
EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

1ª Coletânea  - 1º Bimestre – 1º Semestre de   2021   
 5ª Etapa (6º ano)- EJA       

Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Samuel Muniz Guimarães

Componente Curricular:  Língua Portuguesa

Objeto de conhecimento: Comunicação

O que é comunicação

               É a capacidade de emitir e receber mensagem.

O esquema da comunicação

Mensagem: conteúdo da informação
Emissor: aquele que emite a mensagem
Receptor: aquele que recebe a mensagem
Código: é o conjunto de sinais utilizados para transmissão de uma mensagem

Os vários códigos

Som
Língua falada ou escrita
Cor
Desenho
Gesto

              Podemos utilizar mais de um código ao emitir uma mensagem. Quando falamos, as 
palavras vêm acompanhadas de gestos; uma canção geralmente contém letra (palavras) e 
música; uma história em quadrinhos utiliza palavras, os desenhos e as cores; um filme utiliza 
as imagens, as palavras e, normalmente, um fundo musical.

Atividades:

1 . Identifique a mensagem e o código:

a)    O jornal A Gazeta noticiou o aumento do leite em 5% em todas padarias e 
supermercados, a partir do dia 10 de agosto (segunda-feira).



Mensagem;...........................................................................
Código:.................................................................................

2 . Reescreva as frases seguintes, completando pelo que for correto:
a) O código mais usado é a palavra que pode ser .........................ou........................
b) Quando o emissor fala, o receptor deve ....................................
c) Quando o emissor escreve, o receptor deve ..............................

3 . Cite três mensagens em que o código seja o gesto.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................

4. Cite três mensagens em que o código seja o som.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................

5 . Cite três mensagens em que o código seja o desenho.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno(a): __________________________________

Professor: _________________________________

Componente curricular: Matemática

Matemática – Uma grande criação da humanidade

    O conhecimento matemático vem sendo construído pela humanidade ao longo de 

milênios. Além da necessidade de criar ferramentas matemáticas para resolver 

problemas práticos, o ser humano é por natureza curioso. Gosta de investigar, descobrir 

e explicar coisas que acontecem ao seu redor!

    Por isso, a matemática é construída com tentativas, erros e acertos. Portanto, com 

muito trabalho. A história da matemática nos mostra períodos brilhantes, mas também 

longos períodos de pouco ou nenhum progresso.

    Claro que há nomes importantes, pessoas que construíram mais para seu 

desenvolvimento. No entanto, muitos dos conhecimentos que hoje utilizamos foram 

descobertos e aperfeiçoamento na prática pelas pessoas comuns.

    Isto é o mais legal dessa história: ela continua e nós também fazemos parte dela, pois

podemos aprender, aplicar no nosso cotidiano e ensinar aos poucos aos outros o que 

sabemos da matemática!

Números Naturais

      Nosso objetivo nessa coletânea é  fazer uma breve revisão do estudo dos números, 

com os quais você já teve contato nas séries anteriores. Além disso você terá a 

oportunidade de exercitar um pouco as operações e cálculos.

b) Efetue as adições

d) 696+38+1294= e) 409+182+7432=



f) 88+16209+647= g) 31+1409+601+187=

c) Considere os seguintes números:

7700     7001     7707    7077    7770

Calcule e escreva no caderno os totais obtidos:

A soma do dois menores números.

A soma dos dois maiores números.

A soma do maior número com o menor

d) Observe o quadro que indica o número de pessoas que compareceram aos jogos de um

torneio de futebol.

Jogos Público

Corinthians X Vasco 42.937

Atlético X Santa Cruz 28.498

Santa Cruz X Vasco 13.002

Atlético X Corinthians 53.261

Vasco X Atlético 61.644

Santa Cruz X Corinthians 23.809

Responda

a) Qual o jogo de menor público?

b) Qual o público total do torneio?

c) Qual foi o total de público nos jogos do Vasco?

d) Qual foi o total de público nos jogos do Corinthians?

e) Você consegue encontrar o número que está faltando?

a) 215+105+□=500

b) □+120+312=500

c) □+73+52=150

d) 92+□+38=250



Um motorista pretende realizar uma viagem de 2950 quilômetros em três dias. Se no 

primeiro dia percorrer 612 quilômetros e no segundo dia 1017 quilômetros, quantos 

quilômetros deverá percorrer no terceiro dia?

f) Sobre uma divida de R$ 6.000, obteve-se um desconto de R$680 e um outro desconto 

que a reduziu a R$4.320. Qual foi o valor do segundo desconto?

g) Efetue as operações 

A) 143x32

B) 225x662

C) 1308x240

D) 4700x2000

E) 1000x10000

F) 4500x2400

h) Determine

a) O dobro de 1243

b) O triplo de 1005

c) O quádruplo de 135

d) O quíntuplo de 205

i)  Efetue as divisões 

a) 465 : 3

b) 7588 : 4

c) 17640 : 5

d) 4761 : 23

e) 50633 : 31

f) 39644 : 44

j) Caminhões vão transportar 1224 tambores desde a fábrica até uma loja. Em cada 

caminhão cabem 36 tambores. Para transportar todos os tambores ao mesmo tempo, 

quantos caminhões serão necessários?





EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ________________________________________ 
Professor: _____________________________________
Componente Curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento/conteúdo: Propriedades da Água, Etapas e a Importância do Ciclo da Água.
A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, visto que não podemos viver sem ela. Da 
mesma forma, os vegetais e animais precisam dela para viver. A maior parte de cada uma das células de nosso 
corpo possui água. Usamos a água para beber, para o preparo das refeições, para a higiene pessoal e doméstica, 
ou ainda para a pesca, transporte, produção de energia elétrica, irrigação etc. A água doce é encontrada nos 
continentes e está distribuída nos rios, lagos, camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. Em alguns lugares da 
terra há grande disponibilidade de água doce, em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como nas 
regiões semiáridas e nos desertos. A água tem características especiais que permitem a vida no planeta, entre elas,
sua grande capacidade de dissolver substâncias, além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos, é encontrada 
em maior quantidade na forma líquida, aspectos essenciais aos seres vivos. Se comparada com o ar, ela possui 
valores maiores de densidade, resistência à passagem da luz e calor específico.

Desperdício e Racionamento de Água
A água captada e tratada para distribuição nas torneiras, se perde em cerca de 40%, pelo mau uso da população.
Banhos demorados,  torneiras abertas enquanto ensaboam a  louça ou escovam os dentes,   lavagem de carro e
calçadas com o uso de mangueiras, são alguns hábitos que levam a grandes desperdícios de água. A simples
descarga de um vaso sanitário, com tecnologia antiquada, pode gastar até 30 litros de água. Algumas regiões do
Nordeste sofrem com o racionamento da água, onde a distribuição é feita em dias alternados, em consequência da
pouca quantidade de água em seus reservatórios. 

A Estrutura da Molécula da Água
A fórmula da água, H2O, indica que é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Esses átomos
compartilham de forma desigual  os elétrons,  criando uma polaridade (cargas positivas e negativas).  Em outras
palavras, a molécula da água é polar e por isso as moléculas ligam-se através de pontes de hidrogênio, que são
bem fortes.

Consumo Humano: Água Potável
As propriedades da água destinada ao consumo humano devem seguir os padrões de qualidade para ser uma água
potável, esses parâmetros são chamados de potabilidade. Desse modo, são definidas as quantidades limites de
certas substâncias que são prejudiciais à saúde,  tais como mercúrio,  chumbo, cádmio,  bem como agrotóxicos,
desinfetantes  dentre  outros.  Também está  determinado  o   limite  de microrganismos,  os coliformes  fecais,  e  as
características organolépticas,  como a turbidez (o quanto a água está turva), a  intensidade de odor e gosto. O
Ministério da Saúde publicou a portaria Nº 2914, de dezembro de 2011, que "Dispõe sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade." Essa portaria
define a água potável como aquela "destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal,
independentemente da sua origem". Esses padrões se aplicam apenas à água proveniente do abastecimento de
água e não às águas minerais.

.
Atividade de reflexão e interpretação

Questão 01  –  A produção de água potável  é cara:  a água dos rios ou de outras fontes precisa passar  pelas
estações de tratamento e depois ser distribuída para a população. Por isso todos devemos procurar economizar.
Julgue uma medida que devemos tomar para evitar o desperdício desse precioso líquido.
a) Deixar torneiras abertas sem necessidade.
b) Não ligar para vazamentos ou torneiras pingando.
c) Deixar as torneiras aberta enquanto escova os dentes.
d) Ficar no banho somente o tempo necessário.

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-molecula/


Questão 02 - Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.
a) (   ) em nosso planeta encontramos água nos três estados físicos: estado líquido, estado solido, estado gasoso.
b) (   ) Cerca de 3/4 da superfície da terra é coberta por água.
e) (   ) Um dos fatores que possibilitam o surgimento e a manutenção da vida na Terra é a existência da água.
f) (   ) Nas plantas, a água participa, por exemplo, somente da fotossíntese.
Questão 03 - A água que brota das fontes do subsolo chama-se: 

a) água mineral.
b) água destilada.
c) água pura.
d) água potável.

Questão 04 - De onde vem à água que consumimos? _________________________________________
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Período: 22/02 a 05/03/2021
Aluno: ______________________________________________________ 
Professor: 
Componente Curricular: Geografia
Objeto de conhecimento/conteúdo: 

Paisagem Cultural e Paisagem Natural

As paisagens expressam as marcas nelas registradas, deflagrando a interposição do passado 
e do presente, além dos elementos naturais e culturais.

A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos 
cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, todo o ambiente terrestre pode 
ser considerado como uma paisagem: o caos do centro de uma grande cidade, o espaço de 
uma fazenda ou a área de um bosque.

Em razão da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em dois tipos principais: as 
paisagens naturais e as paisagens culturais.

As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram 
ou que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de uma floresta virgem ou o 
topo de uma montanha. Em algumas definições, esse conceito também abrange regiões 
naturais consideradas inóspitas, ou seja, que não apresentam condições para a manutenção 
da vida do homem, como uma área de um deserto.

As paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são as expressões das 
atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos 
da natureza pelas atividades realizadas pelo homem. Portanto, todas as edificações 
artificialmente construídas, bem como as intervenções não naturais sobre o espaço constituem 
paisagens culturais, como o espaço de uma cidade ou um campo de produção agrícola.

É interessante perceber que, muitas vezes, esses tipos não se segregam, podendo se 
sobrepor no espaço. Assim, podem haver elementos naturais em paisagens culturais e vice-
versa. Quando elementos da natureza são conservados no espaço de uma construção, por 
exemplo, temos a ocorrência desse tipo de situação.

Ao contrário do que muitos imaginam, a paisagem é uma categoria extremamente dinâmica. 
Ela, além de se portar como uma expressão das práticas humanas ou das ações da natureza, 
é capaz de narrar, através de suas manifestações aparentes ou ocultas, a história daquele 
espaço.

É comum encontrarmos, nas manifestações de mundo, elementos referentes ao passado, 
recente ou remoto. Portanto, a principal característica da paisagem é, sem dúvida, o fato de ela
agregar, em si, a sobreposição e confluência das ações do presente e do passado, que muitas 
vezes convivem lado a lado.

ATIVIDADES
1-Enumere com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural:



 (1) Paisagem Natural               (2) Paisagem Cultural

(  ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade

(  ) Reserva ambiental em área rural

(  ) Hotel fazenda reservado para o turismo

(  ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem

(  ) A rua de uma cidade industrializada

(  ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais

2-A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela 
foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que 
coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição 
deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou 
permanecer inalterados.
Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que:

I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana.

II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais.

III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo.

IV. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II                 b) II e III            c) II, III e I         d) I, III e IV        e) Todas estão corretas.

3- Faça o desenho de uma paisagem que contenha 5 elementos naturais e 5 elementos 
culturais, identifique-os.
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Período: 22/02 a 05/03/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor: Carlson Cruz_______________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo: O que é História?

***Leia o texto e responda as perguntas:

O que é História? 

História é a ciência que estuda o homem ao longo do tempo. Esse estudo, no entanto,

não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática

uma análise crítica do seu objeto de estudo a fim de racionalizar a conclusão sobre os

acontecimentos investigados. A palavra “história” tem origem no idioma grego e é oriunda do

vocábulo  “hístor”,  que  significa  “aprendizado”,  “sábio”.  Sendo  assim,  faz  referência  ao

conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da História está em

seu  papel  de  nortear  o  homem  no  espaço  e  no  tempo,  dando-lhe  a  possibilidade  de

compreender  a  própria  realidade.  O  conceito  de  História  recebe  definições  distintas  de

acordo com diferentes historiadores. O historiador Marc Bloch, por exemplo, considera que a

História não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que

estuda o homem e sua ação no tempo. Outros entendem como o estudo das transformações

na sociedade humana ao longo do tempo.  

O papel do Historiador

O  papel  do  historiador  é  fazer  uma  análise  crítica  que  o  permita  chegar  a  uma

conclusão sobre  determinado acontecimento  passado a  partir  da  investigação de fontes

históricas. O historiador não deve glorificar ou demonizar determinado acontecimento, mas

deve analisá-lo  criticamente,  utilizando todas as fontes que estiverem ao seu alcance e

empregando métodos de análise que o auxiliem em seu exercício.  Quando se iniciou a

História? O surgimento da História enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos

antigos.  Heródoto é considerado o pai da História. Seu trabalho aconteceu por meio da

sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, como

os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as Guerras



Médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Tucídides foi o primeiro

historiador a utilizar, de fato, um método de análise que permitisse reconstituir e formular

uma análise a respeito de um acontecimento passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra

do Peloponeso, conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. 

O trabalho do historiador 

O  profissional  que  possui  formação  no  curso  de  história  acaba  se  tornando  um

historiador.  E  a  principal  finalidade  deste  profissional  é  buscar  o  conhecimento  dos

acontecimentos históricos, ajudando a humanidade a compreender os acontecimentos do

presente  e  ajudando  a  projetar  o  futuro.  Portanto,  o  principal  objeto  de  estudo  dos

historiadores  é  justamente  tudo  aquilo  que  já  passou.  A  partir  dos  acontecimentos,  os

historiadores podem analisar os fatos e também as informações sob diferentes ângulos, o

que também acaba sendo fundamental para a humanidade como um todo. Os historiadores

podem analisar  os  fatos  do  ponto  de  vista  social,  econômico,  técnico,  político,  cultural,

dentre uma série de outros enfoques que podem sempre serem utilizados para a análise da

história, seja ela de uma determinada pessoa, de uma determinada região ou do mundo

como um todo. 

A Periodização da História

Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em

períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava

acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim

de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas imediatas,

mas indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de mudanças significativas com o

passar do tempo. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de

cada período, ela permanece em vigência e é utilizada como mecanismo para organizar o

estudo  da  história  e  facilitar  o  ensino.  Os  períodos  históricos  são  Pré-História,  Idade

Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea.

As Fontes históricas 

As  fontes  históricas  são  vestígios  do  passado  que  permitem  que  o  historiador

desenvolva sua pesquisa e responda questões referentes a elas. Dessa maneira, as fontes

assumem um papel  de total  importância para a pesquisa histórica dando credibilidade à

mesma.  O  termo  “fonte”  é  compreendido  como  documento  que  registra  e  comprova  o

vestígio do passado. Até o século XIX, acreditava-se que o passado só poderia ser estudado

por meio de fontes escritas oficiais, o que limitava o trabalho do historiador somente a esses

documentos. Contudo, a partir do século XX, passa-se a compreender como fonte histórica

tudo o que foi produzido pelo ser humano desde os primórdios, ou seja, desde antes da



escrita.  Com  isso,  fontes  de  natureza  oral  e  material  passam  a  ser  consideradas  tão

importantes quanto documentos escritos para se compreender o passado. Esse movimento

na pesquisa histórica permitiu que surgissem novas discussões ao mesmo tempo em que

contribuiu para o crescimento da produção histórica. 

Tipos de fontes históricas:

 As fontes históricas podem ser desde artefatos arqueológicos a dispositivos eletrônicos. É

importante que se compreenda que todos os tipos de fontes históricas são importantes para

o desenvolvimento da pesquisa. Contudo, existe uma diferença de complexidade entre elas.

Fontes históricas escritas: As fontes históricas escritas consistem em documentos que

possuem frases e textos. Alguns exemplos de fontes escritas são: cartas, discursos, leis,

livros, letras de musicas, poemas, jornais, revistas, folhetos, etc. 

Fontes históricas materiais:  As fontes históricas materiais são os vestígios do passado

deixados pelo homem. São as fontes mais amplas que existem pois tudo que foi produzido

pelo homem desde a sua existência é passível de pesquisa. Podemos exemplificar algumas

fontes materiais, como: esculturas, pinturas rupestres, 

Fontes históricas orais: 

As fontes históricas orais são fontes que envolvem a fala. Em sociedades que a escrita não

é  dominada  por  todos  os  seus  membros  (como  algumas  comunidades  indígenas,  por

exemplo), sua história é narrada e transmitida pela fala dos mais velhos. Assim, a memória

do narrador se torna uma importante ferramenta para se construir a história que passa de

geração para geração. As fontes históricas orais permitem perceber como o grupo envolvido

no fato passado vivenciou e percebeu o desenrolar dos acontecimentos. Alguns exemplos

de fontes orais são: lendas, mitos, relatos, documentários, entrevistas, etc.  Percebe-

se, então, que as fontes históricas são variadas. Cada uma demanda um cuidado diferente

por parte do historiador que deve se encarregar de extrair delas argumentos sólidos que

sustentarão sua pesquisa. Nesse sentido, a atuação do historiador é de suma importância

para a pesquisa histórica, pois dependerá da forma como ele manuseará as fontes que a

história será difundida.

Responda:

01 – O que é História?

02 – Qual é a origem da palavra “História” ?

03- De acordo com o texto, qual é o papel do Historiador ?

04 – Qual é a periodização da História?

05 – O que são fontes Históricas e quais são os seus tipos ?

Boa Sorte!!!!!!





EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

Período : 22/02 a 05/03/2021 

Aluno: ______________________________________________________ 

Professor: _____________________________________________________ 

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Greetings 

VÍDEO/AULA:  https://youtu.be/U-aOpPZf2JE   https://youtu.be/jHAb8_3Bz7U

GREETINGS - CUMPRIMENTOS

Good morning. – Bom dia. Good afternoon. – Boa tarde. Good evening. – Boa noite

(para quando você está chegando em algum lugar).  Good night.  – Boa noite (para

quando você está indo embora ou dormir). How are you, sir? - Como vai, senhor? How

do you do? - Como vai? Very well, thank you. – Muito bem, obrigado(a). Glad to meet

you.  - Prazer em conhecê-la. Glad to meet you too. - Prazer em conhecêlo(a) também.

Pleased to meet you. – É um prazer conhecer você. The pleasure is mine. – O prazer é

meu. Hi! – Oi! Hello! – Olá! What’s up? – E aí? How’s it going? – Como vai?

How are things? – Como estão as coisas? How've you been? - Como tem passado?

What have you been up to? – O que tem feito? Fine, and you? – Estou bem, e você?

Good. What about you? – Bem. E com você? Long time no see! - Há quanto tempo não

te vejo! It's been a long time. – Quanto tempo! Nice to meet you. - Prazer em conhecer

você  Nice  to  meet  you  too.  -  Prazer  em  conhecer  você  também.  Bye!  –  Tchau!

Goodbye! – Adeus! See you later! - Até mais tarde! See you soon! – Até logo! See you

tomorrow!  - Até amanhã! Until next time! - Até a próxima! Take care! - Cuide-se!

EXERCISES - EXERCÍCIOS

1) Escolham a opção que melhor traduz os cumprimentos a seguir:

1. Good morning!

A. Boa tarde! 

B. Boa noite! 

C. Bom dia!

2. Good afternoon!

 A. Boa tarde! 

B. Boa noite! 

C. Bom dia!



3. Good evening!

 A. Boa tarde! 

B. Boa noite! 

C. Bom dia!

4. Good night!

A. Como é a vida?

 B. Como está a vida? 

C. Boa noite!

5. How are you?

A. Até mais!

 B. Como vai você? 

C. Com vai você?

6. How are things?

A. Estou bem. 

B. Como estão as coisas?

C. Com que está?

7. What's up?

A. E aí? 

B. E dai? 

C. O que?

8.     How's it going?

A. Como foi?

 B. Como vai?

 C. Onde você vai?

************************************************************** 

****************************************************************

2) FAÇA A TRADUÇÃO PARA O INGLÊS:

A) Prazer em conhecer você. ________________________________________ 

B) Até logo! ______________________________________________________

 C) Como vai? _____________________________________________________

 D) Adeus! ________________________________________________________ 



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

Período: 22/02 a 05/03/2021 

Aluno: ______________________________________________________ 

Professor: Componente Curricular: Arte 

Objeto de conhecimento/conteúdo: O que é Arte?

 FAÇA LEITURA   

Afinal, o que é Arte?  

O ser humano, ao longo de sua história, criou formas diversas de pensar e viver a

vida.  Esse  conjunto  de  concepções  faz  parte  da  nossa  experiência  de  vida  e

determina, em parte, nossa maneira de ver o mundo e de agir nele. Cada grupo social

estabelece modos de viver diferentes ideias, normas, costumes, objetos, alimentos,

linguagens e outras manifestações marcam a diversidade de cada povo. Chamamos

essas características de costumes e de cultura. Dentro dos hábitos culturais, estão as

manifestações criativas e expressivas que chamamos de Arte, que é uma das formas

pelas  quais  o  ser  humano  comunica  suas  ideias  e  sentimentos.  Existem  muitas

maneiras diferentes de se expressar através da linguagem artística que são as artes

visuais, teatro, música e dança.

ATIVIDADE 02- Escolha uma forma de expressão artística e desenhe em seu caderno!



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

Aluno: ___________________________________

Professor: Jhonatta Velasco

Componente Curricular: Ética e Cidadania

ÉTICA E CIDADANIA

Sejam bem vindos a disciplina de Ética e Cidadania!

 Texto para Reflexão

Nunca se sintam tristes por serem diferentes. Cada um tem as suas qualidades e os seus 
defeitos. Uns serão melhores a matemática, outros com línguas e alguns estarão mais virados 
para as artes ou para os esportes.

Essas habilidades diferentes, esse talento é o que os destingue dos restantes e precisam de 
compreender isso para que possam se revelar e mostrar ao mundo. Descubram quem são e do
que gostam. Aprendam a gostar de quem são e libertem a força interior que possuem.

O mundo está cheio de cópias e a precisar de originalidade. Hoje e sempre, sejam vocês 
próprios. 

abus, uma vez 

O que é Ética e Cidadania:

Ética e cidadania são dois conceitos básicos na sociedade humana. A ética e cidadania estão 

relacionados com as atitudes dos indivíduos e a forma como estes interagem uns com os 

outros na sociedade.

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é 

derivada do grego, e significa aquilo que pertence ao caráter. A palavra “ética” vem do Grego 

“ethos” que significa “modo de ser” ou “caráter”.

Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo está sujeito

no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim, civitas 

que quer dizer “cidade”.

Um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, pois desta forma ele pode cumprir os 

seus direitos políticos. No Brasil os direitos políticos são orquestrados pela Constituição 



Federal. O conceito de cidadania tem se tornado mais amplo com o passar do tempo, porque 

está sempre em construção, já que cada vez mais a cidadania diz respeito a um conjunto de 

parâmetros sociais.

A cidadania pode ser dividida em duas categorias: cidadania formal e substantiva. A cidadania 

formal é referente à nacionalidade de um indivíduo e ao fato de pertencer a uma determinada 

nação. A cidadania substantiva é de um caráter mais amplo, estando relacionada com direitos 

sociais, políticos e civis.

Com o passar dos anos, a cidadania no Brasil sofreu uma evolução no sentido da conquista 

dos direitos políticos, sociais e civis. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo 

em conta os milhões que vivem em situação de pobreza extrema, a taxa de desemprego, um 

baixo nível de alfabetização e a violência vivida na sociedade.

A ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois dizem respeito à conduta do ser

humano. Um país com fortes bases éticas e morais apresenta uma forte cidadania.

Responda:

Você já conhecia essa disciplina? Se conhecia, onde? Comente.

Você acha importante as regras e normas? Por que? 


