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Semana de 25/05 a 29/05 
CIÊNCIAS 

 

Contribuição Professor Renan Brandão 
 Sistema Solar – Movimento da Terra 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no 
céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre 
Sol, Terra e Lua.  
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o 
papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das 
estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais.  

O planeta Terra está sempre se movimentando no espaço. 

Ele gira em torno de si mesmo e em torno do sol. Esses dois movimentos 
acontecem ao mesmo tempo. São eles: movimento de rotação e movimento 
de translação. 

Movimento de Rotação: 

É o movimento que a Terra faz quando gira em torno de si mesma. 
A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. É 
por causa desse movimento que ocorrem o dia e a noite. 
 
Movimento de Translação: 

É o movimento que a Terra faz em torno do sol. 
A Terra gasta 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do 
sol. 
 Por causa desse movimento que acontecem as estações do ano: primavera, 
verão outono e inverno. 
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1. Coloque os nomes dos planetas abaixo, respeitando a ordem correta: 
 

 
 
2. Responda: 
 

a) Qual o planeta mais próximo do Sol? E o mais distante? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
b) A Terra fica entre dois planetas, quais são eles? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
c) Em Vênus faz mais frio ou mais calor que em nosso planeta? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 
 
d) Como é chamado o conjunto de estrelas, como aquele que vemos no céu noturno? 
___________________________________________________________________________ 

 
 

2. Quais palavras preenchem corretamente as lacunas em branco em cada quadro? 
 

 
Este é o planeta_____________. 

 
 
 
 

 
O planeta Terra pertence ao________________ 

solar 
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4. Pesquise e nomeie as quatro fases da Lua: 
 

 

 
_________________           _________________      ________________      _________________ 
 
   
5. Faça uma pesquisa e registre em seu caderno, sobre o que é e como ocorre o “Ano 
bissexto”. 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Terra gira em torno de si. Este é o 
movimento de _________________.                
 
 
 
 
 
 

 
A Terra gira ao redor do sol.  
Este é o movimento de ______________. 
 

 Sistema solar é um conteúdo muito interessante!!! 

Seguem alguns links para que você aprenda muito mais. 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php 

https://nossaciencia.com.br/colunas/os-movimentos-da-terra/ 

https://www.hipercultura.com/movimentos-da-terra-e-suas-caracteristicas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v3C5ac5dg1U 
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ARTE 
 

 

 
 
 

Contribuição Professora Tatiana Vargas Moreira 
  
  

 Vaso de Rubin 
Origem: Wikipédia. 

  

O vaso de Rubin é parte de um conjunto de ilusões de óptica desenvolvido pelo psicólogo 

dinamarquês Edgar Rubin, apesar da ilusão já estar presente em impressões do século XVIII.  

A ilusão apresenta ao observador uma escolha mental entre duas interpretações válidas: A silhueta 

de um vaso ou a silhueta do perfil de duas faces humanas. Em geral o observador percebe apenas 

uma delas e somente após algum tempo ou através de algum estímulo acaba percebendo a segunda. 

Ao tentar observar a primeira e a segunda interpretação simultaneamente percebe-se que uma acaba 

por impedir a outra.  

Assista ao vídeo, clicando no link abaixo, siga as orientações da professora Tatiana para executar 

sua arte. Não esqueça de colar no caderno 

https://www.youtube.com/watch?v=pkEPSpfcRF8&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar 
a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
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Curiosidade 
Quem foi Edgar John Rubin.  

 

      Edgar John Rubin nasceu em 06 de setembro                                                                            

de 1886. Professor de Psicologia Experimental e diretor do laboratório de psicologia na 

Universidade de Copenhague, Rubin é mais conhecido por sua pesquisa pioneira sobre os papéis 

e organização da figura-fundo na percepção visual; famosamente ilustrada no “Vaso de 

Rubin”  que ele originalmente apresentou em sua tese de doutorado em 1915. 

Fonte: https://psicoativo.com/2016/09/edgar-john-rubin.html 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Contribuição Nessanea Aparecida de Freitas 

 

 AMÉRICA  

O continente Americano é habitado por cerca de 902.892.047 pessoas, e nele são faladas diversas 

línguas, como espanhol, inglês, português, francês, neerlandês e línguas nativas. O continente é 

constituído por 35 países e 18 territórios independentes. Os países são banhados pelos oceanos 

Atlântico e Pacífico. 

 

Esse enorme território é dividido em subcontinentes: América do Norte, América Central e América 

do Sul. Alguns estudiosos e organizações, como a Organização das Nações Unidas (ONU), 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de 

integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, 

em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 
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consideram apenas a divisão em América do Norte e América do Sul, considerando que ambas são 

ligadas por um istmo (estreita faixa de terra que liga duas áreas de maior extensão). 

 

 América do Norte  

Foi inicialmente explorada pelos espanhóis, por volta de 1942. Franceses e ingleses também 

colonizaram regiões desse subcontinente, o qual se localiza em uma área de 24.709.000 km². Suas 

fronteiras estão delimitadas, a leste, pelo oceano Atlântico, a oeste, pelo Oceano Pacífico; já ao sul, 

estão ligadas à América Central, e ao norte, estão ligadas ao Ártico. 

Os países que formam o subcontinente são: Canadá, que é o maior 

país do subcontinente; Estados Unidos; e México, que é o menor 

deles. Alguns territórios dependentes também se encontram nele, 

ao todo são quatro dependências. Vivem nesse subcontinente 

579.024.000 habitantes. 

 América do Sul  

O subcontinente era habitado por povos nativos, sendo encontrado 

pelos portugueses por volta de 1498. Espanhóis e portugueses exploraram as partes desse território, 

e, posteriormente, vieram outros povos europeus, uma vez que os recursos naturais aqui 

encontrados atraíam os colonizadores, fazendo do subcontinente, então, fonte de matéria-prima 

para a Europa. 

A América do Sul é formada por 12 países e três dependências. 

Os países são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. 

A Guiana Francesa, apesar de estar na América do Sul, é um 

território ultramarino francês. Os territórios dependentes são: 

Aruba, Bonaire e Curaçao (Países Baixos), Ilhas Malvinas, Ilhas 

Geórgia e Sandwich do Sul (Reino Unido). 
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América Central. 

Esse subcontinente abrange uma área total de 742.204 km2 e é habitado por aproximadamente 92 

milhões de habitantes. Inicialmente era povoado por indígenas, e depois passou a ser explorado 

pelos europeus no começo do século XVI. Os povos que habitam essa região falam espanhol, inglês, 

neerlandês, além de várias línguas nativas. 

América Central está localizada geograficamente em uma região de bastante instabilidade. Muitos 

países são afetados por fenômenos naturais, como furacões e terremotos, os quais devastam 

muitas áreas e dizimam milhares de pessoas. 

Ainda, alguns países convivem com os 

desastres provocados por essas intempéries 

naturais e têm dificuldade em reconstruírem-

se. 

 

 

 

 

 
Acesse aos links e aprenda sobre os países da: 

América do Sul: https://www.youtube.com/watch?v=FAsywXpCD0M 
 

América Central: https://www.youtube.com/watch?v=OYZttjnuKqA 
 

América do Norte: https://www.youtube.com/watch?v=_0JZV889gZw 
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ATIVIDADES  

 

Questão 01 - Relacione a coluna das Américas com os respectivos países:  

( A ) América do Norte  

( B ) América Central  

( C ) América do Sul  

 

(      ) Honduras      (      ) EUA  

(      ) México                          (      ) Costa Rica  

(      ) Uruguai                (       ) Brasil  

(      ) Argentina                                                  (       ) Colômbia  

(      ) Canadá                (       ) Guatemala  

Questão 02-  Relacione a coluna dos países com as respectivas capitais 

1 - Brasil                                                                  (  ) Bogotá                                                           
2 - Chile                                                                   (  ) Lima 
3 - Paraguai                                                             (  ) Buenos Aires 
4 - Colômbia                                                            (  ) Santiago 
5 - Venezuela                                                          (  ) Brasília 
6 - Uruguai                                                               (  )  Assunção 
7 - Equador                                                              (  ) Caracas 
8 - Peru                                                                    (  ) Georgetown 
9 - Guiana                                                                (  ) Quito 
10 - Suriname                                                          (  ) Paramaribo 
11 - Argentina                                                          (  ) Montevidéu 
12 - Bolívia                                                               (  ) La Paz 

                           Cuidados que todos nós devemos tomar. 

 

ATÉ A PRÓXIMA!!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 
 

 
Contribuição Professora Jacqueline Costa  

 ARTIGO DE OPINIÃO  

O ARTIGO DE OPINIÃO é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor apresenta seu 
ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. 

A argumentação é o principal recurso retórico (de fala) utilizado nos textos de opinião, que tem como 
característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 

Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa - televisão, 
rádio, jornais ou revistas - e abordam temas da atualidade. 

Características do artigo de opinião 
 Textos escritos em primeira e terceira pessoa; 

 Uso da argumentação e persuasão; 

 Geralmente são assinados pelo autor; 

 Produções veiculadas nos meios de comunicação; 

 Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva; 

 Abordam temas da atualidade; 

 Possuem títulos polêmicos e provocativos; 

 Contém verbos no presente e no imperativo. 

 
Estrutura do artigo de opinião 
Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos-
argumentativos: 

 Introdução(exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o artigo; 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e 
estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções 
adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e 
explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos 
noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 
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 Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a argumentação são os 

principais recursos utilizados; 

 Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os 

problemas sobre o tema proposto. 

 
Vemos então que o gênero acima deve ter pelo menos 3 parágrafos.  
Fique atento à estrutura acima!  
 
 
Você também pode acessar os links abaixo que irão te ajudar a entender e produzir seu texto. Então, 
bora lá para aprender? 

 https://www.youtube.com/watch?v=m01EJtAnW3Q 
 

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

 

 
 

 https://pt.wikihow.com/Escrever-um-Artigo-de-Opini%C3%A3o 
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Segue abaixo um exemplo bem resumido de um Artigo de Opinião. 

 

OPINIÃO | Epidemia de COVID-19 prova que, às vezes, saber demais é um erro 

Por Rafael Rodrigues da Silva | 02 de Março de 2020 às 18h00 

 
Já são quase dois meses que estamos falando da (ainda não oficialmente classificada pela OMS) 

pandemia do SARS-CoV-2, mais popularmente conhecido como o “novo coronavírus”. E, talvez pela 

primeira vez, nós estamos sentindo em primeira mão o que a era da informação instantânea e em 

qualquer dispositivo pode fazer para um evento de interesse público mundial — e como ela pode ser 

problemática para se evitar uma epidemia. 

 

Quando tratamos de controle de epidemia, é preciso manter um equilíbrio “saudável” entre medo e 

tranquilidade: deixar as pessoas com medo demais cria um estado de pânico que acaba 

atrapalhando o combate à doença, mas também tranquilizá-las demais faz com que ninguém tome 

as precauções necessárias para evitar o contágio. Assim, teoricamente, ter o acesso rápido a uma 

enorme gama de informações deveria ser algo que facilitaria a manter esse equilíbrio, deixando as 

pessoas informadas daquilo que elas realmente precisam saber sobre a doença sem criar um pânico 

desnecessário. 

Infelizmente, não é isso que está acontecendo. 

 

Como já sabemos, a capacidade de se conseguir informações de forma instantânea e em vários 

dispositivos infelizmente não garante que essas informações estejam corretas. E, como em muitos 

outros temas, as fake news são um grande problema também contra o COVID-19. 
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ATIVIDADE: 

 INTERPRETAÇÃO DE UM ARTIGO DE OPINIÃO. 

CHEGA DE VIOLÊNCIA! 
Professor Maurício Araújo 
 
 A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente.  A cada 12 segundos, 

uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países.  61% das mulheres 

assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As 

leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então, chegaremos 

a números ainda mais alarmantes. 

Muitas mulheres se casam e depositam toda sua confiança em um relacionamento conjugal, com a 

certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois vêm 

os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensa em 

separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidades de viverem sozinhas. 

Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos com sequelas para 

o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os 

abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas 

sim, na solução desses problemas. 

Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres de agressões, mas 

poucos foram os seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressões 

são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou até parentes. 

Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de 

apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em 

denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça 

os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um 

meio de amenizar tais atos de abuso.  Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver 

com a violência dentro da própria casa. 

 
MAGALHÃES, Débora de Sousa, Setembro de 2016 /  
Escola João Moreira Barroso/Prof. Maurício 

 

Use o dicionário para entender o 
significado de palavras que você ainda 

não conhece! 
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RESPONDA: 
 
1ª) (D6) Qual o tema do artigo de opinião? 
_________________________________________________________________ 
 
2ª) (D07) Localize no 1º parágrafo a tese defendida pela autora. 
_________________________________________________________________ 
 
3ª) (D04) Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres? 
 _________________________________________________________________ 
 
4ª) (D14)  Localize no texto 
 
a) uma opinião: 
__________________________________________________________________ 
 
b) um fato: 
__________________________________________________________________ 
 
5ª) (D01) A aluna Débora enumerou fatos que contribuem para discussões entre casais. Escreva-os 
abaixo. 
__________________________________________________________________ 
 
 6ª) (D15) No trecho: “Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres 
de agressões, mas poucos foram os seus avanços.” A conjunção mas, que introduz a segunda 
oração, estabelece ideia de 
 
a) explicação. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) oposição. 
 
 
7ª)  (D01) Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? 
 
___________________________________________________________________ 
 
8ª) Escolha um tema que represente a atualidade e faça o seu Artigo de Opinião, não esqueça que 
este gênero deve ter pelo menos 3 parágrafos e fique atento à estrutura.  
 

 

                          ATENÇÃO, se você quiser que eu leia seu texto pode enviar para esse e-mail: 

                          jacquebcosta@gmail.com  
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LÍNGUA INGLESA 
  
 
 

 

                 
Contribuição: Prof.ª Patrícia Cristiane Martins Gomes 

 Superlativo vs. comparativo: 

Pessoal, assistam aos vídeos antes de fazer os exercícios. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f4uCUDWJXM0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YwC7C-ZlVDU 
 

 

                                                                       

   Atividades. 

1- Agora teste o que aprendeu acessando o Quiz Racha Cuca. 

https://rachacuca.com.br/quiz/152547/comparativo-e-superlativo-em-ingles/ 

  

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e 
palavras cognatas. 
 
(EF08LI09) Localizar informações específicas em texto. 
 
(EF08LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para 
construir repertório lexical. 
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Preposition Review – Revisão de Preposição           

Para ajudar a pessoa que está no X vermelho a chegar na train station você falará: 

 

A) Go ahead in the second Avenue. 

B) turn the left on the Main Street.  

C) Only turn right.   

 D) Only turn left. 

 E) Only go ahead and turn right. 

 
2- Qual preposição, em inglês, demonstra onde estão as garrafas: 

 
A) On. 
B) Under. 
C) In front of.  
D) At. 
E) In 

 
 
3- Complete a frase:    The sofa is ______ of carpet. 

 
a- In 
b- On 
c- Next to 
d- Behind 
e- Near 
 

 
4- Esta imagem representa qual Celebração: 

                                                                             
a- Mother’s day 
b- Valentine’s day 
c- Halloween 
d- Thanksgivin


