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EMEF ITAPUTANGA
9° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____
Objetivos de aprendizagem e habilidades
Construção da escrita, com maior propriedade, do gênero Narração, adequada ao leitor e aos
objetivos da comunicação, ampliando os contextos de produção. Estabelecer, conforme o projeto
textual, articulações de: conflito/solução; anterioridade/posterioridade; causa/consequência;
segmentando o texto em parágrafos.

Narração

Os elementos da narrativa são essenciais numa narração que, por sua vez, é um relato dos
acontecimentos e ações de seus personagens.
Podemos citar como exemplos de textos narrativos um romance, uma novela, uma fábula, um conto,
etc.
A estrutura da narrativa é dividida em: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho.

Enredo
O enredo é o tema ou o assunto da história que pode ser contada de maneira linear ou não linear.
Tem também o enredo psicológico focado nos pensamentos dos personagens. A história pode ser
narrada de maneira cronológica, seguindo a ocorrências das ações.

Narrador
O narrador, também chamado de foco narrativo, representa a "voz do texto". Dependendo de como
atuam na narração, eles são classificados em três tipos:

Narrador Personagem
O narrador personagem participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o
personagem principal, ou mesmo um secundário.
Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em 1ª pessoa do singular (eu)
ou do plural (nós).

Narrador Observador
O próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e
relata os fatos.
Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse
tipo de narração é feito na 3ª pessoa do singular (ele, ela) ou plural (eles, elas).

Narrador Onisciente
O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Diferente do narrador observador, que
conta os fatos por sua ótica, esse sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus
pensamentos e ideias.
Nesse caso, a história pode surgir narrada em 1ª pessoa ou 3ª pessoa.
Obs: Importante frisar que a “voz do texto” não representa a “voz do autor do texto”.

Personagens
Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito
importantes são chamados de personagens principais ou protagonistas.

https://www.todamateria.com.br/enredo/
https://www.todamateria.com.br/foco-narrativo/
https://www.todamateria.com.br/narrador-personagem/
https://www.todamateria.com.br/narrador-observador/
https://www.todamateria.com.br/narrador-onisciente/
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Já aqueles que surgem na história mas não apresentam grande destaque são os personagens
secundários, também chamados de coadjuvantes.

Tempo
Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa.
Ele pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que não
segue uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens.
Nesse último caso, ele mistura passado, presente e futuro seguindo, portanto, o fluxo de
pensamentos dos envolvidos na trama.
Note que as expressões de tempo utilizadas indicam essa marcação, por exemplo: hoje, no dia
seguinte, na semana passada, naquele ano, etc.

Espaço
O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Ele pode ser físico ou mesmo psicológico.
No primeiro caso, o local onde se passa a história é indicado seja uma fazenda, uma cidade, uma
praia, etc. São classificados em espaços fechados (casa, quarto, hospital, etc.) ou abertos (ruas,
vilas, cidades, etc.).
Já o espaço psicológico é o ambiente interior de um personagem, ou seja, não há um espaço físico
que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos, de
sentimentos.

PRODUÇÃO DE TEXTO: Escolha uma das propostas e redija um texto narrativo de no mínimo 20
linhas.

Proposta 1: Narre o que aconteceria se começasse a chover antes que o vendedor de fumaça
conseguisse sair do vilarejo e suas mágicas fossem desfeitas.
Proposta 2: Faça um texto narrativo contando a história do vendedor de fumaça.

Para você redigir um texto há algumas regras que devem ser observadas. Os itens abaixo precisam
ser analisados todas as vezes que você produzir um texto ou trabalho escolar.
Faça sempre as seguintes perguntas:

Fiz letra bonita?
Fiz parágrafos?
Separei corretamente as sílabas?
Respeitei as margens?
Escrevi corretamente as palavras?
Fiz a pontuação adequada?
Construí frases completas?
O texto é criativo?
Repeti muitas vezes as mesmas palavras?
Meu texto possui começo, meio e fim?

Ao escrever uma redação faça sempre primeiro um rascunho. Leia várias vezes, apague, refaça
trechos se for necessário. Depois passe a limpo com todo cuidado e capricho.
Lembre-se que quando você escreve outra pessoa lerá e é preciso que o texto tenha coerência e
coesão, isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que você quis transmitir. Se você
seguir as orientações acima, com certeza, suas produções de texto serão excelentes!

Bom estudo!
Matemática

Orientações:
▪ Realize as tarefas com bastante atenção.
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização
▪ Lembre-se de colocar o nome e o ano ao enviar a foto para o professor
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Objetivos de aprendizagem ou habilidade
 Efetuar cálculos com potências
 Resolver e elaborar problemas usando as relações entre potenciação e radiciação
 Resolver e elaborar problemas que envolvam calculo de expressões numéricas e

algébricas
Simplificação de Radicais

Ex:
a) �6= a6:2=a3
b) 32. 72. 5= 3.7 5= 21 5
c) 53= 52. 5= 5 5

Atividades

1) Simplifique os radicais

a) �8

b) 3 �15

c) �2

d) 4 24.5

e) 32. 72. 5

f) 3 �3. �2. �³

g) 10³

h) 3 54

i) 4 75

j) 4 �9

k) 3 �7

l) 3 �8

m) 2 �³�

n) 23. 5

2) Simplifique os radicais, observando os exemplos

���³= ��. ��. �= �². �². � = 7ª �

�� = ��. �² = ��. �. �² = 2. �.3 = 2.3 � = 6 �

O número 72 foi decomposto em fatores primos

a) 8

b) 20

c) 63

d) 3 8

e) 121

f) 3 24

g) 4 80

h) 36

i) 3 729

j) 25�
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3) Simplifique os radicais

a) 48

b) 72

c) 128

d) 363

e) 576

f) 1280

g) 108

h) 3 128

i) 3 128

j) 4 240

k) 5 224

l) 3 20
Adição e subtração de Radicais

Radicais semelhantes são os que tem o mesmo índice e o mesmo radicando

Exemplos:

São semelhantes:

7 3 e 2 3

43 � e -53 �

Não são semelhantes:

5 3 e 5 8 -> os radicandos
são diferentes

93 7 e 5 7 -> Os índices são
diferente

Adição e subtração de radicais semelhantes

Para adicionarmos ou subtrairmos radicais semelhantes, procedemos como na
redução dos termos semelhantes de uma soma algébrica.

Ex:

a) 5 2+3 2= (5+3) 2=8 2

b) 7 �-4 �=(7-4) �= 3 �

c) 2 7-10 7= -8 7

d) 23 5-73 5= -43 5

1) Efetue as adições e subtrações

a) 5 7+3 7 b) 4 5-2 5
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c) 6 8+ 8

d) 23 9+33 9

e) 33 6-73 6

f) 6+ 6

g) 5+7 5

h) 25 7-65 7

2) Efetue as adições e subtrações

a) 7+ 7+ 7

b) 5- 5- 5

c) 5 2-3 2+2 2

d) 8 3-2 3-8 3+ 3

e) 2+ 32

f) 3+ 27

CIÊNCIAS

Orientações:
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-19,
apresento a 3ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole quem optou
pela atividade impressa,para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no
caderno. Utilizem o material de apoio para pesquisa e não esqueçam de assistir as vídeoaulas Grata!

Habilidade: EF09CI03/ES Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples), descrevendo-os e representando-os em diferentes mídias, linguagens e
formas de expressão e reconhecer a sua evolução histórica.

 Toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas ÁTOMOS.
 Os átomos apresentam duas partes fundamentais: O NÚCLEO e a ELETROSFERA. As partículas,

fundamentais, que constituem os átomos são: PRÓTONS, NÊUTRONS e ELÉTRONS. No núcleo do
átomo são encontrados PRÓTONS e NÊUTRONS; enquanto que na eletrosfera são encontrados os
ELÉTRONS.

 A massa do elétron é desprezível, e não podemos afirmar que o mesmo não tem massa. O elétron
tem uma massa que é, aproximadamente, 1836 vezes menor que a massa do próton.

 Os átomos, por sua vez, reúnem-se em grupos denominados MOLÉCULAS. No caso da substância
água, as moléculas são formadas por dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento
oxigênio (H2O)

 Resumindo: Átomo é a unidade estrutural da matéria.  Molécula é a menor porção de uma
substância que ainda conserva as propriedades dessa substância

01) Na química temos alguns conceitos básicos. Estes conceitos são:

a) substâncias e misturas.

b) átomos e moléculas.

c) coisa e matéria.

d) matéria, corpo e objeto.

02) As partículas fundamentais de um átomo são:

a) apenas prótons.

b) apenas prótons e nêutrons.
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c) apenas elétrons.

d) prótons, nêutrons e elétrons.

03) Assinale a afirmação falsa:

a) No núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons.

b) Os elétrons estão localizados na eletrosfera.

c) O núcleo é a região central do átomo.

d) Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas.

04) É correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo de carga elétrica positiva que:

a) Localiza-se na eletrosfera.

b) Possui carga elétrica oposta a do nêutron.

c) Chama-se próton.

d) Possui massa desprezível.

05) Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo, tem carga relativa positiva e unitária e
massa relativa igual a 1. Esta partícula chama-se:

a) elétron.

b) nêutron.

c) neutrino.

d) próton.

e) substância.

06) Uma gota da substância pura água pode ser dividida, sem perder suas propriedades específicas, até ficar
reduzida a:

a) duas substâncias simples.

b) uma molécula.

c) átomos.

d) prótons.

07) Um copo de vidro caiu de uma mesa e, ao tocar o chão, quebra em pequenos pedaços. Estes

pequenos pedaços podem ser classificados como:

a) átomos de vidro.
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b) prótons que formam o vidros.

c) corpos da matéria vidro.

d) moléculas de vidro.

8) Responda:

A) Que partículas constituem o átomo?
________________________________________________________________

B) Que partículas constituem o núcleo do átomo?
________________________________________________________________

C) Que partículas constituem a eletrosfera do átomo?
________________________________________________________________

D) No átomo, quais são as cargas positivas?

________________________________________________________________

E) No átomo, quais são as cargas negativas?

______________________________________________________________________

HISTÓRIA

ORIENTAÇÕES: A atividade deve ser copiada ou colada no caderno.

Será postado um vídeo aula no grupo da escola.

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM:

(EF08HI15 Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas
políticas durante o Segundo Reinado.

Período Regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o Primeiro e
o Segundo Reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador D. Pedro I ter
abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Seu herdeiro, Pedro de Alcântara, não
podia governar, pois tinha 5 anos de idade. A solução, prevista pela Constituição de 1824, era
formar uma Regência até que ele atingisse a maioridade.

Revoltas do Período Regencial

Abre-se uma época de grande disputa de poder e instabilidade política que dão origem a uma
série conflitos:

-Cabanagem, na Província do Grão-Pará (1835 – 1840);

-Revolução Farroupilha, na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (1835 – 1845);

-Revolta dos Malês, Província da Bahia (1835);

-Sabinada, na Província da Bahia (1837 – 1838);



9° ANO – SEMANA __ – ANO: 2021 – 4

-Balaiada, na Província do Maranhão (1838 – 1841).

O Segundo Reinado foi uma época dentro da monarquia em que Dom Pedro II assumiu o poder
do país e que durou desde o dia 23 de julho de 1840 até o dia 15 de novembro de 1889. Nesse
período, aconteceram várias modificações e revoluções que transformaram a história do Brasil.

Para que fosse possível, dar início ao segundo reinado no Brasil, foi necessário adiantar a
maioridade de Pedro de Alcântara, pois havia chegado o momento de ele assumir o trono. Como
Pedro de Alcântara tinha apenas 14 anos de idade foi necessário uma estratégia para atingir o
objetivo.

Foi então que aplicaram o Golpe da Maioridade, uma antecipação da maioridade de Pedro de
Alcântara, para que assim, ele pudesse assumir o poder. Depois desse golpe, D. Pedro II assumiu
o trono, com apenas 15 anos de idade, no dia 23 de julho de 1840.

Além do partido Liberal, naquela época havia ainda o partido Conservador - conhecido como os
“ saquarema”. Os dois foram os primeiros partidos políticos do Brasil e os dois resguardavam os
ideais da aristocracia. Em se tratando do poder central, os conservadores defendiam mais
centralização e os liberais queriam mais liberdade provincial.

Economia

Em se tratando de questões econômicas, a economia cafeeira se tornou o grande destaque e se
solidificou, no período do segundo reinado. O café se tornou o meio de produção mais importante
da economia brasileira.

O Vale do Paraíba foi o primeiro a encabeçar a produção de café, que basicamente começou
utilizando a mão de obra dos trabalhadores escravizados. No caso do Oeste Paulista, eles
começaram usando também a mão de obra escrava, mas no decorrer da década de 1880, o
trabalho escravo foi substituído por imigrantes, que foram chegando em grande quantidade no
Brasil.

Durante o segundo reinado, aconteceu outro momento importante para a economia brasileira.
Trata-se do amplo crescimento econômico definido pelo desenvolvimento industrial chamado de
Era Mauá. Nessa época, que ocorreu entre os anos de 1840 e 1860, houve um aumento de quatro
vezes nas receitas do país.

Nesse período, o crescimento econômico foi atribuído ao reflexo do fim do tráfico de negros no
Brasil, através da Lei Eusébio de Queirós, em 1850. O tráfico negreiro ficou totalmente proibido
com o decreto dessa lei.

Os recursos que antes eram usados para adquirir escravos, se tornaram úteis para aplicar em
outros investimentos. O país conseguiu aumentar as suas exportações e ocorreu um aumento
significativo no investimento em estradas de ferro.

Abolição da escravatura

Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de
debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no
Brasil foi a Lei Eusébio de Queirós, decretada em 1850 e que estipulava a proibição do tráfico
negreiro no país.

Com essa lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que era o tráfico que mantinha o
elevado número de escravos no Brasil. Iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o
objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição tanto quanto fosse possível. Durante
esse período de transição, foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, Lei do Ventre
Livre e Lei dos Sexagenários.
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A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou
a Lei Áurea.

O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo com os
interesses da elite política e econômica do país. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim
foi o Exército. Insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares
começaram a conspirar contra ela. Assim, em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da
Fonseca, liderando tropas militares, destituiu o Gabinete Ministerial proclamando a República no
Brasil.

ATIVIDADES:

1-Pesquise as seguintes leis: Lei de terras de 1850; Lei do ventre livre e Lei dos sexagenários.

2-Faça uma pesquisa e monte um quadro em seu caderno sobre as revoltas regenciais, seguindo o
roteiro:

NOME DA REVOLTA LOCAL E DATA OBJETIVOS LÍDERES
CABANAGEM
FARROUPILHA
MALÊS
SABINADA
BALAIADA
3- Como era apenas uma criança de cinco anos no ano em que seu pai abdicou do trono em seu
favor (1831), Dom Pedro II passou cerca de nove anos sendo preparado para cumprir as suas
obrigações de monarca. Esse período ficou conhecido como “Regencial”. O fim do Período
Regencial ocorreu com:

a) a morte de Deodoro da Fonseca

b) a morte de Leopoldina

c) o Golpe da Maioridade

d) a Revolta de Juazeiro

e) o Golpe Republicano

4- A expansão da economia do café para o Oeste Paulista, na segunda metade do século XIX, e a
grande imigração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil, como:

a) O fortalecimento da economia de subsistência e a manutenção da escravidão.

b) A diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização.

c) A divisão dos latifúndios no Vale do Paraíba e a crise da economia paulista.

d) O fim da república oligárquica e o crescimento do movimento camponês.

5- O processo de abolição do trabalho escravo aconteceu de maneira lenta, sendo marcado por
uma série de leis que promoveram essa abolição de maneira gradual em nosso país, entre elas,
constava

a) Lei Saraiva.

b) Lei de Terras.

c) Lei Pereira Passos

d) Lei dos Sexagenários.
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6- Assinale a alternativa que não contém uma característica referente ao período do Segundo
Reinado (1845 – 1889):

a) fim do tráfico negreiro;

b) elaboração da primeira Constituição brasileira;

c) domínio do café no quadro das exportações brasileiras;

d) início da propaganda republicana;

GEOGRAFIA
Objetivo de Aprendizagem-. Analisar a geopolitica Mundial a partir de Conflitos
ambientais, politicos, ecônomicos, sociais e de valores na conteporaniedade.

9° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____
Focos de conflitos no mundo
No mundo existem regiões que vivem intensos conflitos oriundos de vários motivos, como luta por

territórios, pela independência, por questões religiosas, recursos minerais, entre outros.
Em todos os continentes é possível identificar focos de tensão que colocam em risco a paz daqueles
que vivem nos locais que estão envolvidos em uma das questões acima.
Europa No continente europeu, um dos principais motivos de conflitos é a questão do povo basco.
O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Essa etnia luta pela
independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos correspondem a um grupo
social de origem não identificada e que provavelmente teria chegado à península Ibérica há 2000
anos. Em todo esse tempo, as nações que estão subordinadas preservaram seus principais elementos
culturais, como a língua (euskara ou vasconço), costumes e tradições.A partir desse fato, no ano de
1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas denominado de ETA (Euskadi ta
Askatsuna ou Pátria Basca e Liberdade). Com o surgimento desse grupo tiveram início os atentados,
sobretudo, às autoridades.A Irlanda do Norte (Ulster) integra o Reino Unido e por esse motivo as
decisões são geradas em Londres. No caso da Irlanda do Norte, o que acontece é a luta entre católicos
e protestantes. Os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca da unificação com a República da
Irlanda e se opõem aos protestantes, que são a maioria e querem permanecer subordinados ao Reino
Unido. O grupo responsável pelas ações é formado pela parte católica que criou o Ira (Exército
Republicano Irlandês). Esse exército realiza diversos atos terroristas, pois existe uma grande
intolerância por parte dos grupos religiosos. Outro caso de focos de conflitos no continente europeu
tem relação com a península balcânica. O desconforto ou descontentamento nesse caso diz respeito
às questões étnicas, uma vez que estão inseridas na região diversas origens de povos, como os sérvios,
croatas, eslovenos, montenegrinos, macedônios, bósnios e albaneses. As divergências contidas entre
esses povos são desenvolvidas ao longo de muito tempo. O que provoca tensão nessa região é a
temática nacionalista e étnica.
África-No continente africano, o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o continente foi
dividido. Antes da chegada dos europeus, os africanos viviam em harmonia, pois os grupos rivais se
respeitavam e isso não gerava instabilidade. No processo de colonização, os países europeus se
reuniram em Berlim, em uma Conferência, para definir a divisão do espaço africano para que esse
fosse administrado e explorado pelas nações envolvidas na reunião. Mas as fronteiras impostas pelos
europeus não levaram em conta as disparidades étnicas existentes no continente. Esse ato equívoco
provocou a separação de grupos aliados, “união” de grupos rivais e assim por diante. Ao serem
agrupados de forma desordenada e sem analisar a estrutura social, cultural e religiosa, promoveu-se
uma grande instabilidade em vários pontos da África.
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Ásia- Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais precisamente no
confronto entre árabes e israelenses. É comum observar nas páginas de jornal, revistas e meios de
comunicação em massa os conflitos armados entre palestinos e israelenses. Geralmente são
desenvolvidos por meio de ataques terroristas, atentados, homens-bomba, entre outros ? eventos
sempre marcados por um elevado nível de violência.
No Iraque, as divergências estão ligadas às questões religiosas, econômicas, territoriais e étnicas. O
país é protagonista de confrontos com o Irã e o Kuwait, além da divergência eterna com os Estados
Unidos.
Outra questão territorial e com ideais separatistas é a respeito do povo curdo, que corresponde a uma
nação sem pátria. Sua população é de aproximadamente 25 milhões de pessoas que estão distribuídas
em grande parte da Turquia, Iraque, Irã, Armênia e Síria ? esses últimos em grupos menores. A partir
dos anos 1980 teve início o movimento separatista curdo na Turquia ? a luta entre os rebeldes curdos
e as autoridades gerou um saldo de pelo menos 40.000 mortes.
Em território afegão, a instabilidade política está presente há décadas e é promovida pela religião:
20% da população é xiita e 80% sunita. Além disso, existem as divergências e rivalidades entre as
tribos nativas, promovendo um elevado número de refugiados (aproximadamente 3,5 milhões de
pessoas).
Existe ainda no continente asiático um grande confronto entre Índia e Paquistão, foco de tensão
impulsionado pela intolerância entre mulçumanos e hindus, na região da caxemira, no norte da Índia
e nordeste do Paquistão, área que integra o território indiano e que não é aprovado pelos
paquistaneses.
A Chechênia é um pequeno território de religião mulçumana que se tornou independente da Rússia,
no ano de 1991. O governo russo não aceitou essa iniciativa e tal fato derivou grandes confrontos.
Existe também a questão entre a China e o Tibet. Conflito que teve início quando a China se tornou
socialista, no ano de 1949 e quando, no ano seguinte, esse país integrou ao seu território o Tibet, que
possui uma restrita autonomia. Na busca por uma independência total, os monges budistas, sempre
liderados pelo líder espiritual Dalai Lama, se rebelaram contra os chineses. No entanto, essa
iniciativa foi reprimida pelo exército chinês.
A Indonésia é um país constituído por um enorme arquipélago integrado por cerca de 17.000 ilhas e
abriga uma população estimada de 215 milhões de habitantes, desse total muito são de etnias e
religiões distintas, o que gera uma intolerância entre os grupos rivais e automaticamente confrontos
armados.
América do Sul -O ponto da América do Sul com maior instabilidade é a Colômbia, uma vez que
nesse país existe um movimento de guerrilheiros denominados de FARC (Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia), além do Exército de Libertação Nacional (ELN). Ambas têm forte
ligação com a produção de cocaína e com o narcotráfico. Esses grupos atuam exercendo influência de
um estado paralelo, cometem assassinatos, atentados, sequestros, etc.

ATIVIDADES

01-Explique a origem histórica comum dos principais conflitos separatistas e guerras civis do
continente africano.

02-Dentre os principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, um deles
se caracteriza pela luta para a criação de um Estado Nacional que abrigaria aquela que é a maior
nação sem pátria do mundo. O texto se refere:
a) aos Curdos, que lutam pela criação do Curdistão.
b) aos Turcos, que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano.
c) aos povos da Mesopotâmia, que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu
território.
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d) aos povos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA buscam a independência de seu
território.
e) aos palestinos, que até hoje não possuem seu Estado e território reconhecidos pela comunidade
internacional.

03-(FATEC) “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são,
atualmente, manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde
mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.”
Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos:
a) civis e militares, relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro
Mundo.
b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes migrações
internacionais.
c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente, na disputa por
empregos e por melhores condições de vida.
d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas
também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos.
e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar
a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta.

04- Faça um breve resumo sobre os conflitos ocorridos, destacando suas causas e principias grupos
envolvidos.

Inglês

Orientações:
 Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas.
 Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas.
 Responda com calma.

Habilidade (Currículo do ES):
Estudar e compreender as palavras do vocabulário estudada em aula
Escutar e compreender perguntas simples relacionadas ao vocabulário
Utilizar e reconhecer o vocabulário

Artigos de campismo:

A-Passe para o português:

1) -cup 2 spoon

3 Icebag 4 Fork

5 Plates 6 Axe

7 kerosene 8 Cutlery

9 Table 10 Bucket
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11 Lamp 12 Knapsack

13- Mosquito net 14 Rope

15 Folding table 16 Toolkit

17 Stove 18 ketllt

19 Corckscrew 20 Candless

21 Lantern 22 Hammock

23 Matches 24 Can opener

25 Frying pan 25 Flash light

27 Ther 28 Tong

ARTE
Habilidade: (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.
Objeto de conhecimento: Realismo

REALISMO

Do ponto de vistas das artes plásticas, desponta sobretudo na pintura francesa, entretanto, também se
desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário. O contexto histórico em que ocorre é o do
sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades.

Na arte realista predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como
aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da
crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque.

O Realismo na Pintura

Moças peneirando trigo (1853-54), de Gustave Coubert, mostra o trabalho braçal feminino.
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ATIVIDADE 1:

De acordo com a cena que a obra acima retrata, escreva em poucas palavras o que você pode
observar nessa obra.

ATIVIDADE 2:

Diante de tantos acontecimentos, que podemos presenciar no nosso dia a dia, desenhe e
pinte no seu caderno algo que tenha acontecido e que mais chamou a sua atenção, retrate de
forma mais clara possível. Capriche!

EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;
▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do
aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades:
EF12EF01-ES- Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos presentes no contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
EF12EF04- Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços , de
brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos( orais, escritos, audiovisuais)
para divulga-las na escola e na comunidade.
EF12EF03- Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas.

PINGUE PONGUE

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é o jogo em que duas pessoas ou duplas
usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado a outro de uma rede instalada em
uma mesa. O nome pingue-pongue deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na
mesa.
É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores, atualmente o
tênis de mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores jogadores. Foi criado em
1899, pelo norte-americano Jaime Gibbs. No Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses,
por volta de 1905. O primeiro campeonato foi disputado em 1912, na cidade de São Paulo.
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ATIVIDADE:

_ Vamos lá...

Agora é sua vez de usar a criatividade para que qualquer pessoa tenha acesso á prática do tênis de
mesa / do pingue pongue. Desenvolva sua raquete e bolinha com materiais recicláveis e /ou
acessíveis. Exemplo: Jornal, papelão, fita adesiva, cano, madeira, plástico, bolinha de rolon etc.
Filme tire foto e utilize para brincar nesse período de pandemia. E não se esqueça de levar para a
escola em nossas aulas práticas.
Quero ver sua imaginação funcionar!
Forte abraço do Tio Jorjão
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