
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6º coletânea de atividades pedagógicas –CAPS
2º bimestre- 1º semestre de 2021

17/05/21 a 28/05/21.
 5º Etapa - 6º Ano

Aluno: _____________________________________________
Professor: Samuel Muniz Guimarães
Componente curricular: língua Portuguesa
Objetivo: Leitura e interpretação de texto – significado das palavras

                         Vó caiu na Piscina

             Noite na casa da serra, a luz apagou.
Entra o garoto:
             - Pai, vó caiu na piscina.
             - Tudo bem, filho.
             O garoto insiste:
             - Escutou o que eu falei, pai?
             - Escutei, e daí? Tudo bem.
             - Cê não vai lá? 
             - Não estou com vontade de cair na piscina.
             - Mas ela tá lá...
             - Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho descansado.
             - Tá escuro, pai.
             - Assim até é melhor. Eu gosto de fumar no escuro. Daqui a pouco a luz volta. Se não voltar dá no
mesmo. Pede à sua mãe pra acender a vela na sala. Eu fico aqui mesmo, sossegado.
             - Pai...
             - Meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã cedinho a gente voçta pro Rio, e você 
custa muito a acordar. Não quero atrasar a descida por sua causa.
             - Vó tá com uma vela.
             - Pois então? Tudo bem. Depois ela acende.
             - Já tá acesa.
             - Se está acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina, pega da vela e volta direitinho pra 
casa. Não vai errar o caminho, a distância é pequena, e você sabe muito bem que sua avó  não precisa 
de guia. 
             - Por que cê não acredita no que eu digo?
             - Como não acreditar? Acredito sim.
             - Cê não tá acreditando.
             - Você falou que a sua avó caiu na piscina, eu acreditei e disse: tudo bem. Que é que você queria 
que eu dissesse?
             - Não, pai, cê não acreditou ni mim
             - Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei, viu? Estou te dizendo que 
acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que estou dizendo que acreditei mas 
estou mentindo? Fique sabendo que seu pai não gosta de mentir.
             - Não te chamei de mentiroso.



             - Não chamou mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por causa de uma bobagem.
Sua avó caiu na piscina, e daí? É um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só 
não caio porque estou meio resfriado.
              - Ô, pai, cê é de morte!
              O garoto sai, desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada. Daí a pouco chega a mãe:
            - Eduardo, você sabe que dona Marieta caiu na piscina?
                - Até você, Fátima? Não chega o Nelsinho vir com essa ladainha?
                - Eduardo, está escuro que nem breu, sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da 
piscina, ouviu? Está com a vela acesa na mão, pedindo que tire ela de lá, Eduardo! Não pode sair 
sozinha, está com a roupa encharcada, pesando muito, e se você não for depressa ela vai ter uma coisa! 
Ela morre, Eduardo!
                - Como? Por que aquele diabo não me disse isso? Ele falou apena que ela tinha caído na 
piscina, não explicou que ela tinha tropeçado, escorregado e caído!
                Saiu correndo, nem esperou a vela, tropeçou, quase que ia parar também dentro d’água:
                - Mamãe, me desculpe! O menino não me disse nada direito. Falou só que a senhora caiu na 
piscina. Eu pensei que a senhora estava se banhando.
                - Está bem, Eduardo, disse dona Marieta, safando-se da água pela mão do filho, e sempre 
empunhando a vela que conseguira manter acesa. Mas de outra vez você vai prestar mais atenção no 
sentido dos verbos, ouviu? Nelsinho falou direito, você é que teve um acesso de burrice, meu filho!

                                                                                             Carlos Drummond de Andrade

       Estudo do texto

1 . “Mas de outra vez você vai prestar mais atenção no sentido dos verbos, explique o significado do 
verbo cair em cada uma das frases.

a) Pai, vó caiu na piscina.  ......................................................................................
b) Não estou com vontade de cair na piscina.  ......................................................

2 . Quantos personagens temos no texto? Qual o nome de cada um deles? ................
.......................................................................................................................................

3 . Retire do texto a passagem em que Fátima explica a Eduardo o significado do verbo cair.
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4 . Onde aconteceram o episódio contado peço cronista? O que havia acontecido de especial no 
momento em que começou a 
história? .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5 . O texto nos apresenta uma língua muito diferente da que usamos em nossas conversas diárias? 
Aponte trechos que justifiquem sua resposta.
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

6 . Reescreva as frases abaixo de forma que pareçam “mais cultas”.

a) Cê não vai lá? ...............................................................................
b) Vó tá com uma vela.  ...............................................................................

Não, pai, cê não acreditou ni mim.  ..............................................................................…



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6º coletânea de atividades pedagógicas –CAPS
2º bimestre- 1º semestre de 2021

Período: 5ºetapa - 6º ano

Período: 17/05 a 28/05
Aluno: _________________________________
Professor: Eder Resende Ferreira 
Componente Curricular: Matemática
Objetivos de aprendizagem ou habilidade: Executar as quarto operações (adição,
subtração, multiplicação e divisão).

 Realize os exercícios em folhas de fichário ou no caderno com a identificação completa; há necessidade de copiar as
atividades, mas é muito importante o registro dos cálculos ou raciocínio utilizado para a resolução das questões
propostas.

 Lembre-se de que, apesar de estar em casa, o compromisso, a organização e a dedicação com os estudos são muito
importantes.

Dedique-se, tente fazer. Em caso de dúvidas, me procure!

1) Arme, efetue e tire a prova real:

a) 7956 : 6 =

 b) 876 + 1476 = 

c) 8293 – 5296 = 

d) 509 x 7 =  

e) 4629 : 3 =

 f) 4381 – 2474 =

 g) 47 x 25 =

 h) 3264 : 4 =



2) Tia Maria gosta muito de ler, ela comprou um livro novo hoje. Até a hora do almoço ela já leu
56 páginas, no dia seguinte ela leu o dobro de páginas, e nos próximos 5 dias ela leu 84 páginas
por dia.

 a) quantas páginas ela leu nos dois primeiros dias?

b) quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias?

c) quantas páginas ela leu durante esta semana?

d) qual a média de páginas lidas por dia?

e) sabendo que o livro tem 756 páginas, quantas páginas ainda faltam para acabar de ler o livro?

f) levando em conta a média de páginas da semana, quantos dias ainda faltam para terminar de
ler o livro?

3) O estacionamento de um supermercado tem a capacidade para 46 motos. Sabendo que todas
as vagas estão ocupadas, quantas rodas estão encostadas no chão?

4) Em um dia ensolarado Marcelo, Carla e Pedro foram a uma sorveteria. Os meninos pediram 2
bolas de sorvete cada um, Carla decidiu levar sorvete para sua irmã, então ela comprou o dobro
da quantidade que os meninos compraram. Quantas bolas de sorvete as crianças compraram ao
todo na sorveteria?



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa – 6º ano
Período: 17/05/21 a 28/05/21.
Aluno: ________________________________________________________________________
Professora: Fabiane Lima Carlos 
Componente curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento: Solo – características e propriedades.
Objetivos de aprendizagem: Compreender a constituição do planeta Terra, no que se refere à 
atmosfera, litosfera e hidrosfera.

A FORMAÇÃO DO SOLO 

O solo é resultado de transformações de rochas ao longo de milhares de anos devido ao
intemperismo que ocorre pela ação das chuvas, das águas dos rios, dos mares, dos oceanos,
derretimento das geleiras, variações de temperaturas e ventos, com vários materiais orgânicos
provenientes da decomposição de plantas e animais. Para melhor compreensão desse processo,
observe a imagem com uma sequência que retrata a formação de um solo.

As rochas sofrem a ação do clima (temperatura, ventos, chuvas...) e também dos seres
vivos que as modificam. Essas transformações sofridas pelas rochas dão origem ao SOLO. A
parte do solo formada pelos minerais que vêm das rochas é chamada INORGÂNICA. A parte do
solo formada pelos restos de seres vivos é chamada ORGÂNICA. O húmus é a camada do solo
rica em nutrientes que têm origem na decomposição dos seres que morrem.



Vamos conhecer os solos?

De acordo com a quantidade e os tipos de minerais que os compõem, os solos podem ser
classificados como argilosos, arenosos e humíferos (terra preta).

ATIVIDADES

1) Houve um tempo em que a crosta da Terra era formada apenas por rochas. Depois as rochas 
foram se modificando pela ação da chuva, do vento e do Sol e formou-se o solo.

a) Observe as imagens e coloque em ordem as etapas de formação do solo.

b)Explique o que ocorreu em cada etapa de formação do solo.

2) Comparando os três tipos de solo estudados nesta coletânea, responda:

a) Qual é o mais adequado ao plantio? 



b) Qual deles seca mais rapidamente? 

c) Qual é o menos permeável?

3) Você já pensou na importância do solo?

a) O que a imagem ao lado nos diz sobre essa importância?

b)  Cite  alguns  alimentos  que  você  consome  e  que  vêm
diretamente do solo:

Além desses, outros alimentos do nosso dia a dia também dependem do solo. Por exemplo: um
bife no almoço. O bife vem do boi, porém o boi se alimenta da grama que cresce no solo. É uma
cadeia  alimentar  em  que  os  vegetais  estão  na  base  e  necessitam  do  solo  para  o  seu
desenvolvimento.

4) Observe a imagem e responda.

Um  aluno  fez  um  experimento  como  esse  utilizando
argila no funil. Depois, fez o mesmo experimento, dessa
vez colocando areia.

 A água passou mais rapidamente no funil com areia ou
no funil com argila? Justifique a resposta.

5)  As  ações  de  degradação  do  solo  podem  ser  observadas  nas  seguintes  imagens:

a) Ao observar as imagens 1 e 2, é possível perceber que a degradação é natural ou provocada
pelo homem? Explique:



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa – 6º ano

Período: 17 a 28/05/2021
Aluno: ______________________________________________________

Professor: Carlson Cruz_______________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo:  Introdução à Pré História. 

Orientações:
Atenção alunos: 
 Organize o seu dia;
 Não deixe as atividades acumularem.
 Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das palavras.
 Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortalecer ainda 

mais os seus vínculos com ela.

Objetivos de aprendizagem:  -  Compreender a  evolução linear perante o processo de convivência e
aprendizado entre grupos humanos distintos de acordo com descobertas arqueológicas.

Período Paleolítico

1. No Período Paleolítico  os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres de 

animais ou de rochas para desenvolverem a caça e se protegerem de outros grupos nômades, 

formando objetos pontudos - ou lascas  por isso essa era também era chamada de :

 a.(    )Idade da Pedra lascada.

b.(    )Idade da Pedra rodada.

c.(    )Idade da Pedra polida

d.(    )Idade da Pedra hominídea.



2.Cite alguns utensílios utilizados pelos primeiros grupos humanos:

Assinale a alternativa correta:

a.(    )faca, raspadores, pontas de lanças.

b.(    )somente facas e pontas de lanças.

c.(    )somente raspadores e pontas de lanças

d.(    )somente pontas de lanças.

3.Explique porque o domínio do fogo foi importante para o período paleolítico?

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________

4.Os seres humanos do Paleolítico eram nômades o que isso significa?

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________

5.Explique como viviam os o primeiros humanos do período Paleolítico?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6.As marcas da presença humana no Período Paleolítico podem ser vistas até hoje:
 a.(   )em  pinturas rupestres                               
 b.(   ) nas esculturas de bronze    
 c.(   ) nas cavernas através das plantas locais       
 d.(   )nas esculturas encontradas nas margens dos rios antigos

6.Complete com (V) para verdadeiro e (F) para falso:

a.(    ) alguns Paleolíticos se abrigavam nas cavernas outros viviam a céu aberto.

b.(    ) alguns Paleolíticos caçavam mamutes e bisões.

c.(    ) os Paleolíticos se abrigavam em cabanas  que eles fabricavam.

d.(    ) alguns Paleolíticos caçavam e utilizavam as peles dos animais para fazer roupas e os 

ossos eles jogavam fora .



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa – 6º ano
Período: 17 a 28/05/2021
Aluno: ______________________________________________________
Disciplina: Geografia
Objeto do conhecimento: A formação da nossa cidade PIÚMA
Habilidades  a  serem  alcançadas:  Conhecer  a  formação  da  nossa  cidade,  e  analisar  seu
surgimento histórico que são tão importantes para o nosso espaço geográfico.

A nossa amada cidade Piúma

A origem do nome Piúma ainda é incerta, tendo pelo menos quatro hipóteses. A primeira atesta
que trata-se de uma palavra de origem tupi-guarani, com influência francesa, significando “águas
escuras”, que teria sido dado pela grande concentração de areias monazíticas em suas praias ou
pela cor das águas dos rios da região. A segunda versão afirma que a palavra “piuma” teria sua
origem em um mosquito dos manguezais de nome “pium”, mais conhecido como Borrachudo.A
terceira versão, apontada pelo IBGE, afirma que a origem estaria no vocábulo tupi “Pi`uma”, cujo
significado seria “pele negra”. Por fim, a quarta hipótese está ligada a origem tupi da palavra “Py-
uma”, sendo esse termo referente a “epiderme ou casca anegrada, escura.

Histórico: Piúma originalmente era ocupado por índios tupi-guarani, mais especificadamente por
puris  e  botocudos.  Aqueles  viviam geralmente  mais  próximo  ao  litoral,  enquanto  que  esses
habitavam o interior.A colonização dos índios puris e botocudos que viviam em Piúma, mais
especificadamente no Vale do Orobó, foi marcada por um grande embate com os colonizadores.
Em Piúma o processo de colonização inicialmente se deu ao mesmo tempo que a catequização
dos índios. A fundação da primeira aldeia catequizada ocorreu em Anchieta, a qual teve como
primeiro nome Reritiba (em tupi, “lugar de muitas ostras”). Os índios catequizados eram usados
nos trabalhos rurais e de construção realizados em fazendas pertencentes aos jesuítas, tais como
ocorreu na vila de Reritiba e na fazenda Orobó.Em 1742 índios já catequizados pelos jesuítas,
após se rebelarem, fundaram uma aldeia próxima as cabeceiras do rio Benevente, tornando-se
ameaça  constantes  a  aldeia  de  Reritiba.  Tal  grupo  de  índios  possivelmente  pertenciam
originalmente ao vale do Orobó,  pois  os jesuítas chamavam o aglomerado desses índios de
aldeia do Orobó.Os negros também compuseram a formação dos piumenses. Cartas de alforria
existentes na Casa da Cultura de Anchieta e diversas comunidades quilombolas na região, e as
várias influências da cultura africana na região atestam a presença de escravos negros, além da
atual  presença de seus descendentes.A ocupação inicial  do território que hoje compreende a
cidade de Piúma se deu em função de rota de navios que iam da capital do país à capital da
província. Os naufrágios ocorridos aliados à curiosidade dos europeus promoveram os primeiros
contatos com os índios que ocupavam a região.Piúma surgiu, enquanto colônia, em torno de
1865. Tratava-se de uma tentativa de ingleses de criar uma colônia privada, o que não prosperou
por muito tempo como esperado.Mais tarde, na segunda metade do século XIX, o Porto de Piúma
passou a ter importância devido ao desembarque de colonos que se dirigiriam para povoar a
Colônia de Rio Novo, fundada em 1855 por iniciativa privada do Major Caetano da Silva que
obteve permissão para explorar  as terras devolutas  daquela região.O Porto  de  Piúma foi  de
extrema importância para a colonização do interior da região. Do Porto de Piúma os colonos



vindos da Europa se dirigiam para as terras da “Colônia de Rio Novo”, mais especificadamente
para “II Território”, “IV Território” e “V Território”, sendo os dois últimos iniciados a partir de 1875.

Como  início  de  um  processo  de  desmembramento  da  aldeia  de  Piúma  do  município  de
Benevente, foi instalada em 04 de março de 1883, em Piúma, uma paróquia. Nesse mesmo ano,
Piúma foi elevada à categoria de Vila, denominada Nossa Senhora da Conceição de Piúma, em
homenagem a sua padroeira. Na verdade a elevação à vila já havia ocorrido desde 04 de maio
desse  mesmo  ano,  porém  ainda  não  tinha  sido  instituída  canonicamente.Piúma,  devido  a
tentativa de se transformar em uma colônia inglesa e por receber visitas de famílias inglesas ficou
conhecida na época como “Londres em miniatura”, sendo a segunda cidade do Espírito Santo a
ter  iluminação à  gás.Parecia que a colônia  inglesa era promissora.  O inglês  Thomaz Dutton
Junior, por exemplo, investiu muito esforço para seu desenvolvimento econômico, promovendo a
vinda de outros imigrantes, sobretudo ingleses. Piúma se constituiu, durante décadas, em uma
área portuária que ligava a produção interiorana da região ao comércio nacional e internacional.
Assim como, anteriormente, uma entrada para o desbravamento de terras ainda não ocupadas.
Foi justamente as matas que atraiu Thomaz Dutton Junior para Piúma, onde iniciou um próspero
negócio  de  extração  de  madeira,  instalando  ali  uma  serraria.ThomazDutton  Junior  chamou
diversas famílias inglesas para colonizar Piúma, entre as quais a de Henrique Thompson, a de
Jayme Wacks, a de Francisco Pacca, a de Thomaz Oenes, a de John Ombre, e mais os solteiros
Henrique Johnson, Ernesto Oza, e Jorge Percival Burck.

Em 1871 Thomaz Dutton Junior comprou o trapiche da empresa Rodocanachi que existia em
Piúma. Um ano depois,  o império  brasileiro  concedeu a Thomaz Dutton Junior,  por  meio do
Decreto nº 5.029, de 31 de Julho de 1872 permissão por dois anos para explorar ferro magnético
e outros minerais, exceto diamantes, às margens do rio Piúma. Dutton explorou a madeira da
região, assim como o café produzido no interior, em Iconha. Nesse mesmo ano, os postes para o
telégrafo estavam todos postos, sendo inaugurado no ano seguinte.A criação do município de
Piúma data de 02 de janeiro  de 1891,  tendo sido instalado em 19 de janeiro  de 1891,  com
território desmembrado do município de Benevente. 

Em 27 de novembro de 1892 ocorreu a primeira eleição para governadores municipais, sendo
eleito um grupo de cidadãos para administrar Piúma, sendo eles o Capitão Manoel Gomes do
Nascimento Penaforte, Felipe Pinto Rangel, Camilo Pires Martins, Antônio Gomes Portela, João
Senna e Manoel Nogueira neto, sendo esse o secretário.No início do ano de 1904 houve nova
eleição  para  a  composição  do  grupo  que  iria  administrar  Piúma.  Foram  eleitos  como
governadores municipais o Coronel Antônio Duarte, Tenente Coronel Virgilio Francisco da Silva,
Capital José Manoel da cunha Moraes, Tenente Bernardo Ferreira França e Capitão Luiz Alves
Vianna.Em 18 de novembro de 1904, com a prosperidade de Iconha e a decadência econômica
de Piúma, a sede do município passou, por meio do decreto estadual nº 81, de 18.11.1904, a ser
em Iconha.

O território denominado Município de Piúma, tal como conhecemos hoje foi criado por força de
Lei, Nº 1.908, aprovada pela Assembleia Legislativa, no palácio Domingos Martins, no dia 24 de
Dezembro de 1963, entrando em vigor em 01 de Janeiro de 1964. A lei  de emancipação foi
publicada no Diário Oficial em 30 de Dezembro do mesmo ano. Devido a festa da Padroeira da
cidade ser  no  dia  08 de dezembro,  a  festa  da emancipação foi,  posteriormente,  antecipada,
passando a ser comemorada nesse dia.

No dia 01 de Janeiro de 1964 assumiu a administração do município de Piúma, na função de
interventor, o senhor Petronilho Batista, que por motivos de saúde avançada não tomou posse,
sendo então nomeado Eliseu Xavier Nunes que também não assumiu a função devido sua idade
avançada. Dessa forma o primeiro interventor de Piúma acabou sendo Edgar Nunes de Oliveira
que governou por um período de um ano e nove meses. Após Edgar Nunes de Oliveira, Piúma
teve ainda mais dois interventores.A eleição direta para prefeito só ocorreria em 16 de novembro
de 1966.  Nesse pleito  houveram 778 votantes,  sendo 772 válidos.  José de Vargas Scherrer



venceu  as  eleições  com 408  votos,  tornando-se  oficialmente,  em 01  de  Janeiro  de  1966,  o
primeiro prefeito de Piúma.

Atividades:

1- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras.

(  )A origem do nome Piúma ainda é incerta, tendo pelo menos quatro hipóteses.

(   )Em 27 de novembro de 1892 ocorreu a primeira eleição para governadores municipais, sendo
eleito um grupo de cidadãos para administrar Piúma.

(  )No dia 01 de Janeiro de 1964 assumiu a administração do município de Piúma, na função de
interventor, o senhor Petronilho Batista.

(   )  O Porto de Piúma passou a ter importância devido ao desembarque de colonos que se
dirigiriam para povoar a Colônia de Rio Nov.

(    )Piúma originalmente não era ocupado por índios tupi-guarani.

(   )  A fundação da primeira aldeia catequizada ocorreu em Piúma, a qual teve como primeiro
nome Reritiba (em tupi, “lugar de muitas ostras”).

2- A cidade de Piúma originalmente era ocupado por índios tupi-guarani, mais especificadamente
por puris e botocudos. Aqueles viviam geralmente mais próximo ao litoral, enquanto que esses
habitavam  o  interior.A  colonização  dos  índios  puris  e  botocudos  que  viviam  em  Piúma,  foi
marcada por um grande embate com os colonizadores. Qual era o lugar onde especificamente
ocorreu essa colonização dos índios? 

3- Como se deu a ocupação inicial do território que hoje compreende a cidade de Piúma?

4- Na segunda metade do século XIX,  o  Porto  de Piúma passou a ter  umaimportância bem
representativa para a nossa cidade, qual seria essa importância?

5- Dê acordo com o texto apresentado como iniciou o processo de desmembramento da aldeia de
Piúma do município de Benevente?

6- Qual é o nome do inglês que, investiu muito esforço para o desenvolvimento econômico da
nossa cidade, promovendo a vinda de outros imigrantes, sobretudo ingleses?

7-Utilize as palavras corretas para completar as frases:  Fundaçã  o  ,  Aldeia,  Índios,  Trabalhos,
Fazendas, Jesuítas, Ocupação, Piúma, Navios.

A- A ------------------ da primeira------------------ catequizada ocorreu em Anchieta, a qual teve como
primeiro nome Reritiba.

B- Os-------------- catequizados eram usados nos------------------- rurais e de construção realizados
em----------------------- pertencentes aos jesuítas.

C- Os----------------- chamavam o aglomerado desses----------------- de--------------- do Orobó.

D- A----------------------- inicial do território que hoje compreende a cidade de ---------------------------
se deu em função de rota de--------------- que iam da capital do país à capital da província.

8- A origem do nome Piúma ainda é incerta, tento pelo menos quatro hipótese, dê acordo com o
texto apresentado, quais são essas hipótese?



You are stronger than you think

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

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa (6º ano) 
Período: 17/05/2021 a 28/05/2021
Aluno: ______________________________________________________
Professor(a): Sabrina S. da Silva
Componente Curricular: Inglês
Objeto do conhecimento: Demonstrativa Ponons 
Habilidades a serem alcançadas: Empregar, de forma inteligível, os pronomes demonstrativos no 
singular e plural
Orientações: Estudaremos nesta cap sobre os pronomes demonstrativos. Leia o conteúdo com atenção e 
responda, em inglês, às questões propostas.

DEMONSTRATIVE PRONOUNS     (PRONOMES DEMONSTRATIVOS)  

Os pronomes demonstrativos são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento 
durante um discurso. Saiba o que significa cada um desses pronomes:

This: este, esta, isto. / That: esse, essa, isso, aquele, aquela. / These: estes, estas. / Those: esses, essas, 
aqueles, aquelas.

Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso prestar atenção no número 
(singular/plural) e na distância do elemento referido no discurso em relação ao emissor da mensagem.

 This é usado para fazer referência a um elemento no singular, que esteja perto do emissor da 
mensagem, ou seja, de quem diz a frase.

Veja mais algumas frases com this. Exemplos:This house is old. (Esta casa é antiga) / This is my telephone 
number. (Este é o meu número de telefone.)That é usado para fazer referência a um elemento no 
singular, que esteja longe do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase.

Veja mais algumas frases com that. Exemplos:That house is old. (Aquela casa é antiga) / That is my brother 
David. (Aquele é o meu irmão David.)

 These é o plutal de this. These é usado para fazer referência a elementos no plural, que 
estejam perto do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase.



Veja mais algumas frases com these. Exemplos: These houses are old. (Estas casas são antigas) / These are 
my new tennis shoes. (Estes são os meus novos tênis.) / These bikes are mine. (Estas bicicletas são minhas.)

 Those é o plural de that. Those é usado para fazer referência a elementos no plural, que 
estejam longe do emissor da mensagem, ou seja, de quem diz a frase.

Veja mais algumas frases com those. Exemplos: Those houses are old. (Aquelas casas são antigas.) / Those
cars are mine. (Aqueles carros são meus.)

ATIVIDADE

Complete as sentenças com this, that, these ou those.
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6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPS

2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa (6º ano) 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021
Aluno:
Professor (a): Fanny Alves
Componente Curricular: (a disciplina) Arte
Competência: Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as

práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar

socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos

Humanos,  exercitando  o  autoconhecimento,  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e  a

cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

Habilidade: (EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes

contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível

aos contextos de uso.

ARTE DO ANTIGO EGITO

Olá, 5ª Etapa, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Arte no mundo antigo, nesta
6ª Coletânea continuaremos a conhecer a Arte do Antigo Egito. Já conhecemos um pouco
sobre a Arquitetura, agora conheceremos um pouco da pintura desta cultura. Então vamos
lá.

PINTURA NO ANTIGO EGITO

A Arte Egípcia nasceu há mais de 3000 anos a.C. e está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das
suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos.

Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos, eram
artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia.

Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente, caso o
corpo fosse profanado. Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram
colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade.



Vocês se lembram destas informações? 

O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus
túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da
história do Egito.

Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Dessa
maneira,  foi  realizada  uma arte  anônima,  pois  o  importante  era  a  perfeita  realização  das  técnicas
executadas e não o estilo dos artistas.

A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os
níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas
numa pintura.

Cores e tintas na Arte do Egito Antigo

As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas na natureza:

 Preto (kem): associado à noite e à morte, a cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolusite
(óxido de manganésio do deserto do Sinai).

 Branco (hedj): extraído da cal ou gesso, o branco simbolizava a pureza e da verdade.
 Vermelho (decher): representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em substâncias

ocres.
 Amarelo (ketj): estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado (limonite).
 Verde (uadj): simboliza a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai.
 Azul (khesebedj): extraído do carbonato de cobre, o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu.

Características da Pintura Egípcia

Existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo-relevo produzidos no Antigo
Egito:

 Ausência de três dimensões;
 Ausência de sombra;
 Utilização de cores convencionais.

Lei da Frontalidade

A  lei  da  frontalidade  é  a característica  mais  marcante na  pintura  egípcia.  Essa  regra
determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça,
pernas e pés exibidos de perfil.

Nas palavras do historiador da arte Ernst Gombrich:

“Vale a pena pegar um lápis e tentar reproduzir um desses desenhos egípcios “primitivos”. Nossas 
tentativas vão sempre parecer inábeis, assimétricas e deformadas. Pelo menos, as minhas parecem. Pois o 



sentido egípcio de ordem em todos os detalhes é tão poderoso que qualquer variação, por mínima que 
seja, parece desorganizar inteiramente o conjunto.”

Responda as questões abaixo marcando apenas a alternativa correta.

___A arte do antigo Egito se forma a partir de 30.000 a.C.

___Esta arte está ligada a religiosidade através também da pintura e da escultura.

___Os tempos são os monumentos mais representativos desta arte.

___Os egípcios não acreditam na imortalidade da alma, pois eram ateus.

___A pintura tumular (dos túmulos) detalhavam a vida do faraó.

___Os artistas egípcios foram os mais criativos da arte na antiguidade.

___A pintura era anônima porque o que mais importava era o anonimato do artista.

___A pintura era anônima porque o que mais importava era a perfeita realização das técnicas.

___O faraó era sempre o maior na representação nas pinturas.

___A lei da frontalidade representa todos os personagens com o corpo todo de frente.

Bons estudos. Qualquer dúvida estou a disposição!
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6  ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

2  º Bimestre – 1º Semestre de 2021   

Período: 1ª Bimestre 
Aluno: 
Professor (a): Jhonatta Velasco
Componente Curricular: Ética e Cidadania

 ÉTICA E CIDADANIA

Mensagem para um amigo inesquecível

Durante toda minha vida, muitas pessoas passaram por mim, dia após dia. Mas

somente algumas dessas pessoas, ficaram para sempre em minha memória. Essas

pessoas são ditas amigas, e as levarei para sempre em meu coração.

Às vezes pelo simples fato de terem cruzado meu caminho, às vezes pelo simples

fato de terem dito uma única palavra de conforto quando eu precisei. Às vezes por

terem me dado um minuto de sua atenção, e me ouvido falar de minhas angústias,

medos, vitórias, derrotas...

Às vezes por terem confiado em mim, e me contado também seus problemas,



angústias, vitórias, derrotas. Isso é ser amigo: é ouvir, é confiar, é amar. E amigos

de verdade ficam para sempre em nossos corações, assim como as pegadas na

alma, que são eternas.

Assim como você, meu amigo, que é muito especial e importante para mim. Eu te

adoro muito! Sua amizade para mim tem um valor enorme, e nada que eu possa dizer

a você pode ser tão especial ou mais significativo do que sua amizade é para mim. 

Reflita sobre o texto!

 Faça um texto com suas palavras sobre a importância da amizade em nossa

vida.
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