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1º e 2º CICLOS - Semana de 18/05/2020 a 22/05/2020   

 

https://youtu.be/s1z0I5BP870 
 

ALFABETO MÓVEL – PARA RECORTE 
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ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES: 
 

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

 

https://youtu.be/s1z0I5BP870
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AGORA QUE VOCÊ JÁ RECORTOU O ALFABETO VAMOS INICIAR NOSSAS ATIVIDADES: 
 

1. MONTE SEU NOME UTILIZANDO O ALFABETO MÓVEL: 
 
 
 
 
 
 

2. ESCREVA SEU NOME E PINTE AS VOGAIS: 
 
 

 
3. ESCREVA AS LETRAS QUE VOCÊ NÃO PINTOU. ESSAS SÃO CHAMADAS DE 

CONSOANTES.  

 
 
 
 
 
 

4. ASSISTA O VÍDEO CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ft0J91UIOH0 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ft0J91UIOH0
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5. AGORA FALE SEU NOME COMPLETO EM VOZ ALTA E PERCEBA O SOM DAS 

VOGAIS JUNTO COM AS CONSOANTES. 

 

6. AS CONSOANTES E AS VOGAIS FORMAM O NOSSO ALFABETO.  

LEIA O ALFABETO ABAIXO: 

 
7. AGORA É SUA VEZ!  

ESCOLHA 01 TIPO DE LETRA E ESCREVA O ALFABETO NOS ESPAÇOS EM 

BRANCO: 

 
 

8. CONTE QUANTAS LETRAS TEM O NOSSO ALFABETO E REGISTRE NO 

QUADRINHO ABAIXO: 
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9. QUANTAS VOGAIS POSSUI NOSSO ALFABETO? _____________ 

10. QUANTAS CONSOANTES? _____________ 

 

11. ESCOLHA UM RÓTULO DE ALGUM PRODUTO DA SUA CASA E ESCREVA NO 

ESPAÇO ABAIXO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. QUANTAS LETRAS POSSUI ESSA PALAVRA?  _______________________ 

13. QUANTAS VOGAIS? _________________ 

14. QUANTAS CONSOANTES? __________________ 

15. AGORA ESCREVA OS NUMERAIS SEGUINDO A SEQUENCIA: 
 

1  3  5  7  9  

 12  14  16  18  20 

21  23  25  ... ... ... ... 

 
16. LEIA EM VOZ ALTA A CARTELA DE NUMERAIS. 
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TURMA: 5ªSÉRIE – Semana de 18/05/2020 a 22/05/2020 

 

                                                                    

GEOGRAFIA  

 

 

Leia o texto assinado pelo Professor Rodolfo Alves Pena, disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/categorias-geografia.htm, e responda as 
questões: 

 
1. “As manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser 

humano através de seus sentidos”. Esse conceito se aplica para qual categoria 

geográfica? 

a) Morro; 

b) Bacia Hidrográfica; 

c) Paisagem; 

d) Poluição atmosférica. 

 
 

2. O que é Região? 

a) Uma poligonal com valores socioculturais e arqueológicos; 

b) É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico; 

c) Um espaço loteado e com uma parte a lotear; 

d) Território criado pelo IBGE. 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES: 
 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da 
biodiversidade local e do mundo; 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/categorias-geografia.htm
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3. Qual conceito de categoria geográfica pode ser considerado como espaço afetivo? 

 

a) Depressão; 

b) Lugar; 

c) Território; 

d) Paisagens naturais; 

 

4. É classicamente definido como sendo um espaço delimitado. Este conceito refere-

se a qual categoria geográfica? 

a) Paisagem; 

b) Lugar; 

c) Território; 

d) Região. 

 

5. Em relação à paisagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas. 
 

( ) As paisagens podem ser observadas apenas no espaço rural; 

( ) Paisagens são fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser 

humano através de seus sentidos; 

( ) A paisagem pode ser considerada o resultado do processo de construção do 

espaço geográfico; 

( ) As paisagens não podem ser modificadas pelos seres humanos. 

 

         Assinale a alternativa com a sequência correta. 

              a) F, F, F, V 

              b) V, V, F, F 

              c) V, V, V, F 

              d) F, V, V,F 

 

 

 

ARTE  

 

O artista Candido Portinari 

 

Cândido Portinari nasceu em Brosdóqui, interior de São Paulo. Sua infância de menino do 

interior foi bastante simples, aos nove anos trabalhou como ajudante de pintores italianos na 

igreja de Brodósqui. Impressionava-se com os retirantes nordestinos que chegavam a 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES: 
 

(EF69AR01) Pesguisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuiais tradicionais 
e contemporâneas, em obras brasileiras e estrangeiros[...]. 
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Brodósqui procurando emprego, de sua observação surgiu a série de pinturas “Os Retirantes”, 

provavelmente seus quadros mais famosos. Preocupado em expressar a dor e o sofrimento 

dos retirantes exagerou no tamanho das lágrimas e nas expressões de tristeza. Portinari 

pintou telas, grandes murais, registrou nossa natureza, nossa história, nossa gente e o 

sentimento religioso do povo brasileiro. Morreu em 1962, aos 59 anos, intoxicado pelas tintas 

que tanto utilizou. Deixou uma obra onde mostra o Brasil não só para os brasileiros, mas 

também para o mundo.  

Assista ao vídeo: 

https://youtu.be/oqjn1D12IAk 

 

 Atividade:  

 

Pesquise uma obra de arte de Candido Portinari e faça a releitura 

(ILUSTRANDO) no caderno. 

 

 

 

 

Conheça um pouco mais sobre as obras do  artista: 

https://artsandculture.google.com/project/portinari?hl=pt-br 

https://youtu.be/oqjn1D12IAk
https://artsandculture.google.com/project/portinari?hl=pt-br
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        TURMA: 6ª Série – Semana de 18/05/2020 a 22/05/2020  

GEOGRAFIA 

Formação da população brasileira 

 

O Brasil é um país com grande diversidade étnica, sua população é composta essencialmente 

por três principais grupos étnicos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a 

população nativa do país, os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros 

africanos foram trazidos para o trabalho escravo. 

Esse contexto proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados como 

mulato (branco + negro); caboclo ou mameluco (branco + índio); cafuzo (índio + negro). Com o 

prosseguimento da miscigenação, originaram-se os inúmeros tipos que hoje compõem a nossa 

população. 

ATIVIDADE 

Responda no seu caderno: 

1) Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, 

motivações e história distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil 

logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. 

Os grupos humanos de origem europeia estão listados abaixo, exceto: 

a) italiano;                     b) portugueses;                   c) holandeses;                      d) japoneses. 
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2) Uma população, com origem comum, sustentou a economia do país durante vários anos por 

meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa 

cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos 

desse povo. O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da 

população brasileira? 

a) Imigrantes árabes;           b) Africanos;            c) Imigrantes japoneses;             d) Indígenas. 

3) Observe abaixo um quadro da pintora brasileira Tarsila do Amaral e de acordo com o texto 

acima responda. 

 

 

 

  

 

Podemos afirmar que Brasil é um país com misturas de vários povos? Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 ARTE 

FOTOMONTAGEM 

 

 

 

 

 

 

Assista ao vídeo: 

https://youtu.be/fA7M83oNroc 

 

https://youtu.be/fA7M83oNroc
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 A fotomontagem pode ser a junção de duas ou mais imagens, com o propósito de gerar uma 

nova imagem. São vários os processos que possibilitam essa técnica. A colagem é o mais 

simples deles, e consiste na elaboração de uma composição tomando por base imagens 

coletadas de diversos meios como revistas e jornais e coladas em um papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE: 

 

Crie uma arte engraçada utilizando a fotomontagem com fotos recortadas de 

revistas e/ou jornais e inclua na imagem uma personagem que não faz parte 

dela. Registre no seu caderno de arte! 
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TURMA: 7ª Série – Semana de 18/05/2020 a 22/05/2020 

PORTUGUÊS 

Leia os textos: 

 

 

 

 

                                                            

 

TEXTO 1: 

A Borboleta e o Casulo 

Quando a lagarta, tornada crisálida, concluiu praticamente a sua transformação em lepidóptero, 

resta-lhe passar uma prova para se tornar verdadeiramente borboleta. Tem de conseguir romper 

o casulo no seio do qual se operou a transformação, a fim de se libertar dele e iniciar o seu voo. 

Se a lagarta teceu o seu casulo pouco a pouco, progressivamente, a futura borboleta em 

compensação não pode libertar-se dele da mesma forma, procedendo progressivamente. Desta 

vez tem de congregar força suficiente nas asas para conseguir romper, de uma assentada, a sua 

gola de seda. 

É precisamente graças a esta última prova e à força que ela exige que a borboleta acumule nas 

suas jovens asas, que esta desenvolve a musculatura de que terá necessidade depois para voar. 

Quem ignorar este dado importante e, imaginando ‘ajudar’ uma borboleta a nascer, romper o 

casulo em seu lugar, assistirá ao nascimento de um lepidóptero totalmente incapaz de voar. Esta 

não terá conseguido utilizar a resistência da sua sedosa prisão para construir a força de que teria 

necessidade para lançar-se seguidamente no céu. 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES: 
 

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coeção referencial[...]. 
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TEXTO 2: 

A lição da borboleta 

       Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou observando o 

esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por ali e ganhasse a 

liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha perdido as forças para continuar. 

Então, o homem decidiu ajudar e, com uma tesoura, cortou delicadamente o casulo. A 

borboleta saiu facilmente. Mas, seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem 

continuou a observar a borboleta porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela 

se abrissem e ela saísse voando. 

      Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, com o corpo murcho e as asas 

encolhidas e nunca foi capaz de voar! O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, 

não compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta 

vencer essa barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se 

fortaleceria e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. 

      Algumas vezes, o esforço é tudo o que precisamos na vida. Se Deus nos permitisse passar 

pela vida sem obstáculos, não seríamos como somos hoje. A força vem das dificuldades, a 

sabedoria, dos problemas que temos que resolver. A prosperidade, do cérebro e músculos 

para trabalhar. A coragem vem do perigo para superar e, às vezes, a gente se pergunta: “não 

recebi nada do que pedi a Deus”. Mas, na verdade, recebemos tudo o que precisamos. E 

nem percebemos. 

 

Responda no caderno: 

1. Há relação (algo em comum) entre os dois textos? Explique. 

____________________________________________________________________________ 

2. O texto 1 é um texto científico.    (      ) concordo           (      ) discordo 

O que faz você afirmar e concordar com isso? _______________________________________ 

Retire do texto os argumentos que comprovam. Se discorda, apresente também os argumentos 

retirados do texto.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. O texto fala da transformação da borboleta. Cientificamente, como se chama esse processo? 
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4. O autor utiliza-se do texto para orientar sobre o processo de transformação. Qual é a grande 

lição que ele quer passar com o texto? 

 

5. O que fez o homem decidir a ajudar a borboleta? 

 

6. Qual era a grande expectativa do homem em relação à borboleta? 

 

7. A expectativa aconteceu? Justifique. 

 

8. O que faltou ao homem para que pudesse entender o processo? 

        

 9. Como no texto anterior, a grande lição está no último parágrafo. Vamos revisá-lo: 

A força vem……………….. 

A sabedoria vem……………….. 

A prosperidade vem……………….. 

A coragem vem………………… 

 

10. Explique com tuas palavras a mensagem do texto. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Para conhecimento: 

Texto científico é o nome dado para a produção textual cujo objetivo principal é transmitir ideias 

ou resultados de um estudo, trabalho ou pesquisa de cunho científico. 

A Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, 

por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma "vida curta", ou seja, 

as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. 
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INGLÊS 

                                

 

         

 

 

         

Assista ao vídeo: 

https://youtu.be/d-1Ec4ZJkI8 

Use a preposição correta (IN, ON ou AT):  

a) The man is …………….……… the door. ( O homem está na porta.) 

b) The cat is ................................ the box. (O gato está dentro caixa.) 

c) There is a book ............................ the box. (Tem um livro em cima da caixa.) 

d) The Money is ................................. the wallet. (O dinheiro está na carteira.) 

e) There is a cat .................................. the roof. (Tem um gato no telhado.) 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/d-1Ec4ZJkI8
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TURMA: 8ª Série – Semana de 18/05/2020 a 22/05/2020 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Gênero dramático 

Auto da Compadecida 

 

 

 

 

 

    

           

Assista ao vídeo: 

https://youtu.be/A7lDFaVKn3I?list=PLNvrdKr7lrlrLC8re4aKb6Sj7752KshJb 

      

 

 

 

 

 

 

Conheça o livro de Ariano Suassuna: 

                                 https://moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=1117670 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES: 
 

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coeção referencial[...]. 

 
 

 

https://youtu.be/A7lDFaVKn3I?list=PLNvrdKr7lrlrLC8re4aKb6Sj7752KshJb
https://moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=1117670


1
6 

 

 

 

             O que é um auto? 

             É um gênero dramático, geralmente com elementos cômicos e moralizadores (comédia 

dramática). O Auto da Compadecida, peça teatral de Ariano Suassuna, é uma das obras deste 

gênero mais conhecidas no Brasil. Tanto que acabou se tornando minissérie e filme. Esta peça 

projetou o autor nordestino pelo Brasil, e foi até considerado o texto mais popular do moderno 

teatro brasileiro. A obra teve seu lançamento no ano de 1955, mas só veio a ser encenada 

pela primeira vez em 1956, em Recife, Pernambuco. Trata-se de uma história vivida no 

Nordeste Brasileiro, contendo fortes elementos da tradição e da cultura, além da forte 

influência da literatura de cordel. Possui também um enredo todo voltado para a religiosidade 

católica, e traz influência do barroco católico brasileiro: mistura tradição religiosa com cultura 

popular. 

ATIVIDADE 

Depois de realizar a leitura da obra, responda as questões abaixo no seu caderno. 

1 - Quem é o protagonista do filme? 

_____________________________________________________________________________ 

2 - Marque abaixo a opção que contém as características do protagonista: 

    a)   Calculista, interesseiro, falso; 

    b)   Esperto, engenhoso, mentiroso; 

    c)   Vaidoso, esperto, falso; 

    d)   Falso, trabalhador, interesseiro; 

    e)   Nenhuma das alternativas anteriores. 

3 - Qual foi a parte do filme que mais atraiu a sua atenção? Explique. 

_____________________________________________________________________________ 

4 - No julgamento, dois personagens são absolvidos por serem consideradas vítimas da seca 

que castiga a região. Quais são eles? 

    a)   O padeiro e sua mulher; 

    b)   Chicó e João Grilo; 

    c)   O Padre e o Bispo; 

    d)   Severino e o cangaceiro; 

    e)   Manuel e Encourado. 
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5 – Pesquise mais sobre o livro e o filme citados e coloque V para verdadeiro e F para falso nos 

parênteses abaixo: 

(   ) O livro “Auto da Compadecida” apresenta uma história muito engraçada que se passa no 

nordeste brasileiro; 

(   ) O filme “O auto da Compadecida” apresenta cenas diferentes das que estão no livro “Auto 

da Compadecida”; 

(   ) O autor Ariano Suassuna era formado em Engenharia civil;  

(   ) No livro, a história é apresentada por um palhaço. 

(  ) No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros 

personagens são levados pelo diabo. 

6-Qual desses personagens NÃO faz parte do filme? 

      a)   João Grilo; 

      b)   Rosinha; 

      c)   Padre; 

      d)   Sacristão; 

      e)   Chicó. 

7- Quem é o responsável pelas mortes no ataque à cidade? 

___________________________________________________________________________ 

8- Que personagem é respeitado pelo padre por ser um homem de influência? 

      a)   Antônio Morais; 

      b)   João Grilo; 

      c)   Chicó; 

      d)   Padeiro; 

      e)   Bispo. 

 

Substantivos abstratos são palavras que designam seres sem existência própria, que dependem 

de outros seres para existirem. São substantivos abstratos os substantivos que indicam 

qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. 
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 9- Marque a ÚNICA alternativa que contém um SUBSTANTIVO ABSTRATO: 

a) Gato;               b) Dinheiro;         c) Aborrecimento;           d) Chicó;            e) Mulher. 

 

10- Indique o plural das palavras abaixo: 

a) Mulher:  

b) Homem:  

c) Fácil:  

 d) Negócio:  

e) Sacristão: 

 

                 ARTE 

  Faça no seu caderno de Artes: 
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