmente com uma 

publicidade. A diferença estaria em na arte não há frases no imperativo convidando o cliente a 

comprar, como ocorre nas publicidades, mas as imagens de produtos estavam ali. 

 

 
PRINCIPAIS ARTISTAS DA POP ART 

ANDY WARHOL – (1927-1987) 

É impossível pensar em Pop Art sem se lembrar de Andy Warhol, pintor americano. 

A arte de Warhol era muito crítica quanto à Era Industrial e amava causar  escândalo com sua arte 

e suas frases cínicas: “Acho que seria sensacional se todo mundo fosse idêntico”, ou ainda “quero 

que todo mundo pense da mesma maneira”. 

http://vidadeprofessor.pro.br/pop-art-conceito-tema-tecnicas-e-principais-artistas/


Em seus trabalhos, Andy Warhol estampava rosto de pessoas famosas como Elvis Presley e 

Marilyn Monroe para mostrar que, apesar de serem personalidades públicas eram também figuras 

impessoais, figuras de massa. Da mesma forma, destacou a impessoalidade de objetos de 

consumo como a Coca Cola, dinheiro, carros e latas da sopa Campbell. 

 

 

  

 

              
 

                          
        

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-che.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-che.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/campbell-andy-wahrol.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-banana.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-elvis-presley.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-garrafas-coca-cola.jpg


      

ROY LICHTENSTEIN (1923-1997) 

Roy  Lichtenstein foi um artista notório dentro da Pop Art. Ele usava como temática, a história 

em quadrinhos. A ideia mostrar a futilidade da cultura de massa americana. 

Lichtenstein pintava seus quadros com tinta acrílica, onde reproduzia à mão procedimentos 

gráficos, como por exemplo a técnica do pontilhismo. Seus quadros possuíam cores brilhantes, 

planas e limitadas. O artista queria trazer uma reflexão sobre a linguagem das formas artísticas. 

  
 
 
TOM WESSELMANN (1931-2004) 

Após ser recrutado para o serviço militar dos Estados Unidos, Wesselmann começa a fazer 

desenhos de sátiras sobre a sua vida no exército. Ainda no serviço militar, teve que aprender a 

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-che.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/mikey-andy-wahrol.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/roy-lichtenstein-quadrinho.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Roy-Lichtenstein-quadrinho2.jpg


analisar fotografias aéreas. Devido a isso, o tema de seus desenhos ganhou temas além da vida 

militar. Depois de sua volta, cursou arte e trabalhou como desenhista humorístico para diversos 

jornais e revistas. 

     

    

 
ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008) 

Robert Rauschenberg, artista norte americano, fez uma série de pinturas utilizando garrafas de Coca 

Cola, embalagens de produtos industrializados (como sabão em pó) e pássaros empalhados. A sua arte 

era tão impessoal quanto à um impresso. 

Como técnica, utilizou a impressão Silk-screen para aplicar imagens fotográficas somadas por grandes 

e grossas pinceladas de tinta. Rauschenberg ficou reconhecido internacionalmente na Bienal de 

Veneza de 964. 

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/great-american-nude-tom-wesselman.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/bedroom-painting-38-tom-wesselman.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/natureza30-tomwessman.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/american-pop-tom-wesselman.jpeg


    

JASPER JOHNS (1930) 

Jasper Johns é um pintor americano . Seus trabalhos tinham como base bandeiras, mapa, 

números e letras. Sua principal obra foi Flag (Bandeira) de 1954. 

Mais tarde, Johns incluiu em seus quadros objetos reais como escovas, latas e pincéis. 

 

PETER BLAKE 

Peter Thomas Blake, artista britânico, é considerado um dos principais representantes da Pop Art 

moderna. Uma das obras super reconhecidas foi a capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band, dos Beatles, em 1967. 

Sua arte tem como estilo a produção de gravuras, incorporação de vários materiais na obra de arte 

assim como a valorização da efemeridade da arte popular. 

  

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/rauschenberg-03.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/robert_rauschenberg_familiar_work.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Jasper-Johns-Pop-art-flag.jpg


 
 

fonte: https://www.todamateria.com.br/pop-art/ 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Olá queridos alunos, vamos nos distrair um pouco esta semana?  

Mas ainda que pareça apenas um passatempo, continuaremos focados nos estudos, hein?  

Separei para a atividade de Ciências, desta semana, algumas tirinhas, que com humor, tratam de 

um tema muito sério do qual viemos falando nos últimos trabalhos. Este assunto é o Aquecimento 

Global. 

Para quem não sabe o que são as tirinhas, elas são como os desenhos em quadrinhos, mas que 

na maioria das vezes trazem alguma crítica social, ou trazem à tona questões polêmicas, mas 

sempre com um tom de humor.  

 

Bom, então vamos à atividade: 

 

Leia as tirinhas abaixo e comente o que você entendeu sobre cada imagem e texto que está sendo 

mostrado: 

 

1) 

 

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Peter-Blake-pop-art-inglaterra.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Peter-Blake-pop-art-inglaterra.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Peter-Blake-pop-art-inglaterra.jpg
https://www.todamateria.com.br/pop-art/
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/Peter-Blake-pop-art-inglaterra.jpg


_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) 

 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) 

 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Fontes das imagens: 

1 – https://cienciaeclima.com.br/25-tiras-aquecimento-global/ 

2 – http://projetoatualidades8g2011.blogspot.com/2011/05/tirinha-sobre-o-aquecimento-global.html 

3 – https://brainly.com.br/tarefa/27286746 

4 – https://br.pinterest.com/pin/371195194260169412/ 

 

 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

OBJETIVO: Fazer leitura e ampliar conhecimento da História do Brasil com o tema Escravidão. 

 Como continuação da atividade 13, façamos conhecimento do estudo da escravidão através 

desse documento importante para a libertação dos escravos no Brasil. 

Faça apenas leitura a seguir e aguarde o prosseguimento na próxima atividade. 

                                                      LEI ÁUREA 

A Lei Áurea, como mencionado, foi assinado pela princesa Isabel enquanto regente do Brasil 

(D. Pedro II estava viajando), no dia 13 de maio de 1888. O projeto de lei que resultou na 

abolição da escravatura foi proposto por João Alfredo, deputado do Partido Conservador e 

foi aprovada mediante a assinatura da princesa. 

O decreto da abolição da escravatura foi bastante sucinto e afirmava o seguinte: 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II, 

faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a 

lei seguinte: 

Art. 1°: É declarada extintas desde a data desta lei a escravidão no Brasil. 

Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário. 

Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei 

pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se 

contém|1|. 

Com a Lei Áurea e a abolição da escravatura, cerca de 700 mil escravos foram contemplados 

com a liberdade e seus antigos donos não receberam nenhum tipo de indenização do 

governo. Apesar da lei, não houve nenhuma iniciativa governamental para integrar os ex-

escravos à sociedade. 

Por essa razão, esse grupo manteve-se marginalizado, pois não tinha educação e nem 

oportunidades dignas de trabalho, sendo submetido a aceitar trabalhos degradantes com 

https://cienciaeclima.com.br/25-tiras-aquecimento-global/
http://projetoatualidades8g2011.blogspot.com/2011/05/tirinha-sobre-o-aquecimento-global.html
https://brainly.com.br/tarefa/27286746
https://br.pinterest.com/pin/371195194260169412/
https://escolakids.uol.com.br/historia/dom-pedro-ii.htm


baixos salários para sobreviver. Isso sem falar que a realidade brasileira permaneceu 

carregada do racismo que condenava essa parcela da população a posições marginais. 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

ATIVIDADE: RELACIONE AS CORES, COMPLETE OS MESES DO ANO E ESCREVA AS 

HORAS EM INGLÊS; 

. 

OBSERVE AS INFORMAÇÕES E FIGURAS ABAIXO E, EM SEU CADERNO, COM O AUXÍLIO 

DO DICIONÁRIO, DO MATERIAL JÁ DISPONIBILIZADO NAS DEMAIS ATIVIDADES E TAMBÉM 

EM CONSULTA À INTERNET, FAÇA A RELAÇÃO DAS CORES, ESCREVAS OS MESES DO ANO 

E, POR FIM ESCREVA AS HORAS NA LÍNGUA INGLESA. 

 



 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado e domínio de resolução de problemas, suas formas de registro e de cálculos, 

através de situações do dia a dia. 

Contextualização: 

Continuar o estudo de números naturais, para melhor entendermos situações que envolvem nosso 

dia a dia e  suas habilidades de raciocínio e cálculo. 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

As Quatro Operações 

 4) Efetue as somas e subtrações: 

 a) 2154 + 125 

 b) 125487 + 698  

c) 45800 + 12548  

d) 458 + 65487 

 e) 5487 – 25 

 f) 254 – 49 

 g) 12546 – 3898 

 h) 6500 – 9878  

5) Efetue as multiplicações: 

 a) 18 x 5 

 b) 132 x 8  

c) 25 x 52  

d) 64 x 89 

 e) 125 x 45 

 f) 321 x 87 

 g) 301 x 20  

 7) Numa compra de supermercado gastei 236 reais, se paguei com duas notas de 100 reais, qual 

é o valo do meu troco?  

8) Minha irmã tem 28 anos, meu pai tem o dobro, minha mão tem 50, qual é a minha idade se a 

soma de todos é de 155 anos?  

9) No 7º ano da escola Mundial, 10 alunos gostam de Língua Portuguesa, 16 gostam de Educação 

Física, 5 gostam das duas disciplinas e 8 não responderam. Quantos alunos há nessa sala? 

R: __________________________________________________________________ 


