
  

 

 

ATIVIDADE 8ª 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, vamos realizar a leitura do poema: “Desejo”, do poeta Victor Hugo. Estamos 

chegando ao final de um período de curso com muitas conquistas e superação de muitos desafios. 

Espero que vocês gostem e reflitam sobre os desejos que movem vocês em busca de uma vida 

melhor.  

Boa leitura! 

Desejo – Victor Hugo 

Desejo primeiro que você ame, 

E que amando, também seja amado. 

E que se não for, seja breve em esquecer. 

E que esquecendo, não guarde mágoa. 

Desejo, pois, que não seja assim, 

Mas se for, saiba ser sem desesperar. 

Desejo também que tenha amigos, 

Que mesmo maus e inconsequentes, 

Sejam corajosos e fiéis, 

E que pelo menos num deles 

Você possa confiar sem duvidar. 

E porque a vida é assim, 

Desejo ainda que você tenha inimigos. 

Nem muitos, nem poucos, 

Mas na medida exata para que, algumas vezes, 
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Você se interpele a respeito 

De suas próprias certezas. 

E que entre eles, haja pelo menos um que seja justo, 

Para que você não se sinta demasiado seguro. 

Desejo depois que você seja útil, 

Mas não insubstituível. 

E que nos maus momentos, 

Quando não restar mais nada, 

Essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. 

Desejo ainda que você seja tolerante, 

Não com os que erram pouco, porque isso é fácil, 

Mas com os que erram muito e irremediavelmente, 

E que fazendo bom uso dessa tolerância, 

Você sirva de exemplo aos outros. 

Desejo que você, sendo jovem, 

Não amadureça depressa demais, 

E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer 

E que sendo velho, não se dedique ao desespero. 

Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor e 

É preciso deixar que eles escorram por entre nós. 

Desejo por sinal que você seja triste, 

Não o ano todo, mas apenas um dia. 

Mas que nesse dia descubra 

Que o riso diário é bom, 

O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. 

Desejo que você descubra, 

Com o máximo de urgência, 

https://www.fasdapsicanalise.com.br/estamos-formando-uma-geracao-de-egoistas-egocentricos-alienados-e-inconsequentes/
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Acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, 

Injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. 

Desejo, outrossim , que você tenha dinheiro, 

Porque é preciso ser prático. 

E que pelo menos uma vez por ano 

Coloque um pouco dele 

Na sua frente e diga “Isso é meu”, 

Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. 

Desejo também que nenhum de seus afetos morra, 

Por ele e por você, 

Mas que se morrer, você possa chorar 

Sem se lamentar e sofrer sem se culpar. 

Desejo por fim que você sendo homem, 

Tenha uma boa mulher, 

E que sendo mulher, 

Tenha um bom homem 

E que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, 

E quando estiverem exaustos e sorridentes, 

Ainda haja amor para recomeçar. 

E se tudo isso acontecer, 

Não tenho mais nada a te desejar. 

 

 

 

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. 

https://www.fasdapsicanalise.com.br/pais-seus-filhos-precisam-mais-seu-amor-que-seu-dinheiro/
https://www.fasdapsicanalise.com.br/doi-recomecar-ajuda/


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; 
• estudantes que ainda não estiverem indo às escolas deverão continuar assistindo às 

aulas on-line; 

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/


• 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 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 

 

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. 
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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 

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

http://vidadeprofessor.pro.br/wp-content/uploads/2017/02/andy-wahrol-che.jpg
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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
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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
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fonte: https://www.todamateria.com.br/pop-art/ 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Olá queridos alunos! A atividade desta semana será relacionada com tirinhas. Vocês deverão ver 
as imagens e procurar entender seu significado! 

 

1) Observe a tirinha abaixo: 

 

a) O que está acontecendo na imagem? 

__________________________________________________________________________ 

 

b) Ainda conforme podemos observar na imagem, quais são os estados físicos da 
matéria? 

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) Vamos relembrar o que estudamos sobre os átomos e também sobre o vídeo que 
assistimos em sala de aula “Meu amigo átomo”. 
 

 
 
Use os conhecimentos adquiridos e descreva o que está acontecendo na imagem: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 

 

3) Observe a imagem abaixo: 

 
 



O que está acontecendo na tirinha? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Fontes das imagens:  

Imagem 1: https://brainly.com.br/tarefa/1505520 

Imagem 2: https://noolhodooutro.wordpress.com/2008/09/16/explosao-nuclear/ 

Imagem 3: https://questoesgratis.com/questoes-

concurso/questoes/ano%3D2016%26nivel%3D2%26cargo%3D96%26banca%3D31%26instituicao%3D277%26areaat

uacao%3D1?ano=2016&nivel=2&cargo=96&banca=31&instituicao=277&area-atuacao=1&page=3 

HISTÓRIA 
                                                                        Profº José Carlos Brito 

Contextualização: Sendo o sistema político egípcio uma monarquia teocrática, onde os 

faraós eram vistos pela população com status de deuses na terra, as pirâmides, tumbas e 

templos representavam o poder e a autoridade dos faraós em relação ao povo. 

Obs. Ler o texto e responder às questões no caderno. 

EGITO 

ntigasA antiga civilização egípcia se desenvolveu ao longo do curso do rio Nilo, onde hoje se localiza 

o moderno país do Egito. A história dessa civilização se desenvolveu ao longo de três períodos: o 

Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Foi um momento de intenso desenvolvimento 

cultural, social e econômico, que se deve, em grande parte, à condição geográfica específica.de 

antes de 4000 a.C. Foi unificada como reino por v de 2700- 2800 a. C., englobando o Alto e Baixo Egito. 

 

A Necrópole de Gizé. Imagem: Wikimedia Commons. 

 

https://brainly.com.br/tarefa/1505520
https://noolhodooutro.wordpress.com/2008/09/16/explosao-nuclear/
https://questoesgratis.com/questoes-concurso/questoes/ano%3D2016%26nivel%3D2%26cargo%3D96%26banca%3D31%26instituicao%3D277%26areaatuacao%3D1?ano=2016&nivel=2&cargo=96&banca=31&instituicao=277&area-atuacao=1&page=3
https://questoesgratis.com/questoes-concurso/questoes/ano%3D2016%26nivel%3D2%26cargo%3D96%26banca%3D31%26instituicao%3D277%26areaatuacao%3D1?ano=2016&nivel=2&cargo=96&banca=31&instituicao=277&area-atuacao=1&page=3
https://questoesgratis.com/questoes-concurso/questoes/ano%3D2016%26nivel%3D2%26cargo%3D96%26banca%3D31%26instituicao%3D277%26areaatuacao%3D1?ano=2016&nivel=2&cargo=96&banca=31&instituicao=277&area-atuacao=1&page=3


Período Histórico 

Inicialmente, a civilização egípcia era constituída de um grande número de pequenas comunidades 

independentes que formavam os reinos do Alto e do Baixo Egito. Por volta de 3200 a. C., os dois 

reinos foram unificados sob o mando do faraó Menés, momento em que tem início a primeira 

dinastia. 

Os três períodos seguintes à unificação foram o Antigo Império (3200 a.C. a 2300 a. C.); o Médio 

Império (2100 a.C. a 1750 a. C. ); e o Novo Império (1580 a.C. a 525 a. C. ). Durante o Antigo 

Império foram construídas as três célebres pirâmides de Gizé: Quéops, Quéfren e Miquerinos. O 

Novo Império foi um período marcado por intensas invasões territoriais e pelo enfraquecimento do 

Estado, até a invasão romana, por volta de 30 a. C, quando se estabeleceu o domínio de Roma 

sobre o Egito. 

Importância do Rio Nilo 

Mesmo sendo uma civilização de região desértica (nordeste da África, região do Saara), 

encontrou grande prosperidade em razão de seu desenvolvimento às margens de um grande rio. 

Em função do regime de chuvas na região das montanhas centrais africanas – a nascente do Nilo 

– entre os meses de junho a setembro, ocorriam inundações frequentes nas áreas mais baixas (O 

“Baixo Nilo”). 

Mapa do Antigo Egito. Imagem: Wikimedia 

Commons. 



Com a baixa das águas o solo libera o humo, fertilizante natural que era utilizado pelos egípcios 

na agricultura. Durante o período das cheias, para aproveitar as áreas fertilizadas, os egípcios 

desenvolveram sistema próprios de drenagem e irrigação, que possibilitaram a obtenção de várias 

colheitas anuais. Além disso, o Nilo também era utilizado para pesca, como via de transporte de 

mercadorias e pessoas, além do fornecimento de água para a população. 

Religião, Política e Sociedade 

O faraó estava no topo da sociedade egípcia e possuía status de Deus para a população, em um 

sistema de monarquia teocrática (de atribuição divina) e possuindo imenso poder. Sendo 

considerado um líder religioso, era o intermediário entre o povo e os deuses – e assim foi por 

mais de 3 mil anos. 

Os demais estratos da sociedade eram compostos por sacerdotes, nobreza, escribas e soldados. 

Abaixo destes estavam camponeses, artesãos e, por fim, os escravos. 

A religiosidade e a crença na imortalidade são dos aspectos mais marcantes da cultura egípcia. 

Dentre as diversas divindades, a mais importante era Amon-Rá, o deus sol, rei de todos os 

deuses e criador de todas as coisas. A crença na imortalidade é a razão para o processo de 

mumificação dos cadáveres e para a construção das pirâmides, imensos túmulos que abrigavam 

todas as riquezas do falecido, as quais ele levaria consigo para a eternidade. Não somente as 

riquezas, mas também familiares e funcionários eram enterrados junto com os farós. Já o 

processo de mumificação era realizado porque, para os egípcios, a vida eterna implicava em 

permanência do corpo físico. 



 

                                                                              Estátua de um escriba sentado. 

“O processo de mumificação desenvolvido pelos egípcios incluía a desidratação do cadáver e a 

aplicação de betume, substância destinada a conservar o corpo.” (Azevedo & Seriacopi, 2013, 

pág.45) 

Escritas  

A escrita hieroglífica teria surgido durante o período de unificação do território egípcio. Os 

símbolos, ou hieróglifos, eram usados para representar palavras. Ainda surgiram outros tipos de 

escrita no Egito Antigo, como a hierática, um tipo de escrita cursiva utilizada em textos literários e 

administrativos. Mais tarde, a escrita hierática foi simplificada e assim surgiu a escrita demótica. 

Você sabia? 

Pirâmide Vermelha. Imagem: Wikimedia Commons. 

As pirâmides, imensos mausoléus milenares, são as construções mais emblemáticas do Egito. 

Três delas, as Pirâmides de Gizé, localizadas na capital Cairo, são as mais conhecidas. No 



entanto, em todo o Egito existem mais de 130 pirâmides milenares soterradas sob a areia do 

deserto.Referências 
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 TESTE SEU CONHECIMENTO  

• QUESTÕES 

1. (ENEM 2009) O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do 

planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há 

milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos 

construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, 

interpretado de forma muito diferente, pois: 

a) significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes 

contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. 

b) representava para as populações do alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar 

trabalho nos canteiros faraônicos. 

c) significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos 

deuses suas riquezas, construindo templos. 

d) representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a 

trabalharem em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. 

e) significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião 

baseada em crenças e superstições. 

2. (UFSC) Sobre o Antigo Egito, é correto afirmar que: 

01) o rio Nilo foi de suma importância em vários aspectos da vida dos antigos egípcios. Não só a 

agricultura foi possível devido ao seu ciclo de cheias, como também a noção de tempo cíclico, 

base do pensamento egípcio, levou à crença na vida após a morte. 

https://www.todoestudo.com.br/historia/antigo-egito#questoes


02) a construção de pirâmides atendia às necessidades da vida após a morte dos faraós. Esse 

tipo de construção foi característica da arquitetura funerária durante todo o período do Antigo 

Egito e só foi possível graças à enorme mão de obra escrava existente desde o Antigo Reino. 

04) Os egípcios antigos acreditavam em vários deuses que se relacionavam entre si e formavam 

seu sistema mitológico. 

08) A despeito da influência islâmica, o Egito atual mantém as mesmas crenças religiosas do 

Antigo Egito. 

 

INGLÊS 
Profª Claudia Ferreira 

ATIVIDADE DE VEGETAIS E FRUTAS NA LÍNGUA INGLESA: 

NESTA ATIIVDADE MAIS ESPECIFICAMENTE O ALUNO DA 8ª SÉRIE TEM DE SER CAPAZ DE 

LIGAR, OU RELACIONAR A GRAFIA DAS FRUTAS E VEGETAIS COM OS MESMOS E, EM SEU 

CADERNO VOCÊ IRÁ ESCREVER COM O AUXÍLIO DO DICIONÁRIO OU DA INTERNET O NOME DE 

CADA VEGETAL NA LÍNGUA INGLESA E SEU CORRESPONDENTE NA LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

 



MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

OBJETIVO: Resolver desafio utilizando-se de raciocínio e cálculos matemáticos. 

 Como estamos finalizando nosso semestre vamos brincar raciocinando logicamente e 

ampliando assim nossos conhecimentos. 

De acordo com as dicas descubra o nome de cada criança e envie para o professor 

 

FONTE: onlinecursosgratuitos.com 

 

 


