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Semana – 01/06/2020 a 05/06/2020 

1º e 2º CICLOS  

 

          

 

VALORES SOCIAIS 

                                                         

 

 

 

LEIA O POEMA:       
 

 CIDADÃO E CIDADANIA                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME PRÓPRIO 

UM NOME PRÓPRIO É UM SUBSTANTIVO QUE DISTINGUE E IDENTIFICA ALGO DE 

FORMA ESPECÍFICA, COMO UMA PESSOA, UM LUGAR OU ENTIDADE 

GEOGRÁFICA. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como 

pareamento e outros agrupamentos (de dois em dois, de três em três, de cinco em cinco, pares e 

ímpares). 

 

O QUE É SER CIDADÃO? 

É NASCER E TER UM NOME 

TER FAMÍLIA E ONDE MORAR? 

MUITOS NASCEM APENAS... 

NÃO TEM NOME E 

 NEM SOBRENOME 

           NÃO CONHECEM A FAMÍLIA 

NÃO TEM UM LAR PARA MORAR 

       NEM COMIDA E ESCOLA,  

     NEM ONDE TRABALHAR. 

 

É O ZÉ, A MARIA,  

O JOÃO, A TIANA. 

MORAM AO LÉU, 

DEBAIXO DAS PONTES. 

SONHA UM DIA 

TER UM DOCUMENTO. 

SABER ASSINAR 

E TER UM LUGAR 

DIGNO PARA MORAR. 

E PODER DIZER COM ORGULHO: 

SOU UM CIDADÃO BRASILEIRO! 

                                                         (Regina Célia Vilaça) 
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1.RISQUE, NO POEMA, PALAVRAS QUE INDIQUE NOMES PRÓPRIOS: 

2. REGISTRE OS NOMES PRÓPRIOS ENCONTRADOS NO POEMA: 

  

  

 

3. RETIRE DO POEMA, PALAVRAS INICIADAS COM AS LETRAS: A, B, D, E, F e O. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. PENSE BEM E PINTE A FICHA DA PALAVRA QUE CORESPONDE À PERGUNTA: 

a. QUAL É O NOME DO TÍTULO DO POEMA? 

CIDADE E CIDADEZITA CIDADÃO E CIDADE CIDADÃO E CIDADANIA 

 

b. QUEM ESCREVEU O POEMA? 

REGINA CÉLIA VILAÇA. ROGÉRIA CÉLIA VILAÇA. REGINA CÉLIA VIANA. 

 

c. CONFORME O TEXTO, MORAR AO LÉU É A MESMA COISA QUE MORAR... 

 

NO ORFANATO. DEBAIXO DAS PONTES. NUMA CASA. 

 

d. QUAL É O PRIMEIRO DOCUMENTO QUE TODO CIDADÃO DEVE TER ASSIM QUE 

NASCE? 

 

TÍTULO DE ELEITOR REGISTRO GERAL (RG) A CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
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5. SUBLINHE, NO TEXTO, COM LÁPIS DE COR VERMELHO, PALAVRAS INICIADAS 

PELA CONSOANTE C E CIRCULE, COM LÁPIS DE COR VERDE, AS QUE APRESENTAM 

A LETRA C NO MEIO DA PALAVRA: 

 

6. ESCOLHA 4 PALAVRAS QUE REPRESENTAM OS VALORES OU ATITUDES    

CORRETAS, PINTE-AS DA COR QUE VOCÊ QUISER! 

SOLIDARIEDADE RESPEITO CONFLITO 

OTIMISTA PRECONCEITO AMOR 

FOFOCA BONDADE EGOÍSMO 

 

7. ESCREVA NOMES COMUNS E PRÓPRIOS INICIADOS COM AS SEGUINTES LETRAS: 

ANIMAIS: Z OBJETOS: T NOMES PRÓPRIOS: J FRUTAS: M 

    

    

 

8. PESQUISE EM JORNAIS, REVISTAS OU LIVROS PALAVRAS INICIADAS COM AS 

SÍLABAS INDICADAS CONFORME O EXEMPLO ABAIXO: 

 

EXEMPLO: 

 

CI 

 

CO 

 

DI 

 

DO 

 

CIDADANIA 

 

COMIDA 

 

DIGNO 

 

DOCUMENTO 
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PALAVRAS INICIADAS COM AS SÍLABAS  

CI CO DI DO 
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MATEMÁTICA 

 

VAMOS APRENDER SOBRE NÚMEROS PARES E ÍMPARES. 

ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: 

 

  
 

https://youtu.be/sIxvt9Ff1dc 

 

 

1. ESCREVA QUATRO NÚMEROS QUE REPRESENTEM A IDEIA DE ÍMPAR MENOR 

QUE DEZ. 

 

 

2. ESCREVA QUATRO NÚMEROS QUE REPRESENTEM A IDEIA DE ÍMPAR MAIOR 

QUE DEZ. 

 

 

 

   

 

3. ESCREVA A SUA IDADE.  

 

 

 

4. A SUA IDADE É UM NÚMERO PAR OU ÍMPAR? _____________________ 

 

 

   

https://youtu.be/sIxvt9Ff1dc
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5. PREENCHA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA COM OS NÚMEROS PARES E ÍMPARES. 

0          

 11         

          

30          

   42        

          

        68  

70 71  73      79 

 

6. PINTE APENAS OS NÚMEROS ÍMPARES DO QUADRO ACIMA OU ESCREVA EM 

SEU CADERNO. 
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TURMA: 5ª SÉRIE 

 Semana – 01/06/2020 a 05/06/2020 

 

MATEMÁTICA 

1) Efetue as somas e subtrações: 
 
a) 2154 + 125                                   b) 1254 + 698                              c) 45800 + 12548  
d) 458 + 654                                     e) 5487 – 25                                f) 254 – 49 
g) 7254 – 3898                                 h) 6500 – 5878 
 
2) Efetue as multiplicações:  
 
a) 18 x 5                                              b) 132 x 8                                                c) 25 x 5  
d) 64 x 8                                              e) 125 x 4                                                f) 321 x 5  
g) 301 x 2                                            h) 540 x 3 
                                          
3) Efetue as divisões: 
 
a) 20 : 5                                   b) 49 : 7                     c) 81 : 3                        d) 85 : 5  
e) 2154 : 2                               f) 1400 : 4                  g) 4888 : 8                    h) 19644 : 3   
 
 
4) Numa compra de supermercado gastei 236 reais, se paguei com duas notas de 100 
reais, qual é o valor do meu troco? 
 
 
5) Meu salário é de 1056 reais. Este mês paguei 350 reais de aluguel, 323 reais de 
supermercado e 98 reais gastei numa festa de aniversário. Quanto vai me sobrar para 
gastar, se ainda devo 43 reais para meu irmão?  
 
 
6) Resolva as seguintes adições e subtrações abaixo:  
 
a) 46 – 23 =                      b) 87 – 45 =                       c) 125 – 98 =           
d) 5487 – 238 =                e) 12005 + 312 =               f) 3000 + 999 = 
 
 
7) Resolva as seguintes multiplicações e divisões abaixo: 
 
 a) 32 x 4                     b) 15 x 2                         c) 125 x 4                           d) 1005 x 3 
 e) 3245 x 4                 f) 57 x 3                          g) 1712 : 2                          h) 648 : 2 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e 

com número racionais[...]. 

(EF04LP02-GRI) identificar e compreender os vocabulários local e cotidiano, comparando-os 

com a língua normativa. 
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PORTUGUÊS                          

Variação linguística 

A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida 

por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único 

idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é 

um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa ganha diferente nuance. O português 

que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul do país. 

Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de 

acordo com a comunidade na qual se manifesta. 

Linguagem Formal e Informal 

Quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem: a informal. 

Certamente, quando falamos com pessoas próximas utilizamos a linguagem dita coloquial, 

ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. 

No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras 

e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto (linguagem escrita) ou 

organizamos nossa fala numa palestra (linguagem oral). Em ambos os casos, utilizaremos a 

linguagem formal, que está de acordo com a normas gramaticais. 

Observe o quadro abaixo: 

Variedades 

linguísticas 

Ramificações naturais de uma língua que se diferenciam da norma-

padrão por convenções sociais, momento histórico, contexto ou 

região em que um falante insere-se. 

Regional, 

geográfica ou 

diatópica 

Definida pelo espaço (região) do falante. Percebida pelo sotaque e 

regionalismo. 

Social ou 

diastrática 

Definida pelo grupo social em que o falante insere-se. Percebida pela 

 gíria e pelo jargão. 

Histórica ou      

diacrônica 
Definida pelo momento histórico. Percebida pelo arcaísmo. 

Estilística ou 

diafásica 

Definida pela adequação que o falante faz de seu nível de linguagem à 

situação comunicativa e ao estilo do gênero textual. 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-coloquial/
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Mapas de variações linguísticas, para que vocês conheçam algumas 

variantes usadas pelo Brasil. 

 

ATIVIDADE 

1. Leia o texto retirado do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas: 

 

 

a) A linguagem deste texto é considerada culta ou coloquial? 

________________________________________________________________ 

b) Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? 

________________________________________________________________ 

c) Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê? 

________________________________________________________________ 

https://4.bp.blogspot.com/-i3mcy7tKx_c/W6GRADoJYqI/AAAAAAAAAvA/UgqaFUzW1X8E0wkIJPRWjnl_pLH0N7DVQCLcBGAs/s1600/5.jpg
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d) Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? 

________________________________________________________________ 

e) Reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta da língua. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

f) Qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Que variedade linguística (culta ou coloquial) podemos ou devemos usar nas 

seguintes situações sociais: 

 

a) Falando sobre política num canal de televisão._______________________________ 

 

b) Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo. __________________ 

 

c) Numa pequena mensagem de celular para o seu patrão. ______________________ 

 

d) Numa carta de reclamação para o presidente. _______________________________ 

 

e) Numa conversa na praça entre amigos. ____________________________________ 

 

f) Um debate numa conferência nacional sobre meio ambiente. ___________________ 

 

g) Uma mensagem de WhatsApp para irmã explicando que você foi à padaria comprar 

pão. __________________________ 

 

h) Um bilhete para a diretora da sua escola explicando o porquê da sua falta de hoje. 

__________________________ 

 

i) Um artigo de opinião solicitado pelo professor de português. ____________________ 
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3. Observe a imagem abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso, nos parênteses: 

 

 

a) (  ) Pela linguagem utilizada pelos falantes eles não conseguem se comunicar. 

b) (  ) Os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar dos personagens 

acima. 

c) (  ) Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação, porque é 

linguagem matuta. 

d) (   ) Mesmo sendo linguagem matuta cumpre sua função comunicativa. 

e) (   ) Não devemos ter preconceitos com exemplos de língua como essa acima, pois há 

diversos motivos que explicam esse modo de falar. 

  

https://1.bp.blogspot.com/-xFc_ypnbiJY/W6GSBtpcTbI/AAAAAAAAAvk/ZPKBkp6pt1QVmtZJg59LQB2L62LiSL8dQCLcBGAs/s1600/15.gif
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TURMA: 6ª SÉRIE 

 Semana – 01/06/2020 a 05/06/2020 

 

 

 

 

ARTE 

RECORTE E COLE COM FORMAS 

 

FAZENDO UMA RELEITURA 

 

                           ATIVIDADE SOBRE O ARTISTA WASSILY KANDINSKY 

Wassily Kansdinky (1866-1944) foi um pintor russo, um dos maiores do século XX. Junto 

com Piet Mondrian e Kazimir Malevich fez parte do chamado “trio sagrado de abstração”. 

Nasceu em Moscou, Rússia, no dia 04 de dezembro de 1866. Filho de um comerciante de 

chá, após a separação dos pais em 1876, mudou-se para Odessa, com o pai e uma tia, 

que o incentivou na pintura de aquarelas. 

Em 1886, influenciado pela família, ingressa na Universidade de Moscou, onde estudou e 

lecionou direito entre 1886 e 1896.  

Em 1895, durante uma exposição de Impressionistas franceses, desperta interesse pela 

obra de Claude Monet. Em 1896 casou-se com sua prima Anja Chimiakima e mudou-se 

para Munique, Alemanha, para se dedicar ao estudo de pintura. Ingressou na escola do 

pintor Anton Azbé e em 1900 Kandinsky é admitido na Academia de Belas Artes de 

Munique e estuda com Franz Von Stuck. Nesse período predominava o estilo “Art-

nouveau”. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.). 

(EF69LP07) compreender textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao 

contexto, produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à 

variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 

relacionada às propriedades textuais e do gênero). 
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ATIVIDADE: 

Recorte o modelo abaixo e monte, fazendo uma releitura da obra em seu caderno. 
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PORTUGUÊS 

 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

 

     

https://youtu.be/fKFxDD2xjBU 

 

A comunicação é o processo de transmissão e recepção de mensagens entre um emissor 

e um receptor. Essas mensagens são transmitidas num determinado contexto, por um 

determinado canal, apresentando um conteúdo codificado num código específico. 

 

Quais são os elementos da comunicação? 

 

O processo de comunicação é formado por seis elementos essenciais: 

 

 emissor; 

 receptor; 

 mensagem; 

 canal; 

 código; 

 contexto. 

  

 

 

https://youtu.be/fKFxDD2xjBU
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Elementos da Comunicação        Significação 

Emissor O emissor é a pessoa que produz e 

emite a mensagem, iniciando o ato 

comunicativo. É também chamado de 

locutor ou falante. 

          Receptor O receptor é a pessoa que recebe a 

mensagem emitida pelo emissor. A 

mensagem é, assim, destinada ao 

receptor, também chamado de 

interlocutor ou ouvinte. Pode ser uma 

pessoa ou um grupo de pessoas. 

        Mensagem A mensagem é o conjunto de 

informações transmitidas pelo emissor. 

Pode ser verbal ou não verbal, escrita ou 

falada. 

        Canal O canal é o meio no qual ou pelo qual a 

mensagem é transmitida: e-mail, celular, 

rádio, televisão, jornal, … 

        Código O código é o conjunto de signos e sinais 

utilizados na transmissão da mensagem: 

língua portuguesa, língua inglesa, língua 

gestual, cores, sons, … 

       Contexto O contexto é a situação comunicativa em 

que se encontram os interlocutores: 

ambiente, espaço, tempo... é também 

chamado de referente. 

 

Para que haja comunicação é necessário que todos esses elementos estejam presentes. 

É imprescindível que a mensagem emitida pelo emissor seja compreendida pelo receptor. 

Para tal, emissor e receptor têm de estar envolvidos no mesmo contexto comunicativo, o 

canal deve estar acessível a todos os interlocutores e o código tem de ser conhecido e 

compreendido também por todos. 

Falhando um desses elementos a mensagem não é devidamente transmitida, não 

havendo comunicação. Pode ocorrer: desconhecimento do código pelo receptor, não 

acessibilidade ao canal comunicativo, ruídos na comunicação. 
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                           Exemplos dos elementos da comunicação 

               

O diretor de uma empresa envia um e-mail a todos os funcionários da empresa para 

informar de que não haverá aumento salarial devido à queda na produção e venda dos 

produtos. 

Emissor: diretor da empresa 

Receptores: funcionários da empresa 

Mensagem: Não haverá aumento salarial devido à queda na produção e venda dos 

produtos. 

Canal: e-mail 

Código: língua portuguesa 

Contexto: empresa, ambiente laboral 

 

Atividade: 

 

1. Leia o trecho do poema Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias:  

 

"Não chores, meu filho;  

Não chores, que a vida  

É luta renhida:  

Viver é lutar.  

A vida é combate,  

Que os fracos abate,  

Que os fortes, os bravos  

Só pode exaltar!"  
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Agora responda: 

1. O poema dirige-se, sem dúvida, aos leitores. Há, no entanto, no âmbito interno, uma 

mensagem sendo transmitida entre dois personagens. Dito isso, o termo em destaque diz 

respeito a qual elemento da comunicação? 

a. (  ) Emissor. 

b. (  ) Receptor. 

c. (  ) Mensagem. 

d. (  ) Contexto. 

 

2. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o 

jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal é:  

a. (  ) O pai.  

b. (  ) A filha.  

c. (  ) Fios de telefone.  

d. (  ) O código. 

 

3. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em Espanhol. A pessoa não aceita o 

convite, pois não sabia falar com fluência a língua Espanhola. Se esta pessoa tivesse 

aceitado fazer essa palestra seria um fracasso porque:  

 

a. (  ) Não dominava os signos. 

b. (  ) Não dominava o código.  

c. (  ) Não conhecia o referente. 

d. (  ) Não conhecia o receptor.  
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TURMA: 7ª SÉRIE  

Semana - 01/06/2020 a 05/06/2020 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

                                         Álgebra: Equações polinomiais do 1º grau 

https://youtu.be/Ylvb03POwGE 

 

ATIVIDADE: 

1) Resolva as equações descobrindo o valor de x: 

a) x - 17 = -9              
b) 2x = -7                   
c) 3x + 2 = 2x - 11           
d) 2x = 16              
e)  x   = -5        
f)  2x + 14 = 5x - 1         
g) 4x - 5 = 6x + 11         
h) 5x + 4 - 2x = 26 - 3x    
i) 5m - 7 - 2m - 2 = 0          
j) y - 8 + 5y = -3 +2y + 7       
 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações 

polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade 

(EF04LP02-GRI) identificar e compreender os vocabulários local e cotidiano, comparando-os 

com a língua normativa). 

 

https://youtu.be/Ylvb03POwGE
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2) Resolva cada situação problema a seguir utilizando equações do primeiro grau com 

uma variável: (Não esqueça que cada problema exige uma resolução com resposta). 

 

a) O triplo de um número somado a quatro é igual a vinte e cinco. Qual é esse número?          

 

b) O quíntuplo do número de meninas do 7º A menos cinco é igual a 25. Quantas são as 

meninas do 7º A?          

 

c) Um número menos 12 é igual a 3/4 do mesmo número. Qual é esse número?      

 

d) O triplo de um número menos 40 é igual a sua metade mais 20. Que número é esse?       

 

e) A metade de um número mais 10 e mais a sua terça parte é igual ao próprio número. 

Que número é esse?   

             

f) Sabe-se que 3/5 da idade de Jurandir menos 15 é igual a 9. Qual é a idade de Jurandir?      

 

g) Um número é o triplo do outro. Somando os dois obtemos 84. Quais são esses 

números?    

 

h) A idade de um pai é o triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades, sabendo que    

juntos eles possuem 72 anos.       

 

 i) Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Qual é a idade da 

Sônia?     
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Desafios de matemática para você! 

(Para jogar no computador) 

 

 

 

 

https://rachacuca.com.br/j

ogos/aritmetica/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://rachacuca.com.br/j

ogos/calculando/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://rachacuca.com.br/j

ogos/calculadora-

quebrada/ 

 

 

 

 

https://rachacuca.com.br/jogos/aritmetica/
https://rachacuca.com.br/jogos/aritmetica/
https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/
https://rachacuca.com.br/jogos/calculando/
https://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/
https://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/
https://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/
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PORTUGUÊS 

                             Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 

O SOCORRO 

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois 

sua profissão – coveiro – era cavar. Mas, 

de repente, na distração do ofício que 

amava, percebeu que cavara demais. 

Tentou sair da cova e não conseguiu. 

Levantou o olhar para cima e viu que, 

sozinho, não conseguiria sair. Gritou. 

Ninguém atendeu. Gritou mais forte. 

Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-

se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas 

tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouvia um som humano, 

embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais dos matos. Só pouco 

depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro 

gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 

que havia: - “O que é que há?” 

O coveiro então gritou desesperado: -- “Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio 

terrível! – Mas, coitado!” condoeu-se o bêbado – “Tem toda razão de estar com frio. 

Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!” E pegando a pá, encheu-a de 

terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. 

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem a quem se apela. 

Fernandes, Millôr. Disponível em:                               

http://citador.weblog.com.pt/arquivo/109176.html 

 

01 – O que faz esse texto ficar engraçado? 

a)   O bêbado ter imaginado que o coveiro era um morto e jogar terra para cobri-lo. 

b)   O coveiro ficar cavando e sentir frio durante a madrugada. 

c)   O homem ficar sentado no fundo enrouquecido de tanto gritar. 

d)   O homem ter cavado demais e ficar preso no buraco. 

http://citador.weblog.com.pt/arquivo/109176.html
https://2.bp.blogspot.com/-6OzeXmCiJ9g/Wfz3p-UYyUI/AAAAAAAAEA4/2GXl0AuylY8EIR4N82NFRA7vYFtH-rcoQCLcBGAs/s1600/coveiro.jpg
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02 – O coveiro ficou desesperado porque: 

a)   Ficou preso no buraco e já era noite. 

b)   Ouviu uns passos chegando perto do buraco. 

c)   Sentiu medo de ficar sozinho no cemitério. 

d)   Viu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo. 

 

03 – “O que é que há?” Quem fez essa pergunta foi: 

a)   O mortinho. 

b)   A cabeça ébria. 

c)   O coveiro. 

d)   O narrador. 

 

04 – Leia o texto abaixo e responda: 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O objetivo do texto é: 

 

    a)   Mostrar a importância dos livros. 

    b)   Divulgar uma feira de livros. 

    c)   Explicar como são feitos os livros. 

    d)   Indicar locais onde se vendem livros. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-49mRQky_OAM/Wfz5yhroi6I/AAAAAAAAEBE/6wYhpcgC544z3Ynw4idY8Uqqt1ItdvVXgCLcBGAs/s1600/livro.png
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TURMA: 8ª SÉRIE  

Semana – 01/06/2020 a 05/06/2020 

PORTUGUÊS 

SUGESTÃO DE FILME OU DE LIVRO                                                                  

               

 

 

   

 

      

 

https://youtu.be/sifAzV5Z6x4?list=PLcpdYWzgFSOtbBL-7UVoqflDQYABYYxGk 
 

ATIVIDADE:   
 

1. FICHA TÉCNICA DO FILME:  

Título do filme:___________________________________________________________  

Atores principais:_________________________________________________________ 

Direção: _______________________________________________________________ 

Produção: ______________________________________________________________ 

Ano: __________________________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________________  

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras 

literárias/manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de 

histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais 

de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade 

e aos direitos humanos. 

 

 

https://youtu.be/sifAzV5Z6x4?list=PLcpdYWzgFSOtbBL-7UVoqflDQYABYYxGk
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 2. GÊNERO DO FILME:  

(   ) Histórico     (   ) comédia             (   ) ficção               (   ) romance          (   ) animação 

(   ) documentário     (   ) drama      (   ) suspense               (   ) ação                (     ) outros 

  

3. GRAU DE ENTENDIMENTO DO FILME: 

(   ) fácil          (    ) razoável         (   ) difícil  

  

 4. QUAL FOI O TEMA ABORDADO:  

(   ) Culturais   (   ) Científicos   (   ) Políticos  (    ) Religiosos  (   ) Psicológicos       

(   )Outros: __________________, __________________, ________________ 

 

5. QUAL FOI A IDEIA OU MENSAGEM CENTRAL DO FILME:  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

  

6. QUE CENA FOI DE MAIOR IMPACTO. JUSTIFIQUE:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 

O PODER PÚBLICO 

https:/ /youtu.be/E7EjZgcp1bM 

https://youtu.be/E7EjZgcp1bM
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 O PODER PÚBLICO 

O povo brasileiro, por meio do voto, elege seus representantes para cuidar, administrar o 

país, o Estado e o Município. São os vereadores, os deputados estaduais e federais, o 

prefeito, os senadores, o governador e o presidente da República. Essas pessoas são as 

responsáveis pelas leis brasileiras e formam o Poder Público. 

O Poder Público é dividido em: 

Poder Legislativo: faz as leis; 

Poder Executivo: aprova e coloca as leis em prática; 

Poder Judiciário: fiscaliza a aplicação das leis. 

Esses três poderes existem para colocar em prática e fazer cumprir as leis que são feitas 

para todos. 

 

 



 

 

26 

 

Que tal jogar um jogo onde além de se divertir também é possível 

aprender sobre temas como democracia, cidadania e tolerância? 

O Plenarinho lançou o jogo do Edu Coruja contra o Corruptô, 

disponível para celulares Android e iOS. Se você quiser, também 

pode jogar no computador. 

 

Se seu celular for Android: 

https://play.google.com/store/app

s/details?id=org.godotengine.edu

coruja 

 

 

 

 

Se seu celular for iOS: 

https://apps.apple.com/br/app/ed

u-coruja-contra-

corrupt%C3%B4/id1428763460 

 

  

 

 

Para jogar no computador: 

https://s3.sa-east-

1.amazonaws.com/plenarinhobu

cket/edu-coruja/edu_coruja.html 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godotengine.educoruja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godotengine.educoruja
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.godotengine.educoruja
https://apps.apple.com/br/app/edu-coruja-contra-corrupt%C3%B4/id1428763460
https://apps.apple.com/br/app/edu-coruja-contra-corrupt%C3%B4/id1428763460
https://apps.apple.com/br/app/edu-coruja-contra-corrupt%C3%B4/id1428763460
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/plenarinhobucket/edu-coruja/edu_coruja.html
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/plenarinhobucket/edu-coruja/edu_coruja.html
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/plenarinhobucket/edu-coruja/edu_coruja.html

