CIÊNCIAS
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou
mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema
afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies,
alterações de hábitos, migração, etc.
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública,
com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo.




Estamos ouvindo falar sobre o Covid -19, mas o que é isso? Como seria sua transmissão?
O que você sabe o assunto?
Acesse o Link abaixo para aprofundar seus conhecimentos.
https://coronavirus.saude.gov.br/

Atividades
1- Esquematize no caderno o ciclo de transmissão do novo Coronavírus.
2- Dê um título para atividade abaixo.
3 - Descreva a importância das ações ilustradas.

1

_____________________________________
(Título)

2

4 - Agora, crie dentro dos quadros em branco um título para cada um dos conjuntos de
imagens.

3

ARTE
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.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no
tempo e no espaço.

Arquitetura dos Castelos Medievais


Ampliando os conhecimentos, acesse o link abaixo e assista o vídeo da Aula 1: Castelos
Medievais.
https://youtu.be/698q7gOF_F0



Agora mãos à obra. Acesse o link abaixo e produza o seu castelo medieval de acordo com
o modelo da professora Lana Mara de Carvalho Botelho. Lembre-se de fazer em seu
caderno.
https://www.youtube.com/watch?v=rkuA0uQLls4&feature=youtu.be

4

LÍNGUA PORTUGUESA
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos.
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o
gênero textual e a intenção comunicativa.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges,
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e / ou crítica pelo uso ambíguo de
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos,
de pontuação etc.
Gênero textual – Tiras (Histórias em Quadrinhos)

Conceituando o gênero Tiras

As tiras humorísticas são um gênero discursivo muito presentes em nosso dia a dia. Muito
aparentes em diversos contextos como blogs, livros didáticos, textos de jornais, avaliações e outros
meios, essas produções são frequentemente utilizadas com as mais diversas intenções e
finalidades.
Conhecidas a partir de seu caráter de humor, as tiras são compostas como gênero na relação entre
o verbal e o visual sendo a partir do diálogo entre as linguagens que acontece sua significação, se
reproduzem em diversos países em momentos históricos diferentes, possibilitando que ocorra a
escolha de vários personagens.
Essa leitura perpassa espaços e tempos, pois diversos sujeitos fazem uso da leitura. Porém, tendo
as tiras como ponto de partida, num processo contínuo de alteridade, percebe-se que são
produzidos novos discursos e consequentemente novas maneiras de serem interpretadas.
As tiras são muito utilizadas no cotidiano escolar. Os livros didáticos e os mais variados exames
dos quais os alunos participam abarcam as tiras, de tal modo que são veiculadas por diversos
exercícios nas mais variadas disciplinas curriculares.
Entretanto, o ato de ler e interpretar os enunciados concretos desse gênero possibilita que, em
qualquer contexto de ensino, seja uma habilidade desenvolvida pelos alunos, em diversas
circunstâncias de aprendizagem do cotidiano escolar.
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Vamos conhecer neste momento os tipos diferenciados de balões que fazem parte da
estrutura das Tiras.

Conceituando Onomatopeia e Metáforas Visuais
Onomatopeias e as metáforas visuais são duas características importantes para o estudo das
tiras.
As onomatopeias são sons, vozes de animais e ruídos presentes nas tiras e, entender o
contexto presentes nelas, facilita a compreensão da leitura.
As metáforas visuais são definidas com imagens, por exemplo: quando o personagem está
nervoso, sai uma “fumacinha” de sua cabeça; se está correndo muito rápido, aparecem vários
traços paralelos para demonstrar seu deslocamento. Essas metáforas visuais são usadas
pelos cartunistas para transmitir situações da história sem a necessidade de se utilizarem
muitas palavras.
Fonte(s): http://saladaprofessoramiriam.blogspot.com.br/2011/03/metaforas-visuais.html

Conhecendo sobre Maurício de Sousa e seus personagens principais a partir do vídeo e
blog disponíveis a seguir:
6

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=KGdpmWxt6Qk
O vídeo apresenta a trajetória de Maurício de Sousa e também uma entrevista com Ziraldo,
outro cartunista famoso.

Blog
Alunos, conhecendo um pouco mais da vida dos personagens principais de Maurício de
Sousa e suas características, possibilitarão que as tirinhas sejam mais atrativas e de fácil
entendimento. http://blogmaniadegibi.com/2013/03/turma-da-monica-50-anos/

.

7

Atividades


Agora que você já conhece um pouco mais sobre o gênero textual “Tira”, solte a sua
criatividade.

1- Crie um diálogo a partir da tira estabelecida e não se esqueça da construção do
humor.
Acesse o link disponível abaixo para a realização da atividade

http://2.bp.blogspot.com/banGteo1r0s/ToydoVkwAEI/AAAAAAAAAzs/Pl5EhTb2hRY/s1600/0000013156.gif

2- A partir das tiras apresentadas nos links abaixo, exercite sua interpretação e
compreensão.
2.1) Tira I:
http://2.bp.blogspot.com/_LA37RDJEJT4/TUrChnd0fGI/AAAAAAAAAFg/Ve4jLy1Z6r4/s1600/tira34
0.gif
a) Identifique o humor na tira.
b) Cite uma característica de Magali.
c) Do que se trata a fala dos personagens no primeiro quadrinho?
d) No último quadrinho, aconteceu algo inesperado? O que foi?
2.2) Tira II:
http://2.bp.blogspot.com/Hdxl7EUhqhE/UG64Vd1WPKI/AAAAAAAAABY/Uh1AvsWOqDs/s640/tira218%5B1%5D.gif
a) Cite uma característica do Cascão e do Cebolinha.
b) Identifique o tipo de balão do primeiro quadrinho.
c) Quem está gritando Socorro?
d) Quando o personagem grita socorro o que você acha que está acontecendo?
e) Qual o humor da tira?
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INGLÊS
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF07LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para
utilizar a língua inglesa.
(EF07LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto
discursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas
familiares.
(EF07LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da
língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas.

ENGLISH ACTIVITIES
Hello and welcome! Olá e sejam bem-vindos!
Acesse o link (https://www.youtube.com/watch?v=Cc_kYEAGlDQ) para assistir a videoaula, depois
faça os exercícios no caderno. Você também pode baixar este arquivo no seu computador e digitar
as respostas.



9

Copie o quadro abaixo no caderno para podermos praticar quando retornarmos.

Mãos à obra!

* Marque a melhor opção de resposta.
1. Good morning, teacher! (Bom dia, professor!)

5. Thank you! (Obrigado!)

A. ( ) Good week!

A. ( ) You’ re welcome!

B. ( ) Good morning!

B. ( ) I will

C. ( ) Good evening!

C. ( ) Again to.

2. Hi! (Oi)

6. Nice to meet you!. (Prazer!)

A. ( ) Hey!

A. ( ) Very friendly.

B. ( ) Red

B. ( ) I don’t want to see you go.

C. ( ) Brazil

C. ( ) Nice to meet you, too!

3. Hey! (Ei)

7. See you! (Até logo)

A. ( ) How the!

A. ( ) Disappers!

B. ( ) How are you!

B. ( ) See you later!

C. ( ) Hello!

C. ( ) I discovered.

4. How are you? (Como vai?)

8. Take care! (Se cuida!)

A. ( ) I can see?

A. ( ) You too!

B. ( ) Good! And you?

B. ( ) Sleep!

C. ( ) My name is…

C. ( ) Practice some sports.
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Acesse o link abaixo para revisar o conteúdo:
https://www.youtube.com/watch?v=f3_wdFnvTQk

