
EMEF  “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
9º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.

LÍNGUA PORTUGUESA

Diversas campanhas publicitárias buscam conscientizar a população sobre a importância do 
ato de ler. Veja uma delas: 

1- Leia as afirmações feitas a seguir, a respeito da campanha e marque V(verdadeira) e F(falso)
(   ) A campanha publicitária apresenta razões que justificam a importância da leitura.
(   ) Expressões como “mergulhando nos livros” ou “liga seu senso crítico na tomada” 
possuem a intenção de aproximar a mensagem à compreensão do leitor, uma vez que são 
próprias da linguagem oral.
(  ) O incentivo à leitura é a principal mensagem traduzida pelo anúncio publicitário 
apresentado.
(   ) A campanha informa que o brasileiro tem lido cada vez menos.
(   ) A campanha possui o objetivo de divulgar o lançamento de um livro infantojuvenil.

A questão 2, baseia-se no texto a seguir. Leia-o atentamente.

      As duas mulheres e o céu
      No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena: não passava da altura de 
uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos 
de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito 
com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu.
      – Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritou o céu. 
      Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. 
      Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos porque as 
duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu, que
continuava a gritar.
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      Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão:
      – Assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que puder. 
      Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou: – Aqui está bom. 
Ninguém mais vai conseguir me furar. 
      Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os 
africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite: são as 
estrelas do céu. 

BRENMAN, Ilan.
2- Essa história, de origem africana, é um conto etiológico. Esses textos procuram dar uma explicação 
para a origem das coisas e dos seres. Pensando nisso, podemos afirmar que o texto As duas mulheres e o 
céu é um conto etiológico porque explica:
a) a razão de as girafas terem o pescoço comprido. 
b) como surgiu o continente africano. 
c) o surgimento dos planetas. 
d) como surgiram as estrelas do céu.

3- Marque um X na opção em que todas as palavras são adjetivos:
a) mar – velha –vento;
b) Piúma – casa – navio;
c) sonhar – entrar – navegando

d) inteligente – ótimo – bom

4- Relacione as palavras destacadas nas frases com a classe gramatical correspondente.
(1) O cão ficou velho.
(2) O jovem partiu para a guerra.
(3) Havia duas pessoas na esquina.
(4) O cãozinho voltou para casa.
(5) O soldado era jovem.

(  ) verbo
(  ) artigo
(  ) Substantivo
(  ) Adjetivo

(  ) Numeral

5- Nas frases a seguir, identifique adjetivos e advérbios, empregando este código:
(1) adjetivo (2) substantivo
(       ) Carlos Henrique é um menino esperto
(       ) Ela estava certa em defender os filhos. 
(       ) Pegue um copo redondo para tomar essa bebida. 
(       ) Fala-se por aí que certa bebida “desce rápido ”.
(       ) Hoje me sinto mais forte.
(       ) Ele tem uma fala pausada e elegante

Vamos analisar as duas frases abaixo:
Eu DESENHO um cão em meu caderno.
Eu fiz um DESENHO em meu caderno.

 6- A palavra destacada é da mesma classe gramatical nas duas frases?Justifique:

________________________________________________________________________

7- Leia o poema abaixo e responda às questões:
Que barulho estranho,
vem lá de fora,

vem lá de dentro?!
Que barulho medonho
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no forro,
 no porão,

 na cozinha,
ou na despensa!...

a) Na primeira estrofe do poema, há um adjetivo. Transcreva-o. 
______________________________________________________________________________________
b) Quais os substantivos presentes no poema?
______________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

Campo Temático: Nú� meros.        

Objeto de Conhecimento: Revisã�o de Conj. (N, Z, Q, I, R) Noçã�o de formãçã�o e súãs diferençãs.
Habilidades: (EF08MA05) Reconhecer e útilizãr procedimentos pãrã ã obtençã�o de úmã frãçã�o 
gerãtriz pãrã úmã dí�zimã perio� dicã.

                                         REVISÃO DE POTENCIAÇÃO

* Potenciação de um número é o produto de fatores iguais a esse número;
a) 32 = 3 . 3 = 9                 
b) 53 = 5 . 5 . 5 = 125     
(Obs.: 32 = o número 3 é o fator ou base, e o número 2 é o expoente) 

* Propriedades da Potenciação: 
     Utilizamos as propriedades para facilitar os cálculos com potências. Elas servem para agilizar o cálculo. 

* Todo número elevado a zero é igual a um. 
Ex: 20 = 1             60 = 1 

* Zero elevado a qualquer expoente é zero.  
Ex: 02 = 0             06 = 0 

 
* Um elevado a qualquer expoente é um. 
Ex: 12 = 1             16 = 1

* Potência de base negativa e expoente par o resultado é sempre positivo.
Ex: (-2)2 = 4             (-3)4 = 81

* Potência de base negativa e expoente ímpar o resultado é sempre negativo: 
Ex: (-2)3 = -8             (-3)5 = -243

* Multiplicação de mesma base com expoentes diferentes: 
 Ex: 23 . 24 = 23 + 4 = 27 (repete a base e soma os expoentes)
* Divisão de mesma base com expoentes diferentes: 
Ex: 24 : 23 = 24 - 3 = 21 (repete a base e diminui os expoentes)

* Multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais:
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Ex: 22 . 32 = (2 . 3)2 = 62 (multiplicamos a base e acrescentamos o expoente depois)

* Expoente sobre expoente:
Ex: (22 . 33)2 = 24 . 36 (multiplicamos os expoentes)

* Expoente negativo: 

Ex:  2-4  =  
1

24  (invertemos  a  base,  transformando ela  em uma fração,  e  desse  modo o  expoente  fica

positivo). 

* Fração com o mesmo expoente: 

Ex: (1
2)

2

=12

22  (para agilizar o cálculo, podemos repetir o expoente para o numerador e denominador). 

* Potência de base 10: 
Ex: 102 = 10 . 10  (repete a base a quantidades de vezes indicada pelo expoente).       

Atividades

1) Calcule o valor das potências: 
a) 72 =                                         b) 90 =                          c) -106 =

d) (-10)6 =                                    e) (-3)2 =                       f) (-3)3 =

g) (-3)4 =                                      h) (- 0,3)4 =                   i)(−3
2 )

2

 =

j) (−3
4 )

3

 =                           k) (1,9)2 =                     l) 20-1 =

 m) (- 6)-1 =                                    n) 11-2 =                         o) 2-6 =

p) (2
3)

− 3

  =                                 q)(1
3)

− 4

=  

2) Calcule o valor das expressões envolvendo as propriedades das potências: 

a) 4² x 45 x 47 x 43 =                                                          b) (32)3 = 
c) 20 x 22 x 23 x 2-6 x 25 =                                              d) 612 : 68 =

e) 34 : 34 =                                      f )  (2
3)

2

.(2
3)

3

 =  

g) (1
2)

4

.(1
2)

6

= 

ATIVIDADES

Data: 15/03 à 19/03

1) Calcule as potências:
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a) 72 =................                  f) (−9)2 =..................                   k) (+3)4 =......................
b) 43 =................                 g) (−5)3 =.................                    l) (−1)20 =.....................
c) 25 =................                 h) (−1)7 =.................                   m) (−10)5 =...................
d) 81 =................                 i) (−15)1 =................                    n) (−0,1)2 =...................
e) 90 =................                 j) (−10)0 =................                    o) (+7)3  =.....................

2) Calcule as potências:

a) (+3
4 )

2

 =....................     e) (−4
5 )

3

 =..................                      i) (−1
2 )

5

 =....................

b) (−1
2 )

4

 =...................      f) (−5
9 )

2

 =..................                      j) (−4
3 )

2

 =....................

c) (−1
3 )

3

 =...................     g) (+7
8 )

2

 =..................                     k) (+3
2 )

4

 =....................

d) 7− 2=..........................    h) 2− 4 =.......................                      l) (−3)−2 =...................        

3) Simplifique, aplicando as propriedades das potências:
a) (3 .7)5 . (3 .7)2 =
b) (5 x y2) . (2 x2 y3) =
c) (a2.b)2 . (a .b)3 =
d) (7 x y2)2 . (x3 y2)4 =

e)
(102)3

(103)2  =

f) 28 . 510

25 .56

4) Resolva as expressões numéricas:
a) (−4)2 – 3 =
b) 1 + (−2)3 = 
c) – 2 + (−5)2 = 
d) (−2)2 + (−3)3

e) 15 + (−1)7 – 2 =

5) Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F):

a) (   ) 27 x  22 x 29 =                                     b)  (   )   (7 3)2 = 75 
   

c) (     )   (2
2 )3 = 2

23

                                            d)   (   )  (5 +  2)
2   

= 52 + 22

e) (   ) 
103

105 =(10
10)

−2

6) Sabendo que o valor de 57 é 78.125, qual o resultado de 58?
a) 156.250             b) 390.625                         c) 234.375                          d) 312.500
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7) As potências (-2)4 e -24 são iguais ou diferentes? E qual o resultado?

8) Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas 
maçãs existem no sítio?
a) 144                          b) 1224                c) 1564                         d) 1728

9) O valor da expressão 20x3 + 2x2y5, para x = - 4 e y = 2 é:
a) 256                   b) – 400                      c) 400                          d) - 256

10) Qual o valor da seguinte expressão: ( 36 . 3-2) : 34

a) 0                      b) 1                              c) 3-4                                                  d) 3-3

HISTÓRIA

OBJETIVO: O objetivo desta aula é que os alunos conheçam alguns elementos característicos da política 
da Primeira República.

PRIMEIRA REPÚBLICA: DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA
 A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República .Esse período foi iniciado com 
a Proclamação da República, que fez com que Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. O período de
1889 a 1894 é também conhecido como República da Espada. A República Velha contou, ao todo, com 
treze presidentes e com outros dois que não puderam assumir a presidência. O mandonismo, 
clientelismo e coronelismo são características importantes desse período. A política dos governadores e a
política do café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias.O Brasil 
experimentou um avanço industrial embrionário nesse período, que resultou no nascimento do 
movimento operário no país. A desigualdade social e a política corrupta desse período motivaram 
revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que precipitou o fim desse 
período e inaugurou a Era Vargas.
Contexto histórico
A República Velha iniciou-se em 1889, quando aconteceu a Proclamação da República, no dia 15 de 
novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado quando os militares liderados pelo 
marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do Gabinete Ministerial. Na 
seqüência do dia, José do Patrocínio, vereador no Rio de Janeiro, proclamou a República.
Após a Proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente provisório. Em 
1891, o marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de quatro anos, mas renunciou ao 
cargo e foi sucedido pelo seu vice, o marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 
1894. Esse período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por dois presidentes militares, é 
conhecido como República da Espada.
Presidentes da República Velha
Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com treze presidentes que assumiram 
funções. Ao longo desse período, também aconteceu de dois presidentes eleitos não terem assumido a 
função, por motivos de saúde ou políticos
Os dois presidentes que foram eleitos e não assumiram foram Rodrigues Alves (segundo mandato) e 
Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito para um segundo mandato em 1918, mas, antes de assumir, faleceu 
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por conta da gripe espanhola. Seu vice, então, assumiu, para que uma nova eleição fosse marcada (e nela
Epitácio Pessoa foi eleito). Já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência por conta da Revolução 
de 1930.
ATIVIDADES:
1-Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve, na sociedade brasileira, revoltas que, a despeito 
das diferenças, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos populares quanto aos mecanismos de 
exclusão social e política e às estratégias de expansão dos interesses oligárquicos, então vigentes. 
Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE revoltas dessa natureza:
A) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina.
B) Revolta Federalista e Guerra do contestado.
C) Revolta da Vacina e Revolta da Armada.
D) Revolta da Chibata e Revolta Federalista

2-A República Velha (1894-1930) foi caracterizada por:
a)  Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais.
b) Pela alternância de poder entre os partidos estaduais realizado pelo sufrágio universal masculino.
c) Por um período de paz completa em todo território nacional.
d)Por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888.

3-Escreva  resumidamente  quando aconteceu  proclamação da república?

4-Quais foram os dois presidentes  que foram eleitos e não assumiram?

5-Quantos presidentes passaram pela República Velha?

 GEOGRAFIA

Objetivo: Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, 
conflitos e múltiplas regionalidades em seus respectivos continentes.

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.
 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, 
costumes e tradições.
A partir desse fato, no ano de 1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas 
denominado de ETA (Pátria Basca e Liberdade). Com o surgimento desse grupo tiveram início os 
atentados, sobretudo, às autoridades.
A Irlanda do Norte  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 
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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.
Ásia
Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais precisamente no confronto 
entre árabes 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 
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narcotráfico. Esses grupos atuam exercendo influência de um estado paralelo, cometem assassinatos, 
atentados, sequestros, etc.

EXERCÍCIO
1- De acordo com o texto acima, enumere e escreva sobre os conflitos que ocorre na:
a) Europa
b) África
c) Ásia
d) América do sul

2- Cite as causas dos conflitos descritos no texto acima.

3- Qual o principal ponto de conflito que ocorre no continente asiático?

4- Escreva sobre o movimento separatista do povo curdo.

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

CIÊNCIAS 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Covid 19       

Objetivo: Compreender as narrativas em relação ao covid 19, buscando socializar os conhecimentos e 
garantir melhor conhecimento do assunto; Ter ciência dos sintomas; Cumprir os protocolos de segurança 
e garantir um retorna as atividades educacionais com segurança.
Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva.

Apresentação 
O coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais,

incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus,  denominado  SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções
assintomáticas a quadros graves.
QUAIS SÃO OS SINTOMAS:  Tosse, febre, coriza, dor de garganta,  dificuldade para respirar,  perda de
olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição
do apetite, dispnéia (falta de ar).
COMO  É  TRANSMITIDO:  Toque  e  aperto  de  mãos  contaminadas,  gotículas  de  saliva,  espirro,  tosse,
catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

DIAGNÓSTICO:
CLÍNICO: É realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente,
em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas:

* Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente (sen-
sação febril) de ocorrência recente.
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* Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta); Outros sintomas
consistentes  incluindo,  mialgias  (dores  musculares),  distúrbios  gastrointestinais  (diarreia/
náuseas/vômitos), perda ou diminuição do olfato ou perda ou diminuição do paladar.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou:
Teste rápido (IGM E IGC) para detecção de anticorpos, PCR (sangue) e SWAB nasofaríngeo (pelo nariz). 

COMO SE PROTEGER:
* Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize
com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente
público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura
de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
* Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não to-
car olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar ol-
hos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
* Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio
social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato
físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
* Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados
com frequência.
* Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
* Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
* Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos
serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.
* Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
* Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (ca-
seiras/artesanais),  não  são  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  mas  podem  funcionar
como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas

ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
1. O que é covid 19?

2. Como a covid é transmitida?
3. Cite uma forma de proteção contra a covid 19.
4. Quais são os sintomas da covid?

HISTÓRIA

OBJETIVO:  Desenvolver a leitura e escrita:

1 – ANSWER THE QUESTIONS:
1 - ________________is the  bathroom? It is right there!
A – (   ) Where
B – (   ) When
C – (   ) Why
2 – I work, You work, He_________________.     
A – (   ) Work
B – (   ) Works                                                                               English class !
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C – (   ) worked

3 – She is in her bedroom.
A – (   ) cozinha
B – (   ) sala
C – (   ) quarto

4 – I am from Brazil. I am _____________________.
A – (   ) Brazilian
B – (   ) Brasiliar
C – (   ) Brasilien

5 - When are you going to travel?
A –(   ) Quando
B – (   ) Como 
C – (   ) Porque

ARTE 

OBJETIVO: Trabalhar a criação na elaboração da capa do caderno de artes, utilizando letras e desenhos 
para decorar o mesmo.

ATIVIDADE

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e 
colorindo. capriche!

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO:
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EDUCAÇÃO FÍSICA

JOGOS ELETRÔNICOS
Objetivo: 

Sabemos que na atualidade a tecnologia esta inserida na vida da maioria das pessoas, seja por questões 
de trabalho, turismo, conhecimento, comunicação, diversão, dentre outras. A internet veio para facilitar a
vida em diversos aspectos e tem sido muito utilizada nesse período de pandemia para entreter enquanto 
estamos confinados em casa. 
Responda as questões abaixo com seus conhecimentos, com o auxílio dos seus familiares, e se disponível,
com o auxílio também deste meio que estamos abordando, a internet.

*  Você tem acesso à internet?  Caso a resposta seja “sim”, diga onde você a utiliza. Em casa, no Wi-fi de 
outra pessoa, na Lan House, ou em outro lugar?
______________________________________________________________________________

* Quando a internet esta disponível para você, seja em sua casa ou em qualquer outro lugar; você utiliza 
a mesma para qual das opções abaixo? 
(  ) Rede social (Whatsapp, Instagran, Facbook, etc.)
(  ) Jogos
(  ) Pesquisa 
(  ) E-mail

* Você já utilizou algum tipo de jogo eletrônico?
(  ) Sim (  ) Não

* Marque abaixo onde você utilizou o jogo eletrônico?
(  ) Vídeo game + televisão (  ) Vídeo game portátil
(  ) Celular (  ) Computador
(  ) Tablet (  ) Fliperama
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