
  

 

 

ATIVIDADE 7ª 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 ler o texto: “ Encerrando Ciclos”, da escritora Glória Hurtado Castañeda. 
Boa leitura! 

 

 

 

Gloria Hurtado Castañeda é licenciada em Letras 
e Psicologia pela Universidad del Valle, na 
Colombia. Desempenhou diversas funções em 
escolas públicas e privadas, em sua cidade natal, 
foi pedagoga, administradora escolar, educadora 
e psicóloga. 

Autora do Texto: Encerrando Ciclos. 
 
 
 

 
(https://www.pensador.com/autor/gloria_hurtado/) 

( Não Precisa copiar no Caderno) 

Reflexão: Antes de ler o texto, gostaria que vocês refletissem sobre algumas questões: 
 
É fácil para vocês aceitarem o término de algumas etapas da vida? Como a mudança de 
emprego, o fim de um relacionamento amoroso ou de amizade?  
O texto aborda essas questões. Vamos conhecê-lo? 
 

 

Leia o texto, mas não precisa copiar no caderno. 

Encerrando Ciclos 
 
Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela 
mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que 
precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos - não importa o 
nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se 
acabaram. 
 
 Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? 
 Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? 
 A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? 
 
 Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu.                         Pode 
dizer para si mesmo que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que 
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levaram certas coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente 
transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos: seus pais, seu 
marido ou sua esposa, seus amigos, seus filhos, sua irmã, todos estarão encerrando capítulos, 
virando a folha, seguindo adiante, e todos sofrerão ao ver que você está parado. 
 
Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando 
tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará: não 
podemos ser eternamente meninos, adolescentes tardios, filhos que se sentem culpados ou 
rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação com quem já foi 
embora e não tem a menor intenção de voltar. 
 
As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. 
Por isso é tão importante (por mais doloroso que seja!) destruir recordações, mudar de casa, 
dar muitas coisas para orfanatos, vender ou doar os livros que tem. Tudo neste mundo visível 
é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração - e o 
desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras tomem o seu 
lugar. 
 
Deixar ir embora. Soltar. Desprender-se. 
Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos e, às 
vezes, perdemos. Não espere que devolvam algo, não espere que reconheçam seu esforço, 
que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e 
assistir sempre ao mesmo programa, que mostra como você sofreu com determinada perda: 
isso o estará apenas envenenando, e nada mais. 
 
Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos, promessas de 
emprego que não têm data marcada para começar, decisões que sempre são adiadas em 
nome do “momento ideal”. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo: 
diga a si mesmo que o que passou, jamais voltará. 
 
Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa - 
nada é insubstituível, um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser 
difícil, mas é muito importante. Encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por 
incapacidade, ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua 
vida. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se 
transforme em quem é. 
 
Gloria Hurtado 
Adicionar pensamento 
(https://www.pensador.com/autor/gloria_hurtado) 

 

GEOGRAFIA 

Prof. Volnei Bispo 

Caros alunos, ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar, são os objetivos desta 
atividade. Em geografia, acompanharemos o desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus. 
Vamos utilizar matérias de jornais para compreender a situação atual e o que está por vir, do 
ponto de vista espacial, econômico, social. Não é preciso copiar a notícia, só as questões abaixo. 
 
Governo de SP 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 

https://www.pensador.com/adicionar.php?
https://www.pensador.com/autor/gloria_hurtado)


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; 
• 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; 

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/


• 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 às 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 

 

 

 

 
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 

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


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”. 

 

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/campbell-andy-wahrol.jpg
http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-banana.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. 

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-che.jpg
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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 

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. 

     

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/roy-lichtenstein-quadrinho.jpg
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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. 

    

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. 

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/natureza30-tomwessman.jpg
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http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/03/robert_rauschenberg_familiar_work.jpg


 

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. 

  

 
 

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

 

CIÊNCIAS 

Profª Amanda Magnarelli 

Olá queridos alunos! A atividade desta semana será para nos distrairmos um pouco. Mas ainda 

sem perder o foco da matéria!  

Hoje eu trouxe para vocês algumas tirinhas, vocês deverão ler com atenção e observar as imagens 

para poder responder corretamente às questões. 

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

 

Vamos lá? 

1) Observe a imagem abaixo e descreva o que você entendeu. 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Agora, veja a próxima tirinha para responder às questões abaixo: 

 

a) O que está acontecendo na imagem? 

____________________________________________________________________________ 

b) O que o cascão e o cebolinha estão fazendo? 

______________________________________________________________________________ 

c) Você deve conhecer a história da turma da Mônica, onde os dois meninos sempre aprontam e 

acabam apanhando da Monica, não é? Ela que tem uma super força! 

Mas então qual é a intenção dos meninos fazendo as anotações? 

______________________________________________________________________________ 



 

3) Veja com atenção a tirinha abaixo: 

 

 

 

Essa tirinha está fazendo uma crítica. Escreva o que você entendeu após olhar a imagem: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fontes das imagens: 

Imagem 1: https://desafiocecom.wordpress.com/2016/09/13/tirinha-a-importancia-de-uma-alimentacao-saudavel/ 

Imagem 2: http://www.portalrosachoque.com.br/noticias/4296/turma-da-monica-vai-motivar-alimentacao-saudavel/ 

Imagem 3: https://thaismca0.wixsite.com/ensinarludiciando/charges 

 

 

HISTÓRIA 

                                                                        Profº Cláudia Ferreira 

DESMATAMENTO NA AMAZÔNA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL: 

A Amazônia é um importante bioma brasileiro, o desmatamento que lá ocorre, afeta 

significativamente nossas vidas.  

O texto a seguir aborda a questão do desmatamento no Brasil em um texto jornalístico, com 

uma linguagem clara e direta a respeito do tema. após a leitura do texto, reflita e discuta com seus 

familiares os pontos que você considera como relevantes e, em seu caderno faça uma redação na 

qual você expresse as suas opiniões a respeito de um tema tão atual, delicado e significativo em 

nosso cotidiano. 

AMAZÔNIA BATE NOVO RECORDE NOS ALERTAS DE DESMATAMENTO EM JUNHO; SINAIS 

DE DEVASTAÇÃO ATINGEM MAIS DE 3 MIL KM² NO SEMESTRE, AUMENTO DE 25% 

  A estimativa é que taxa oficial de desmatamento, medida de agosto de um ano a julho do 

ano seguinte, seja ainda maior que a registrada no período encerrado em 2019, até então o maior 

https://desafiocecom.wordpress.com/2016/09/13/tirinha-a-importancia-de-uma-alimentacao-saudavel/
http://www.portalrosachoque.com.br/noticias/4296/turma-da-monica-vai-motivar-alimentacao-saudavel/
https://thaismca0.wixsite.com/ensinarludiciando/charges


em 11 anos. a um mês do fim deste período, registros já são 64% maiores. Governo enfrenta 

pressão de investidores para reduzir devastação da floresta. 

POR ELIDA OLIVEIRA, G1 

10/07/2020 08H45 ATUALIZADO HÁ 8 HORAS 

 

A Amazônia registrou 1.034,4 km² de área sob alerta de desmatamento em junho, recorde 

para o mês em toda a série história, que começou em 2015. no acumulado do semestre, os alertas 

indicam devastação em 3.069,57 km² da amazônia, aumento de 25% em comparação ao primeiro 

semestre de 2019. 

Os dados são do sistema de detecção de desmatamento em tempo real (deter), do instituto 

nacional de pesquisas espaciais (INPE), atualizados nesta sexta-feira (10). 

OS ALERTAS ATÉ JUNHO DE 2020 APONTAM: 

• sinais de devastação em 3.069,57 km² da amazônia neste ano 

• aumento de 25% de janeiro a junho, comparado ao mesmo período do ano anterior 

• aumento de 64% no acumulado dos últimos 11 meses, comparado ao período anterior (a um 

mês do fechamento oficial de desmatamento, alertas apontam tendência de aumento na 

devastação) 

• o número de junho é 10,6% maior do que o registrado no mesmo mês em 2019 

• na comparação com maio, houve aumento de 24,31% em relação ao mesmo mês de 

2019, que também havia sido recorde para o período. 

Os dados servem de indicação às equipes de fiscalização sobre onde pode estar havendo 

crime ambiental. os números não representam a taxa oficial de desmatamento, que é medida por 

outro sistema, divulgado uma vez ao ano. 

O brasil enfrenta pressão de investidores estrangeiros para diminuir o desmatamento na 

Amazônia. nesta quinta-feira (9), o vice-presidente Hamilton mourão disse para investidores que o 

brasil busca reduzir o desmatamento, mas os dados mostram aumento na tendência de desmate. 

Nesta sexta-feira, mourão discutirá com empresários brasileiros, que levarão sete pontos 

sobre o tema e cobrarão do governo ações concretas que garantam melhoria dos indicadores. 

O dado aponta que a taxa oficial de desmatamento na Amazônia, medida de agosto de um 

ano a julho do ano seguinte, deverá ser maior do que a registrada no período anterior, quando 

10.129 km² foram desmatados, a maior área desde 2008, quando foram derrubados 12.911 km² de 

floresta. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/inpe/
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"O desmatamento continua aumentando, e os números de 2020 vão ser muito piores que de 

2019. a taxa oficial deve ficar 30% maior que no ano passado, que já foi o pior ano em uma década. 

de lá para cá, tivemos glo no ano passado, glo neste ano, e nada resolveu porque de fato não existe 

compromisso concreto de combate ao crime ambiental", afirma Carlos Rittl, pesquisador visitante 

do instituto de estudos avançados em sustentabilidade de Potsdam, Alemanha. 

GLO é a sigla para o decreto de "garantia da lei e da ordem". as missões de GLO são feitas 

pelas forças armadas, por ordem expressa da presidência da república. na Amazônia, o exército dá 

suporte e segurança aos fiscais do IBAMA, para que não sejam alvo de criminosos. 

A mais recente GLO havia sido assinada em maio deste ano, com validade até 10 de junho 

– ainda assim, os dois meses tiveram alta nos alertas de desmatamento. na noite desta quinta (9), 

a secretaria-geral da presidência informou que o governo federal decidiu prorrogar até 6 de 

novembro a presença das forças armadas na Amazônia legal. 

"Somente agora que ficou claro o risco do brasil perder investimentos. em uma hora que 

vamos precisar de recursos saindo da pandemia, é que o governo começa a dizer que está 

preocupado. mas, até o ano passado, eles brigaram com números, brigaram com o INPE, demitiram 

o chefe do inpe, brigaram com a ciência, brigaram com satélites, mas não com os criminosos 

ambientais", afirma Rittl. 

"Enquanto o planalto se esforça para tentar enganar o mundo de que preserva a Amazônia, 

a realidade dos números revela a verdade: o governo Bolsonaro está destruindo a maior floresta 

tropical do planeta. sob Bolsonaro, vivemos o pior momento da agenda ambiental de nosso país", 

afirma Márcio Astrini, secretário-executivo do observatório do clima, que reúne 26 instituições. 

No acumulado deste ano, de janeiro a junho, o INPE registrou aumento de 25% nos alertas 

de desmatamento, se comparado ao mesmo período do ano passado. 

"Não se consegue esconder o que os satélites mostram. a gente tem mais desmatamento e 

mais queimadas, mesmo em período de pandemia. criminosos ambientais não estão fazendo 

quarentena", afirma rittl. 

Amazônia bate novo recorde nos alertas do desmatamento em junho; especialista comenta 

Risco De Queimadas 

isso aponta para outro risco ambiental na Amazônia: as queimadas. com tanta madeira 

cortada, a tendência é que o material seja incendiado para abrir espaço na floresta. os dados do 

programa queimadas do inpe já apontam aumento nos focos de incêndio, antes mesmo do período 

em que as queimadas são mais ativas na Amazônia, entre junho e setembro a outubro. 
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Em junho, os focos de queimadas no bioma foram os maiores para o mês nos últimos 13 

anos, de acordo com o INPE. foram 2.248 focos ativos, um aumento de 19,6% em comparação 

com o mesmo mês no ano passado, com 1.880 focos. 

15 de setembro - parte de uma árvore na floresta amazônica é vista em chamas no território 

indígena de tenharim marmelos, na Amazônia. segundo dados do INPE, quase 20 mil focos de 

queimadas foram registrados na Amazônia em setembro. no acumulado do ano foram registrados 

quase 88 mil focos de queimadas, um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2018 — 

foto: bruno kelly/reuters/arquivo 

Segundo Rittl, o que foi queimado em junho provavelmente foi desmatado em abril – em 

geral, são necessários dois meses para as madeiras e folhas secarem, já que a Amazônia é uma 

floresta úmida. 

"Os números de desmatamento em junho são um bom indicador do que virá de queimadas 

nos próximos meses", afirma Rittl. 

Para Alberto Setzer, coordenador do programa de monitoramento de queimadas do 

INPE, “90% de tudo que vai queimar está pela frente ainda." "se vai aumentar ou diminuir, depende 

de diversos fatores, como o clima e a fiscalização", afirma Setzer. 

“Mesmo que não se queime nenhum metro quadrado na atual temporada de fogo que vai até 

setembro – como espera o vice-presidente da república Hamilton mourão ao propor novamente a 

moratória das queimadas na Amazônia legal este ano –, o maior estrago já foi feito”, diz o diretor 

de conservação e restauração do wwf-Brasil, Edegar Rosa. 

COMBATE AO CRIME AMBIENTAL 

O governo divulgou neste ano um plano nacional contra o desmatamento, com vigência até 

2023. o documento, com 25 páginas, foi elaborado em cima de cinco eixos: tolerância zero ao 

desmatamento ilegal, regularização fundiária; ordenamento territorial; pagamentos por serviços 

ambientais; e bioeconomia. não há metas ou prazos claros. 

• Brasil entrará em temporada de queimadas sem plano para a Amazônia 

Segundo ambientalistas, o foco nestas ações poderia combater o crime ambiental. em 2019, 

apenas 0,5% da área desmatada era legal, de acordo com relatório anual de desmatamento do 

mapbiomas. na mão de criminosos, a Amazônia perdeu por dia uma área equivalente 1,9 mil 

campos de futebol de floresta natural no ano passado, em média. 

Enquanto o crime ocorre, as multas por desmatamento ilegal na Amazônia foram 

praticamente suspensas desde outubro de 2019, quando o governo estabeleceu que elas deveriam 

ser revistas em audiências de conciliação. segundo a organização não-governamental Human 

Rights Watch, apenas cinco dessas audiências foram realizadas em todo o país desde então. 
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Sem fiscalização, pode haver aumento da grilagem. um levantamento do instituto pesquisa 

Amazônia (IPAM) e da universidade federal do Pará (UFPA) indica que a Amazônia tem 23% de 

floresta em terras públicas não destinadas registradas ilegalmente como propriedades privadas. o 

percentual representa 11,6 milhões de hectares de florestas públicas "tomadas" ao longo de 21 

anos (1997-2018). ao todo, a Amazônia tem 49,8 milhões de hectares de florestas sem destinação. 

A ong Human Rights Watch afirma que o desmatamento e as queimadas na Amazônia estão 

ligados a uma rede de criminosos que pagam por mão de obra, grandes maquinários como 

motosserras, tratores, correntes, caminhões, e por proteção de milícia armada contra quem tenta 

denunciar os crimes. segundo a ong, os criminosos ameaçam indígenas, agricultores, agentes 

públicos e até policiais. 

Human Rights Watch: agricultores e indígenas estão entre principais vítimas de homicídio. 

fonte: portal g1 

 

INGLÊS 
Profª kend L. Carvalho 

Objetivos: Relembrar o uso do verbo TO BE 

(Essa semana a atividade será somente para leitura e compreensão) 

O verbo TO BE – usando o verbo mais básico em inglês. 

 

O verbo to be é um verbo chave em inglês, desempenhando um papel importante em muitos 

tipos de construções, como em todas as outras línguas europeias (être em francês, sein em 

alemão, ser/estar em espanhol). Tem muitos usos e significados, tanto como verbo principal quanto 

como verbo auxiliar. Também age diferentemente em sentenças e questões negativas. 

Na maioria dos métodos de ensino e escolas de idiomas este é o primeiro conteúdo a ser 

estudado como base da língua inglesa, dessa forma um aluno de nível iniciante deve compreender 

de forma clara todas as formas simples do Verbo to be e assim evoluir para outros tempos verbais 

e estruturas. 

 
• Como verbo principal em uma frase, to be é um verbo que liga o sujeito com seu complemento. 

Como cada sentença em inglês deve ter um verbo, to be é usado em muitos casos onde não há 

nenhuma ação descrita na sentença. 

Exemplos: 

I am Ron Beam. – She is a singer. – We are from Belgium.  [Existência, identidade] 

She was with her brother in New York while we were at home. [Localização] 

I will be 22 in November. [Idade] 
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This dress is size 8. His last apartment was rather small. [Tamanho] 

This car is red, and so is my favorite color. [Cor] 

How are you today ? I ’m fine, thanks. [Humor] 

To be também faz parte de muitas frases verbais comumente usadas, como as seguintes: 

Ex: to be afraid, to be aware of, to be happy,… 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: Ampliar o significado e domínio de frações  e resolução de problemas, suas formas de registro 

e de cálculos, através de situações do dia a dia. 

Continuar o estudo de frações, para melhor entendermos situações que envolvem nosso dia a dia e  suas habilidades 

de raciocínio e cálculo. 

 

 

1.O 7º ano tem 35 alunos. Certo dia, faltaram 3 alunos. Que fração da turma os alunos 

presentes nesse dia representavam? 

2.Coloque as frações abaixo em ordem decrescente: 

𝑎)
5

6
,
3

4
,
7

8
 

 

𝑏) = 2
1

4
,

11

5
, 3 

3.Das frações  

 

4.Simplifique as frações abaixo: 

𝑎)
27

81
 

𝑏)
80

1000
 

𝑐)
82

128
 

𝑑)
90

540
 

𝑒)
32

160
 

𝑓)
65

91
  

5.Escreva no caderno uma fração irredutível equivalente a  

 

6.Identifique as frações não equivalentes a  

40

50
,
12

15
,

8

10
,
37

45
,
28

35
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,
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50
,
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111
 𝑒 

5

302
 

 

, indique a que é equivalente a  
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3
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