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Atividade
A pintura rupestre abaixo, é um patrimônio cultural brasileiro, que busca
representar aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a
chamada pré-história do Brasil.

Agora vamos imaginar que vocês vivem na pré-história. Use sua imaginação e
criatividade e façam uma linda pintura rupestre em seu caderno.
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ATIVIDADE DE CIÊNCIAS

As Doenças Veiculadas pela Água
A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças que, calcula-se,
provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. A maioria delas acontece entre
crianças, principalmente as de classes mais pobres, que morrem desidratadas, vítimas de
diarreia causadas por micróbios. No Brasil, infelizmente mais de 3 milhões de famílias não
recebem água tratada e um número de casas duas vezes e meia maior que esse não tem
esgoto. Isso é muito grave.
Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto reduziria em pelo menos um quinto a
mortalidade infantil.
Para evitar doenças transmitidas pela água devemos tomar os seguintes cuidados:
Proteger açudes e poços utilizados para o abastecimento;
Tratar a água eliminando micróbios e impurezas nocivas à saúde humana;
Filtrar e ferver a água;
Não lavar alimentos que serão consumidos crus com água não tratada como verduras, frutas e
hortaliças.

As principais doenças transmitidas pela água são:
Diarreia infecciosa - Cólera - Leptospirose - Hepatite - Esquistossomos

Diarreia infecciosa
Se a pessoa vai muitas vezes ao banheiro e as fezes saem líquidas ou muito moles, ela pode
estar com diarreia. A diarreia pode ser provocada por micróbios adquiridos pela comida ou
água contaminadas.
As diarreias leves quase sempre acabam sozinhas. No entanto, é preciso beber líquidos para
evitar a desidratação, que é muito perigosa.
Uma criança com diarreia precisa continuar a ser amamentada ou continuar com a
alimentação. Às crianças que já comem alimentos sólidos devem ser oferecidas misturas bem
amassadas de cereais e feijão ou carne bem cozidos, por exemplo. Depois de a diarreia
passar, é bom dar a ela uma alimentação extra, para ajudar na recuperação.
Crianças e idosos correm maior risco de desidratação. Por isso, é importante tomar também os
sais de reidratação oral, fornecidos pelos postos de saúde. Eles devem ser misturados em
água, na quantidade indicada na embalagem.
Na falta desses sais, podemos preparar e oferecer o soro caseiro. Assim: num copo com água
fervida ou filtrada, dissolvemos uma pitada de sal e duas colheres de chá de açúcar.
Cólera
Originária da Ásia, mais precisamente da Índia e de Bangladesh, a cólera se espalhou para
outros continentes a partir de 1817. Chegou ao Brasil no ano de 1885, invadindo os estados do
Amazonas, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Em 1893 a doença chegou a São Paulo, alastrandose tanto na capital quanto no interior do estado. No entanto, no final do século XIX, o governo
brasileiro declarava a doença erradicava de todo o país. Cerca de um século depois, em abril
de 1991, a cólera chegou novamente ao Brasil. Vindo o Peru, fez sua primeira vítima na cidade
de Tabatinga, Amazonas.
A cólera é uma doença infecciosa que ataca o intestino dos seres humanos. A bactéria que a
provoca foi descoberta por Robert Koch em 1884 e, posteriormente, recebeu o nome de Víbrio
cholerae. Ao infectar o intestino humano, essa bactéria faz com que o organismo elimine uma
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grande quantidade de água e sais minerais, acarretando séria desidratação. A bactéria da
cólera pode ficar incubada de um a quatro dias.
Quando a doença se manifesta, apresenta os seguintes sintomas: náuseas e vômitos; cólicas
abdominais; diarreia abundante, esbranquiçada como água de arroz, podendo ocasionar a
perda de até um litro de água por hora e cãibras.
A cólera é transmitida principalmente pela água e por alimentos contaminados. Quanto o
vibrião é ingerido, instala-se no intestino do homem. Esta bactéria libera uma substância tóxica,
que altera o funcionamento normal das
células intestinais. Surgem, então, a diarreia e o vômito.
Os casos de cólera podem ser fatais, se o diagnóstico não for rápido e o doente não receber
tratamento correto. O tratamento deve ser feito com acompanhamento médico, usando-se
antibióticos para combater a infecção e medicamentos para combater a diarreia e prevenir a
desidratação. A prevenção da cólera pode ser feita através de vacina e principalmente através
de medidas de higiene e saneamento básico. A vacinação é de responsabilidade do governo.
No caso da cólera, não há garantia de que todas as pessoas vacinadas fiquem imunes à
doença. Estima-se que a vacina existente tenha um grau de eficácia inferior a 50%.

Leptospirose
A leptospirose é uma doença bacteriana, que afeta humanos e animais, causada pela bactéria
do gênero Leptospirose. É transmitida pela água e alimentos contaminados pela urinas de
animais, principalmente o rato. É uma doença muito comum depois de enchentes, pois as
pessoas andam sem proteção em águas contaminadas.
Em humanos a leptospirose causa uma vasta gama de sintomas, sendo que algumas pessoas
infectadas podem não ter sintoma algum. Os sintomas da leptospirose incluem febre alta, dor
de cabeça forte, calafrio, dor muscular e vômito. A doença também pode causar os seguintes
sintomas: olhos e pele amarelada, olhos vermelhos, dor abdominal, diarreia e erupções na
pele. Se a leptospirose não for tratada, o paciente pode sofrer danos nos rins, meningite
(inflamação na membrana ao redor do cérebro e cordão espinhal), falha nos rins e problemas
respiratórios. E raras ocasiões a leptospirose pode ser fatal. Muitos desses sintomas podem
ser confundidos com outras doenças, de modo que a leptospirose é confirmada através de
testes laboratoriais de sangue ou urina.

Hepatite
É uma inflamação no fígado que pode ser provocada por vários tipos de vírus. Os sintomas são
parecidos com os da gripe e há também icterícia (coloração amarelada da pele causada pelo
depósito de uma substância produzida pelo fígado). A pessoa precisa ficar em repouso e seguir
as orientações médicas.
Algumas formas de hepatite são transmitidas por água e alimentos contaminados por fezes
(Tipo A e E). Outros tipos são transmitidos por transfusão de sangue (B, C) ou por relações
sexuais.
Quem já teve hepatite não pode doar sangue, já que o vírus às vezes continua no organismo,
mesmo que não haja sintomas da doença.
Para algumas formas de hepatite (A e B) há uma vacina que pode ser aplicada em crianças e
adultos
Esquistossomose
É também chamada Xistosa, ou doença do caramujo. Ela é provocada por um verme chamado
esquistossomo. Os vermes vivem nas veias do intestino e podem provocar diarreia,
emagrecimento, dores na barriga, que aumenta muito de volume (barriga-d'água), e problemas
em vários órgãos do corpo.
Os ovos do esquistossomo saem junto com as fezes da pessoa contaminada. Se não houver
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fossa ou rede de esgotos, eles podem chegar a água doce (lagos, lagoas ou riachos, margens
de rios, etc). Na água, os ovos dão origem a pequenas larvas (animais diferentes dos vermes
adultos) chamados miracídios. As larvas penetram em um tipo de caramujo chamado
planorbídeo. No interior do caramujo, elas se reproduzem e se transformam em outras larvas,
as cercárias, que saem do caramujo e ficam nadando livres na água.
A cercaria pode penetrar, através da pele, nas pessoas que usam a água de lagos, lagoas,
riachos e outros locais para tomar banho, lavar roupa, trabalhar, pescar ou outras atividades.
Além de tratar o doente com medicamentos, é necessário instalar um sistema de esgotos para
impedir que os ovos atinjam a água. As pessoas precisam também ter acesso a água de boa
qualidade e ser informadas sobre as formas de transmissão da doença.
É preciso também combater o caramujo que transmite a esquistossomose com produtos
químicos e com a criação de peixes que se alimentam do caramujo, como a tilápia, o tambaqui
e o piau. Esses peixes podem ser consumidos pelas pessoas sem risco de contaminação.

1. As águas usadas para lavar roupas, dar descarga, tomar banho e lavar louças, após
usadas, são chamadas de:
( ) águas sujas.
( ) barro.
( ) águas potáveis.
( ) águas servidas.
2. O destino mais adequado para os despejos líquidos de uma casa é:
( ) a valeta.
( ) o quintal.
( ) o esgoto.
( ) a reutilização, sem tratamento, na própria casa.
3. A cólera provoca:
( ) diarreia e forte desidratação.
( ) coceiras insuportáveis na pele.
( ) fragilidade de todos os ossos do corpo.
( ) dores nas orelhas e entupimento do nariz.
4. A esquistossomose, a cólera, a hepatite e a diarreia infecciosa a leptospirose são
doenças transmitidas:
( ) pelo mosquito Aedes aegypti.
( ) por aperto de mão.
( ) pela água contaminada.
( ) pelo uso de banheiros públicos.
5.Complete a cruzadinha abaixo:

1 – Meio de transmissão da Leptospirose.
2 – Meio de transmissão da Doença de Chagas, um de seus gêneros transmissores, “barbeiro”.
3 – Um dos sintomas da malária decorrente da lise (rompimento) das hemácias.
4 – A leishmania é seu agente etiológico e o _________________ é o seu vetor.
5 – Inchaço e dilatação nestes órgãos são sintomas da Doença de Chagas.
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Passe: lançamento para outro colega de equipe. O passe pode ser de
peito (empurrando a bola para frente com as duas mãos), com uma das
mãos, passe picado (ou quicado), passe de ombro e por cima da
cabeça. O que determina qual passe deve ser utilizado é a distância e a
situação em que o jogador se encontra durante a partida.

1- Realizar os diversos tipos de Passe no Basquetebol, utilizando da
técnica correta para melhor realização do movimento.
2- Para a realização do Passe, sempre procurar colocar um alvo para
simular o companheiro de equipe e ter mais precisão na hora do
movimento.
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ESTRANGEIRISMO
A INFLUÊNCIA DO INGLÊS NO PORTUGUÊS

O QUÊ É ESTRANGEIRISMO?

“São palavras e expressões de outras línguas, empregadas na língua
portuguesa”.
EX: Skate, site, light, pet shop, stress, hot dog, lan house, milkshake etc…

EXERCISE
1-Como você já sabe, várias palavras e expressões em Língua Inglesa fazem
parte do nosso cotidiano. Elas estão em vários lugares: nos games, nas vitrines
de lojas, nas embalagens de produtos e até mesmo nas etiquetas de roupas
que usamos.Quais outras palavras/expressões em Inglês estão presentes na
sua vida?
 Recorte e cole no caderno termos/palavras em Inglês utilizados no seu
dia a dia.Depois, escreva os respectivos nomes em português.
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DISCIPLINA: ARTE

ARTE RUPESTRE
São os desenhos pré-históricos realizados em paredes e tetos das cavernas. A arte rupestre
divide-se em dois tipos: A pintura rupestre: Que são os desenhos realizados com pigmentos; A
gravura rupestre: imagens gravadas na própria rocha.
PINTURA RUPESTRE GRAVURA RUPESTRE
Geralmente as figuras representadas eram de animais, pessoas, plantas e sinais gráficos.
Registravam o cotidiano, com cenas de caça, rituais e plantações.
Os pigmentos mais utilizados eram o carvão, argilas de várias cores e minerais e sangue
animal.
As mãos em negativo era outra técnica de pintura muito utilizada, onde os pigmentos eram
assoprados em volta das mãos e estas, ficavam “carimbadas” nas rochas .

ATIVIDADE
1) Desenhe a técnica das mãos em negativo na época pré-histórica.
Materiais para fazer a tinta: Terra, água e cola.
EXEMPLO:
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A generosidade da lavadeira
A lavadeira sempre tinha muita roupa para lavar e sabão em pedra sobrando. Vida de
lavadeira não é fácil: nunca falta roupa pra lavar, tem que esfregar até tirar a sujeira.
Mas é uma vida bonita quando se olha a roupa branquinha quarando na grama.
Um dia a amiga da lavadeira esqueceu o sabão em pedra. Teria que voltar a casa. Mas a
lavadeira deu-lhe duas barras de sabões.
Em outro dia a amiga da lavadeira estava com sede e ela compartilhou da sua água com
a amiga. A lavadeira era generosa, porque tudo o que fazia era sem esperar nada em
troca, fazia por virtude, apenas isso.
Rosângela Trajano

Prefeitura Municipal de Piúma
Secretaria Municipal de Educação
COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA
1 – Exercícios para compreensão textual.
A – Por que vida de lavadeira não é fácil?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B – Quais as duas coisas bonitas que a lavadeira
fez?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
C – O que a lavadeira fez é chamado de quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D – Por que a lavadeira era
generosa?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 – Pesquise no dicionário o que é
virtude._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3 – Cite 3 virtudes e o conceito de cada uma.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4 – Qual sua maior virtude?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 – De uma forma poética retire a sujeira das roupas da sua vida, ou seja, que você acha
que não está bom na sua vida?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6 – Desenhe uma pessoa virtuosa.

Atividades sobre Coronavírus –
1-Uma empresa comprou 45 litros de álcool em gel para distribuir igualmente para seus 15
funcionários para que possam utilizar como meio de prevenção ao contágio. Sabemos que 45
litros correspondem a 45000 ml. Quantos litros cada funcionário recebeu?
Resposta:_____________________________________________________________________
2-A mesma empresa pagou R$90,00 no galão de 5l. Sabemos que ela comprou 45 litros, então
quanto ela pagou por essa quantidade?
Resposta:_____________________________________________________________________
3- Quanto custou cada litro do álcool em gel?

Resposta:_____________________________________________________________________
4- De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizadas no
domingo, 22/03, já temos 292.142 casos confirmados de infecção causada pelo coronavírus (
COVID-19) em 184 países e territórios. Mas afinal, quantos países existem no mundo? Segundo
a ONU são 193. Então, até esse dia, em quantos países ou territórios ainda não há notificação
de casos?

Resposta: ____________________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Piúma
Secretaria Municipal de Educação
COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA
NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL. ESCOLA
NOME DO ALUNO:
SÉRIE/TURMA: 6ºA, B
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Camadas da Terra.
A Terra é formada por três camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Cada
camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais
quente conforme se aproxima do núcleo.
O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura
interna do planeta é possível graças aos estudos dos geofísicos, os quais se
dedicam ao estudo da sismologia. Eles observam os fenômenos das ondas
sísmicas e contam com a ajuda de aparelhos para definir as características de
cada camada.
Quais as camadas da Terra?
A Terra é formada por três camadas:
Crosta terrestre: camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e
bastante rochosa.
Manto: localizada abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas.
Núcleo: camada mais interna e quente da Terra. Apresenta duas porções:
Núcleo externo: formado por níquel e ferro líquido.
Núcleo interno: também formado de níquel, mas com ferro sólido.
As camadas da Terra e suas respectivas proporções
Crosta terrestre
A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra, que envolve todo o planeta e
onde vivemos. Essa camada é formada por rochas ricas em silício, magnésio e
alumínio.
Essa camada apresenta de 0 a 40 km de espessura, variando entre os
continentes e os oceanos.
A crosta é formada por grandes porções sólidas denominadas de placas
tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre.
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A região denominada de Descontinuidade de Mohorovicic, divide a crosta do
manto terrestre.
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