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Semana 08/06 à 12/06/2020 

CIÊNCIAS 

 

Contribuição Professor Felipe Vieira 

 Ecossistema 

 

 

     Fig. 01 – Floresta tropical                              Fig. 02 – Ecossistema aquático 

  

 

 Ponto de partida: 

 

Você já ouviu falar em ecossistema? 

Sabe onde encontrar? 

Quais são os níveis de organização ecológica? 

De acordo com o tipo de alimento obtido, os animais são classificados de várias maneiras. Você 

sabe quais são? 

 

Ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. O 

termo ecossistema é originado a união das palavras "oikos" e "sistema", ou seja, tem como 

significado, sistema da casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem 

em um determinado espaço. 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 

quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 

correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 
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Acesse o link para assistir a videoaula e aprender um pouco mais sobre esse assunto: 

https://youtu.be/vbaP1LFvAiA 

 

 

 

Após assistir a videoaula responda as questões abaixo: 

01) Observe as fotografias: 

 

 

 

 

Poucos seres vivos conseguem viver nesses ambientes. Quais são os principais fatores abióticos 

que limitam a vida dos seres vivos em cada um dos ambientes acima? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/vbaP1LFvAiA
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02) Leia o texto a seguir com atenção e 

responda as questões abaixo: 

 

a) Quais fatores bióticos são 
mencionados no texto? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

b) Podemos considerar a Chapada das 
Mesas um ecossistema? Justifique 
sua resposta. 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________. 

 

 

03) No pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre 

si, e, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem, ainda, 

muitos micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores 

bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um(a): 

 

A) (   ) Biosfera. 

B) (   ) População. 

C) (   ) Ecossistema. 

D) (   ) Comunidade. 

 

04) Observe a imagem e identifique qual nível de organização ecológica eles pertencem: 

Organismo            população               comunidade              ecossistema          biosfera 

                                                                                          

a)                                                                     b) 
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c)                                                                  d) 

 

 

 

 

 

                                     e) 

 

 

 

 

 

 

Você conhece os seres vivos? 

Esse é um desafio para você! 

 

 

 

 

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

fundamental-2/ciencias/voce-

conhece/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/voce-conhece/
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/voce-conhece/
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/ciencias/voce-conhece/


 

 

5 

                                                                           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/
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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. 

 

Agora faça uma pesquisa e responda: 

 

1- O que são onomatopeias? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2- O que é um requadro? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3- O que é uma calha? 

___________________________________________________________________ 

https://segredosdomundo.r7.com/27-mais-perturbadores-quadrinhos-da-turma-da-monica/
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4- O que é o recordatório? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5- Desenhe os balões correspondentes a: SUSSURRO, GRITO, PENSAMENTO, FALA, 

EXPLOSÃO, SILÊNCIO. 

 

Acesse o link abaixo para aprender a criar um personagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=fmFK7RPBNUo&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

https://www.youtube.com/watch?v=fmFK7RPBNUo&feature=youtu.be


 

 

11 

                                                                           GEOGRAFIA 

 

 

Contribuição da Profª Nessanea Aparecida de Freitas e Ramon Menezes 

POPULAÇÃO BRASILEIRA  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje 

(28), as estimativas da população. Pela data de referência de 1º de 

julho de 2019, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 

pessoas. Em 1º de julho do ano passado, o número era de 

208.494.900. O crescimento absoluto da população em um ano foi 

1.652.225 pessoas, o que representa aumento de 0,79%. (Fonte: 

Agência Brasil)  

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA 
DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2019 

BRASIL E UNIDADES 
DA FEDERAÇÃO 

POPULAÇÃO ESTIMADA 

Brasil 210.147.125 

Região Norte 18.430.980 

Rondônia 1.777.225 

Acre 881.935 

Amazonas 4.144.597 

Roraima 605.761 

Pará 8.602.865 

Amapá 845.731 

Tocantins 1.572.866 

Região Nordeste 57.071.654 

Maranhão 7.075.181 

Piauí 3.273.227(1) 

Ceará 9.132.078(1) 

Rio Grande do Norte 3.506.853 

Paraíba 4.018.127 

Pernambuco 9.557.071(2) 

(EF07GE02-GRI) Identificar os aspectos socioculturais de Guarapari e do ES; 

(EF07GE03-GRI) Analisar a organização do espaço urbano bem como sua influência nos 

aspectos do trabalho e na desigualdade sócio regional. 
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1) De acordo com a tabela e as informações contidas sobre as estimativas da população 

brasileira responda as questões: 

 

a) Sobre que ano e mês esta pesquisa faz referência?  

_________________________________________________________________________ 

 

b) Qual foi órgão responsável pela pesquisa em questão? 

_________________________________________________________________________ 

 

c) Qual foi a estimativa da população Brasileira de acordo com a tabela? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2) Qual região do Brasil é a mais populosa? 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Qual é o Estado mais populoso do Brasil? 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Qual é o Estado mais populoso da região Nordeste? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Alagoas 3.337.357(2) 

Sergipe 2.298.696(3) 

Bahia 14.873.064(3) 

Região Sudeste 88.371.433 

Minas Gerais 21.168.791 

Espírito Santo 4.018.650 

Rio de Janeiro 17.264.943 

São Paulo 45.919.049 

Região Sul 29.975.984 

Paraná 11.433.957 

Santa Catarina 7.164.788 

Rio Grande do Sul 11.377.239 

Região Centro-Oeste 16.297.074 

Mato Grosso do Sul 2.778.986 

Mato Grosso 3.484.466 

Goiás 7.018.354(4) 

Distrito Federal 3.015.268(4) 

  

  
 
 
 

  

   

ATIVIDADES  
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Acesse : https://www.youtube.com/watch?v=L9Np3h-G0UU 

 

 
 

Vídeo (Estados do Brasil - População de 1872 a 2020) 

 

 

 

ASPECTOS DA POPULAÇÃO CAPIXABA  

O Estado do Espírito Santo está localizado na Região Sudeste do território brasileiro, limita-se com 

os estados da Bahia (ao norte), Minas Gerais (a oeste) e Rio de Janeiro (ao sul), além de ser 

banhado pelo oceano Atlântico (a leste). Quem nasce no estado é chamado de capixaba. 

 

Sua extensão territorial é de 46.098,571 quilômetros quadrados, divididos em 78 municípios. A 

densidade demográfica é de 76,2 habitantes por quilômetro quadrado e a taxa de crescimento 

demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é composta por 83,4% dos habitantes, a 

população residente em áreas rurais corresponde a 16,6%. 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DO ES EM 2019 ( MUNICÍPIOS )  

Posição Município População  

1 Serra 517 510  

2 Vila Velha 493 838  

3 Cariacica 381 285  

https://www.youtube.com/watch?v=L9Np3h-G0UU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariacica
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POPULAÇÃO DE GUARAPARI  

Entre 2000 e 2010, a população de Guarapari cresceu a uma taxa média anual de 1,76%, enquanto 

no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do município 

passou de 93,43% para 95,48%. Em 2010 viviam, no município, 105.286 pessoas. 

 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 4,00%. Na UF, 

esta taxa foi de 1,96%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de 

urbanização do município passou de 89,89% para 93,43%. 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Guarapari - ES 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População total 62.116 100,00 88.400 100,00 105.286 100,00 

População 

residente 

masculina 

31.365 50,49 44.103 49,89 51.494 48,91 

População 

residente 

feminina 

30.751 49,51 44.297 50,11 53.792 51,09 

População 

urbana 
55.839 89,89 82.589 93,43 100.528 95,48 

População rural 6.277 10,11 5.811 6,57 4.758 4,52 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

4 Vitória 362 097  

5 Cachoeiro de Itapemirim 208 972  

6 Linhares 173 555  

7 São Mateus 130 611  

8 Guarapari 124 859  

9 Colatina 122 499  

10 Aracruz 101 220  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeiro_de_Itapemirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linhares_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Mateus_(Esp%C3%ADrito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarapari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colatina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracruz
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2 ) Leia os textos sobre a População do Espírito Santo e Guarapari e responda as questões 

abaixo:  

a) Quantos municípios tem o Estado do Espírito Santo?  

______________________________________________________________________________ 

b) Quais são as cinco (05) cidades mais populosas do ES?  

_____________________________________________________________________________ 

 

c) De acordo com a tabela, quantos habitantes tem o município de Guarapari na estimativa de 

2019?  

___________________________________________________________________________ 

d) Qual foi a taxa de crescimento de Guarapari entre os anos de 2000 a 2010?  

__________________________________________________________________________ 

                        

CURIOSIDADES - POPULAÇÃO BRASILEIRA  

  Acesse:   

   

https://www.youtube.com/watch?v=-Piq3DPdgao 

                                   Acesse: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=IC0D1bL08OE 

As 5 menores cidades do Espírito Santo (População) 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Piq3DPdgao
https://www.youtube.com/watch?v=IC0D1bL08OE
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CURIOSIDADES DE GUARAPARI  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Guarapari é 0,731, em 2010, o que situa esse 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão 

que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,837, seguida de 

Renda, com índice de 0,746, e de Educação, com índice de 0,626. 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

 

 

Contribuição Professor Darcy Trabach 

 

Introdução à Variação Linguística 

 

 

 

Pense nas questões abaixo: 

 

1. O Brasil é um país em que se fala uma única língua? 

2. Porque é difícil compreender o português falado em Portugal?  

3. Brasileiros das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste falam exatamente do 

mesmo jeito?  

4. É possível perceber, em falantes nascidos na mesma cidade, diferenças no modo de falar? 

Quais diferenças? 

5. As pessoas falam do mesmo jeito que escrevem? 

6. Nós nos expressamos da mesma maneira em todos os lugares e momentos? 

7. É possível identificar as características sociais do falante (sua origem geográfica, nível 

sociocultural, sexo, idade) depois de ouvir algumas poucas palavras pronunciadas por ele? 

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o 
de preconceito linguístico; 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 

 

 

O que você já ouviu falar sobre a nossa língua Materna? 

 

Assista o vídeo abaixo para entender sobre a variação 

linguística 

https://www.youtube.com/watch?v=6fBOVygtNoU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fBOVygtNoU
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Agora leia os textos apresentados abaixo: 

 

 

Texto 1 (Fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha) 

 

 “Sñor/ posto queo capitam moor desta vossa frota e asy os outros capitães screpuam 

avossa alteza anoua do achamento desta vossa terra noua que se ora nesta nauegaçam 

achou. Nom leixarey tam bem de dar disso minha comta avossa alteza asy como eu milhor 

poder ajmda que perao bem contar e falar o sabia pior que todos fazer.”  

 

“Senhor Posto que o Capitão-mor desta vossa frota e os outros capitães escrevam a Vossa 

Alteza dando notícia do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se 

achou, não deixarei também de dar conta disso a Vossa Alteza da melhor maneira que eu 

puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos”. 

 

 

 

 

Responda agora as seguintes questões: 

 

1. Quem escreve o texto? 

2. A que grupo social a pessoa que escreve parece pertencer? 

3. Para quem ela escreve? 

4. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 

5. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 

6. Que evidencias há no texto que te ajudaram a chegar nas respostas? 

 

 

Para entender um pouco mais obre esta carta e seu 

contexto acesse o link abaixo: 

https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/carta/ 

 

https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/carta/
https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/carta/
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Texto 2 

 

Amélia 
 

Amo-te, amo-te! Como é bom poder enfim dizer o que nos enchia o coração! Amo-

te, amo-te, amo-te cegamente, loucamente, mais que a tudo! Amo-te porque és para mim 

a melhor, a mais pura, a mais santa de todas as criaturas. Amo-te, porque tu, meu orgulho 

e minha vida, foste a única mulher que me soube fazer conhecer toda a divina delícia, toda 

suave tortura do verdadeiro amor.  

 

Amei-te no primeiro dia em que te vi: amei-te em silêncio, em segredo, sem esperança 

de te possuir e sem refletir. Não quis saber quem eras, nem quis saber se me poderias amar; 

amei-te e amo-te cada vez mais. Estou em S. Paulo por tua causa. Trabalharei, farei 

sacrifício de tudo, lutarei contra tudo, mas juro-te que serás minha, inteiramente minha, 

unicamente minha. Amo-te, amo-te, amo-te!  

 Olavo ORSINI, Elisabeth, org. Cartas do coração – Uma antologia do amor. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1999. p. 41 

 

Responda agora as seguintes questões: 

 

1. Quem escreve o texto? 

2. A que grupo social a pessoa que escreve parece pertencer? 

3. Para quem ela escreve? 

4. Qual é o grau de intimidade entre essas pessoas? 

5. Qual foi a provável época/data em que o texto foi escrito? 

6. Que evidencias há no texto que te ajudaram a chegar nas respostas? 
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INGLÊS 

 

                                                                 Contribuição Professora Camila Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modals –can and can't 
 

 

1. Where does it go? 

 

Find the activities and write them in the correct boxes. (Ache as atividades e as escreva na 

coluna que você consegue fazer, ou não consegue fazer.) 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades 
(afirmativo e negativo). 
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2. Make it right! 

 

Find the mistake, underline and write the correct word. (Ache o erro. Sublinhe e escreva 

corretamente. Veja o exemplo da letra ‘a’.) 

 

 

3. Make sentences! 

Make sentences which are true for you. Write two extra sentences with your own ideas! 

(Escreva frases que sejam verdadeiras para você. Escreva duas frases extras com sua ideia!). 

 

 


