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Semana 08/06/2020 à 12/06/2020 
 

CIÊNCIAS 

 

 

 

                                                                                             Contribuição do Professor Felipe Vieira 

 Bactérias (Reino Monera) 

*A célula (bactéria) 

*Os níveis de organização dos seres vivos 

 

 

    

 

 

       Fig. 01 – Bactéria     Fig. 02 – Tuberculose    Fig. 03 - Iogurte 

 

Responda: 

Você já ouviu falar em bactérias? Explique: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sabe onde elas vivem? Comente sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você conhece doenças causadas por bactérias? Seus sintomas? E como podemos nos prevenir? 

Quais os benefícios que as bactérias oferecem para o homem ou para a natureza? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade 

estrutural e funcional dos seres vivos; 

(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou 

digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes 

níveis de organização. 
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Acesse o link para assistir a videoaula e aprender um pouco mais sobre esse assunto: 

https://www.youtube.com/watch?v=nB5V0u7F0sA&t=14s 

 

 

Após assistir a videoaula responda as questões abaixo: 

01) A bactéria não possui: 

a. Membrana plasmática; 
b. Ribossomo; 
c. Parede célula; 
d. DNA; 
e. Carioteca. 

 

2) Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, 
provavelmente será: 

a. uma bactéria; 
b. uma alga; 
c. um vírus; 
d. um fungo; 
e. um protozoário. 

 

03) Em uma aula de Ciências os alunos são organizados em grupos para observar bactérias no 
microscópio, ao se depararem com a imagem abaixo, um dos integrantes fica na dúvida sobre 
quem são os grupos de bactérias que estão sendo observadas. Ajude o seu colega a identificar 
cada grupo, respondendo as imagens a seguir. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nB5V0u7F0sA&t=14s
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04) Associe ao nome da doença às suas características: 

 

05) Um estudante disse que as bactérias só causam doenças e que não servem para nada. O que 

você diria para convencer esse estudante de que as bactérias são importantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até a  

próxima aula!!! 
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ARTE 

 

 

                                                                      

Contribuição Professora Lana Mara Botelho 

 

VOCÊ SABE O QUE SÃO HQS? 

É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 

normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: 

enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-

verbal. 

 

 
História em quadrinhos da Turma da Mônica, criação do Maurício de Sousa. 

 

 

(EF69AR05) Experimentar, analisar e produzir diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, performance etc.); 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais; 

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.  
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Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, os artistas utilizam vários recursos gráficos, 

como, por exemplo, na comunicação dos personagens são empregados balões com textos escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de balões 

Existem balões com linhas contínuas, linhas tracejadas, formato de nuvem e com traços 

pontiagudos. O balão com linhas contínuas são os mais comuns e sugerem falas normais. Já os 

de linhas tracejadas são usados quando personagem esta sussurrando algo. 

Os balões em formato de nuvem apontam pensamentos, bem como os com traços pontiagudos 

representam falas gritadas. Eventualmente, além desses, outros recursos também são explorados 

para melhor transmitir a história ao leitor. 

 

Origem das histórias em quadrinhos 

A primeira história com 100% das características das histórias em 

quadrinhos que conhecemos hoje foi publicada nos EUA em 1894. A 

HQ intitulada “The Yellow Kid”, do americano Richard Outcault era 

publicada na revista chamada Truth. Porém, meses depois o jornal 

New York World a tornou uma publicação oficial. 

A HQ contava as peripécias de uma criança, que vivia nos guetos de 

Nova Iorque. Assim como se comunicava por meio de gírias e trazia 

reflexões acerca da sociedade de consumo e também questões 

raciais. Bem como seu nome, “The Yellow Kid” se dá ao fato do 

personagem sempre estar usando uma grande camisola amarela. 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/nuvens/
https://segredosdomundo.r7.com/23-coisas-absurdas-permitidas-por-lei-nos-estados-unidos/
https://segredosdomundo.r7.com/19-girias-antigas-que-as-pessoas-precisam-voltar-a-falar/


 

 

6 

Tipos de HQs 

Mesmo sendo um tipo de narração de arte sequencial existem tipos diferentes de histórias em 

quadrinhos, sendo elas: 

                                                                                                 

– Tirinhas 

Normalmente possuíam apenas uma 

página e pouco quadrinhos. Além do 

mais, sempre continham um tom crítico, 

irônico ou de elogio. 

 

 

 

 

 

– Cartoons 

Desenhos com caraterísticas exageradas, porém diferente 
das caricaturas. Portanto tinha-se uma maior liberdade de 
transformar qualquer coisa em personagens. Como resultado 
eles eram bizarros e engraçados. Também costumam ser 
bastante coloridos. 

 

 

 

– Mangás 

Sendo as HQs comerciais japonesas, os mangás 
possuem características reais com um toque de exagero. 
Também podem ser de vários gêneros, e para faixas 
etárias diferentes. Além disso, sua leitura é feita de traz 
para frente, da direita para a esquerda, característica da 
escrita japonesa. 

 

https://segredosdomundo.r7.com/dollify-app/
https://segredosdomundo.r7.com/melhores-animes/
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– Gibis 

Mais conhecidos como HQs 
comerciais, usam a base do 
cartoon, porém direcionadas para o 
público infantil. Em exemplo temos 
a Turma da Mônica. 

 

 

 

 

– Comics 

Comics também são HQs comerciais, porém mais usados nos 
Estados Unidos e no Canadá. Seus traços são realísticos, em 
contraste dos gibis e cartoons; e, sobretudo, são destinados ao 
público jovem. Em exemplo temos as histórias de super-heróis 
como Liga da Justiça, Vingadores, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

– Graphic Novel 

São os HQs destinados ao público adulto, também 
conhecidos como “grapich novels”. Além disso 
possuem histórias mais longas, densas e elaboradas, 
assim como os romances. 

 

 

 

 

https://segredosdomundo.r7.com/quais-sao-os-maiores-e-melhores-viloes-da-marvel-comics/
https://segredosdomundo.r7.com/super-herois-quadrinhos/
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HQs no Brasil 
 

No Brasil a primeira revista em quadrinhos publicada foi O Tico-

Tico, em 1905, e idealizada por Renato de Castro, no periódico O 

Malho. Bem como teve influência da HQ francesa La Semaine de 

Suzette, com seu personagem principal chamado de Chiquinho. 

Porém o primeiro gibi totalmente 

colorido conhecido pelo público 

brasileiro surgiu apenas em 1960. A 

história do artista Ziraldo levava o nome 

de A Turma do Pererê, onde seus 

personagens eram inspirados na cultura 

nacional. 

Mas, foi finalmente na década de 60 que 

surgia a história em quadrinho mais 

famosa do Brasil, a Turma da Mônica. Idealizada por Maurício de 

Souza a história fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais 

de 40 países, bem como traduzida em cerca de 14 idiomas. 

Atividade: Agora é a sua vez! Crie um História em Quadrinhos 

(HQs) sobre o meio ambiente.  

 

 

 

05 de 

junho 

Dia do 

Meio 

Ambiente!

! 

https://segredosdomundo.r7.com/27-mais-perturbadores-quadrinhos-da-turma-da-monica/
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GEOGRAFIA 

 

                                                              Contribuição Professora Nessanea Aparecida de Freitas 

 

SISTEMA SOLAR  

O Sistema Solar é formado por oito planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de 

asteroides, meteoros, meteoroides e cometas que giram em torno do Sol. 

 

Os planetas são astros sem luz nem calor próprios. No nosso sistema solar são conhecidos oito 

planetas que de acordo com a proximidade do Sol são: 

 Mercúrio: É o menor planeta do sistema solar. É também o mais próximo do Sol e o mais 

rápido. Formado basicamente por ferro, pode ser visto da Terra a olho nu. 

 Vênus: É o segundo planeta mais próximo do Sol. Além do Sol e da Lua é o corpo celeste 

mais brilhante no céu. 

 Terra: Apresenta água em estado líquido e oxigênio em sua atmosfera o que torna possível 

a vida no planeta. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 

atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

https://www.todamateria.com.br/planeta-mercurio/
https://www.todamateria.com.br/planeta-venus/
https://www.todamateria.com.br/planeta-terra/
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 Marte: É o segundo menor planeta do sistema solar. É conhecido como planeta vermelho 

pela coloração de sua superfície. 

 Júpiter: Maior planeta do sistema solar. Formado principalmente pelos gases hidrogênio, 

hélio e metano e, ainda, um pequeno núcleo sólido no interior. 

 Saturno: É o segundo maior planeta do sistema solar. É conhecido pelos anéis formados 

principalmente por gelo e poeira cósmica. 

 Urano: É um planeta gasoso e sua atmosfera é constituída, principalmente, de hidrogênio, 

hélio e metano. 

 Netuno: Planeta mais distante do Sol. Um gigante gasoso, tal como Júpiter, Saturno e Urano. 

 

        Acesse: Aprenda mais sobre o Sistema Solar                

https://www.youtube.com/watch?v=G6iaxQb0ZWc (Sistema Solar aula 01)  

 

Planetas Anões 

A identidade de Plutão tem sido questionada durante anos pelos cientistas. Trata-se do planeta 

anão mais frio e distante do Sol. 

Assim, ele recebeu, em 2006, da União Astronômica Internacional (UAI) uma nova classificação: 

"Planeta Anão". 

De acordo com as novas regras, o planeta deve obedecer três critérios: 

 deve orbitar o Sol; 

 deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera; 

 sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. 

https://www.todamateria.com.br/planeta-marte/
https://www.todamateria.com.br/planeta-jupiter/
https://www.todamateria.com.br/planeta-saturno/
https://www.todamateria.com.br/planeta-urano/
https://www.todamateria.com.br/planeta-netuno/
https://www.youtube.com/watch?v=G6iaxQb0ZWc
https://www.todamateria.com.br/planeta-anao/
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Éris é o novo corpo celeste, descoberto em 2003, por uma equipe de pesquisadores americanos, 

sob a chefia de Mike Brown. 

Anteriormente, era denominado pelo registro astronômico 2003 UB313, o que seria o "décimo 

planeta" e está 14 bilhões de quilômetros da terra. 

Em 2006 foi definitivamente classificado como Planeta Anão. O nome Éris é referente a deusa 

grega da discórdia. 

 

 

Componentes do Sistema Solar 

De partida, importante notar que as distâncias entre os astros são gigantescas. No espaço 

astronômico é utilizado o ano luz como unidade de medida. 

O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Sabe-se que a velocidade da luz 

é de 300.000 quilômetros por segundo (Km/s). 

Em um ano a luz percorre a distância de 9.460.800.000.000 quilômetros (nove trilhões, 

quatrocentos e sessenta bilhões e oitocentos milhões de quilômetros). 
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Satélites  

Diversos satélites orbitam em torno dos planetas. De acordo com a cosmologia, a Lua, o satélite 

natural da Terra, deve ter se formado ao mesmo tempo que a Terra e os outros astros do Sistema 

Solar. 

A principal hipótese é de que a Lua tenha sua origem numa colisão entre a Terra e um outro astro 

do Sistema Solar. 

Os fragmentos resultantes dessa colisão formaram a Lua, a qual foi atraída pela gravidade da Terra 

e gira ao ser redor. 

A Lua é o astro mais próximo da Terra. A distância exata entre os dois astros é calculada em 

quilômetros e não em ano-luz.     

 

                                      Planeta Terra vista da Lua. 

                                    

 

 

 

 

 

1) Após a leitura do texto, responda as questões abaixo de acordo com o conhecimento adquirido 

através da leitura e das imagens.  

a) Qual é o astro mais próximo da Terra? 

 _________________________________________________________________________ 

b) Qual o nome do último Planeta Anão descoberto no ano de 2003?  

________________________________________________________________________ 

 c) Como é formado o Sistema Solar?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES! 

https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-da-lua/
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d) Cite 03 (três) Planetas do Sistema Solar? E quais são as suas características?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) O que é ano-luz?  

____________________________________________________________________________ 

f) Quais são os critérios para que um Planeta seja reconhecido?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

g) Acesse a link abaixo e assista a uma explicação prática, de como ocorreu o Big Bang. Depois 

explique com suas palavras. 

https://www.youtube.com/watch?v=a3N0vZuAL9s 

 

 

 Agora divirta-se com este game! 

 

http://www.noas.com.br/ensino-

fundamental-

2/ciencias/explorando-o-espaco/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3N0vZuAL9s
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/explorando-o-espaco/
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/explorando-o-espaco/
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/explorando-o-espaco/


 

 

14 

 

LINGUA PORTUGUESA 

                                                                                     

 
 

Contribuição Professor Darcy Trabach 
 
 
 

Elementos da Narração 
 
 

A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam 

num determinado espaço à medida que o tempo passa. 

 

O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus 

elementos são: narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. 

 

Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura: 

 
Esquematizando temos: 
 

 

 

- Apresentação; 

- Complicação ou desenvolvimento; 

- Clímax; 

- Desfecho. 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, 
resolução e ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando 
narrativas em primeira e terceira pessoas. 
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Protagonistas e Antagonistas 

 

A narrativa é centrada num conflito vivido pelos personagens. Diante disso, a importância dos 

personagens na construção do texto é evidente. 

Podemos dizer que existe um protagonista (personagem principal) e um antagonista (personagem 

que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus objetivos). Há também os 

adjuvantes ou coadjuvantes, esses são personagens secundários que também exercem papéis 

fundamentais na história. 

 

Narração e Narratividade 

 

Em nosso cotidiano encontramos textos narrativos; contamos e/ou ouvimos histórias o tempo 

todo. 

Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, pois essas 

não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. 

Podemos dizer que nesses relatos há narratividade, que quer dizer, o modo de ser da narração. 

 

Os Elementos da Narrativa 

 

Os elementos que compõem a narrativa são: 

- Foco narrativo (1º e 3º pessoa); 

- Personagens (protagonista, antagonista e coadjuvante); 

- Narrador (narrador-personagem, narrador-observador). 

- Tempo (cronológico e psicológico); 

- Espaço. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3RhYJstNvw8 

Para entender melhor assista o vídeo abaixo sobre os elementos da narrativa: 

https://www.youtube.com/watch?v=3RhYJstNvw8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RhYJstNvw8
https://www.youtube.com/watch?v=3RhYJstNvw8
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 Agora que você já entendeu o conceito de alguns termos relacionados a narrativa, faça atividade 

apresentada abaixo: 

 

 

 

                  https://www.youtube.com/watch?v=vzNZoDivqG4&feature=youtu.be 

 

 

Após a apresentação do vídeo, formule respostas para as questões propostas.  

 

1. Qual é a história narrada? 

 

2. Onde e quando acontece a história? 

 

3. Em poucas palavras, conte o clímax e o desfecho da história. 

 

4. A Cigarra pode ser identificada como uma artista? Por quê? 

 

5. A Formiga está representando que classe social? Justifique. 

 

Assista o vídeo “A Formiga e a Cigarra” disponível em:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzNZoDivqG4&feature=youtu.be
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8505
https://www.youtube.com/watch?v=vzNZoDivqG4


 

 

17 

6. Quem é criticada na história? Por quê? 

 

7. Podemos dizer que o contexto em que ocorre a história é próprio de uma sociedade 

capitalista? 

 

8. Explique o tipo de relação estabelecida entre a formiga e a cigarra. 

 

9. A atitude ou o comportamento que deve ser evitado é o da formiga ou o da Cigarra? Por quê? 

 

10. Com base na história narrada, escreva a opinião defendida pelo autor. 
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INGLÊS 

 

 
 

                                                                                                     

 

Contribuição Professora Camila Pires 

Present simple –verb 'to be' 

 
 

1. True or False. 

Read and circle True or False. (Leia e Circule True -verdadeiro – ou False – falso) 

 

2. Choose the answer! 

Read the sentence. Circle the correct answer. (Leia a frase. Circule a resposta correta, como 

na letra ‘a’) 

a. I_______________12 years old. am/ is/ are 

b. My brother _______________at university. he’s/ is/ are 

c. He _______________good at swimming.  not/ ’s not/ note 

d. _______________she in the school play? Ares/ Is/ Am 

e. I _______________short. is/ ’m/ ’s 

f. They _______________always late for school. arent/ aren’t/ ares 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e 
descrever rotinas diárias; 
(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do 
texto; 
(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, 
chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus 
amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar. 
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3. Make it right! 

Find the mistake, underline and write it correctly. (Ache o erro. Sublinhe e escreva 

corretamente.) 

 

4. Draw a picture. 

Draw a picture of your family. Now write about your family like in exercise 1! (Desenhe sua 

família. Escreva sobre ela como no exercício 1!) 

                                                                  


