
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 13/07/2020 a 24/07/2020 

9º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as atividades da Nova Proposta para os próximos quinze dias. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 A equipe de professores, de coordenadores e da Secretaria de Educação 

pensou para a Nova Proposta em atividades que o aluno possa desenvolver 

com o mínimo de auxílio de seus familiares. Assim, o aluno será o principal 

responsável por produzir seus próprios conhecimentos, de uma forma mais 

prazerosa. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam!  

 O material foi impresso para todos. Sabemos que nesse momento onde a 

pandemia apresenta muitos casos, devemos evitar aglomerações e contato, 

porém vimos que os alunos apresentaram um maior rendimento quando 

receberam os materiais impressos e fazendo o uso dos cuidados básicos, 

podemos evitar esse vírus. 

 Agradecemos a compreensão e desejamos BONS ESTUDOS a todos! 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 13/7 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 17/7 Dia 13/7 Dia 14/7 Dia 15/7 Dia 16/7 Dia 17/7 

DE 20/7 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 24/7 Dia 20/7 Dia 21/7 Dia 22/7 Dia 23/7 Dia 24/7  

 



GEOGRAFIA – 13/07/2020 

CENSO CASEIRO 

 

Você se lembra o que é CENSO? Se não, vai aí uma explicação! 

Censo é a mesma coisa que recenseamento, ou seja, é um conjunto das operações que consistem em 

recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais relativos a um momento determinado 

ou em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território. Só que no nosso caso, é um censo 

caseiro, ou seja, com dados dos moradores da nossa casa. 

 

1. PESQUISA 

Faça uma entrevista com os membros da sua família que moram com você. Os entrevistados devem 

responder o questionário a seguir: 

 

Perguntas: 

I. Qual o seu nome? 

II. Qual sua idade? 

III. Qual sua profissão? (Caso o entrevistado seja menor de idade, coloque como estudante). 

IV. Qual a sua formação escolar? 

A) Ensino fundamental incompleto (1° ao 9° Ano). 

B) Ensino fundamental completo (1° ao 9° Ano). 

C) Ensino médio incompleto (1º ao 3º ano). 

D) Ensino médio completo (1° ao 3º ano). 

E) Ensino superior incompleto (faculdade). 

F) Ensino superior completo (faculdade). 

V. Quantas pessoas moram com você? 

VI. Você tem acesso à Internet? Como? (Nessa questão coloque o tipo de acesso, se é pelos dados do 

celular ou por internet fixa própria (Wi-Fi) ou se divide com alguém). 

VII. Você tem celular? 

VIII. Você tem computador ou notebook na casa? 

IX. Qual o meio de transporte mais utilizado por você? 

A) Carro. 

B) Ônibus. 

C) Moto. 

 

2. INTERPRETAÇÃO 

Depois de coletar os dados com a sua família, faça em seu caderno uma tabela que detalhe as 

informações que você recolheu. Siga o modelo abaixo: 

Nome da 
pessoa 

Profissão 
Formação 
escolar 

Celular 
Computador 
ou notebook 

Meio de 
transporte mais 
utilizado 

      

      

3. INTERVENÇÃO 

Após analisar os dados da sua família, peça para um dos responsáveis que convivem com você 

diariamente para que grave um áudio ou um vídeo com um relato de como tem sido o dia a dia em 

meio a essa situação que estamos vivendo. O áudio ou o vídeo devem ter duração máxima de 1 

minuto e meio. Além disso, peça para o seu responsável se identificar (Nome, idade e profissão). 

#FIQUE EM CASA!! BOA ATIVIDADE!!  



Lembre-se -se: O diário é um suporte para registros diversos, não somente a 

narração do dia a dia. Vale copiar trechos de livros, músicas, filmes, colar fotografias, 

ilustrações que demonstram o seu estado emocional e reflexões daquele momento. 

 

 

Estudando em casa: Língua Portuguesa - 9º ano  

                     14/07/2020   e   21/07/2020 

 

 

Sejam bem vindos, queridos alunos! Esperamos que estejam bem! 

Nesse retorno, continuaremos com atividades remotas! 

Estamos com saudades, mas acreditamos que logo isso tudo vai passar e estaremos 

juntos novamente! 

 

Com certeza, você já viu ou até escreveu um diário e sabe qual é a sua função e como 

fazê-lo, mas vamos reforçar! 

 

Com certeza, você já viu ou até escreveu um diário e sabe qual é sua função e como 

fazê-lo, mas vamos relembrar! 

Características do diário 

Data 

           Vocativo (saudação dirigida ao diário, 

por vezes personificado, como fazia Anne 

Frank, que o chamava de Kitty, ou seja, o autor 

dirige-se ao diário como um confidente). 

Desenvolvimento – Trata-se da parte na 

qual registrará as informações que desejar 

(confissões, segredos, inquietações, escrita resumida, relatos de acontecimentos, emoções...), não se 

esquecendo dos detalhes mais importantes, certo?  

Despedida (opcional) 

Assinatura (opcional)  

 

 

 

 

14/07/2020 

Querido, diário! 

Hoje acordei com 

uma vontade imensa 

de fazer alguma 

coisa diferente... 

Sejam bem vindos, queridos alunos! Esperamos que estejam bem! 

Nesse retorno, continuaremos com as atividades remotas! 

Estamos com saudades, mas acreditamos que logo isso tudo vai passar e estaremos 

juntos novamente! 

Fizemos um vídeo para vocês, mostrando um pouquinho da nossa rotina.  

E você, o que está fazendo? Está aproveitando esses momentos com sua família? 

Preparamos uma atividade bem legal, em que vocês poderão nos contar como estão e o 

que estão fazendo! 

Vem aí #Valorize sua rotina com sua família. 

Vocês ganharão um caderno, onde farão essas atividades. 



Alguns filmes e livros são baseados em diário 

 Escritores da liberdade.  

 Diário de uma paixão. 

 Inverno na manhã. 

 O diário de Anne Frank. 

 Diário de um banana. 

 Diário de uma garota nada. 

popular. 

 Diário de um vampiro. 

 

 

Agora, vamos às atividades, para isso, leia as orientações abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse diário você vai registrar suas vivências! 

 

1 - Hoje, vamos fazer o jogo do contente. Em meio a tantas dificuldades, 

perdas e sofrimentos, escreva sobre algo que você viu ou viveu esses dias que te 

deixou feliz, pode ser também algo que você assistiu, ou simplesmente ouviu. 

2 -  Hoje é dia de histórias! Peça que seu avô, pai, mãe, algum familiar, 

conte uma história, uma lenda ou um conto e escreva aqui. 

3 - Escreva um trecho de um poema ou de uma música que você gosta, você 

pode cantar também e mandar um áudio ou vídeo para a professora. 

4 - Com o que você sonhou acordado hoje? 
5 - Qual é o seu maior obstáculo no momento? Se você pudesse mudar algo no 

dia de hoje, o que seria? 

6 - Que atividade nova você aprendeu recentemente? Relate sua experiência. 

7 - Dia de recordar! Olhe suas fotos antigas, escolha uma que relembre um 

momento feliz da sua vida, cole no caderno e escreve sobre esse momento. 

8 - Se você pudesse acrescentar uma hora no seu dia, o que faria com ela? 

9 - Escreva uma notícia jornalística recente ou faça uma ilustração da notícia e 

escreva uma legenda. 

10 – Se você pudesse tornar um desejo realidade, qual seria e por quê? 

 

 

 

 

 

Orientações importantes 

 Você receberá uma lista de atividades; 

 Dessa lista com dez questões, escolha sete para fazer; 

 Envie para o professor três atividades, uma escolhida pelo professor e duas de sua escolha; 

 Atenção: A questão 2 (escolha do professor), todos deverão realizar; 

 Devolutiva: As atividades poderão ser enviadas por escrito, por áudio ou vídeo. 

 

 



 

HISTÓRIA – 15/07/2020 

Tema – Política: para o povo, com o povo ou contra 

o povo? 

 

 

Olá pessoal! 

 
 Como vocês estão? Estamos com saudades de todos vocês, esperamos retornar em breve! 

Mas, enquanto isso não nos é possível, vamos ser obedientes e respeitar a quarentena, 

saindo somente em casos necessários, fazendo o uso da máscara, do álcool em gel e, 

sobretudo, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível! 

Mesmo estando em nossas casas, não deixamos de aprender, pois apesar da pandemia o 

mundo, e nossas vidas não podem parar. Sendo assim mãos à obra! 
                                                                               Professores de História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que possamos saber um pouco mais sobre você e tudo que o cerca, vamos deixar um 

pouco de lado nosso estudo diário e nos aventurar dentro de nós mesmos? Aliás, esse tempo 

que estamos vivendo de “quarentena” é um tempo propício à reflexão e ao recolhimento, de 

redescobrir nossos pais, irmãos e demais pessoas que convivem conosco além de nós 

mesmos...  

 “Estudar História é adquirir consciência da trajetória humana. Consciência do que fomos 

para transformar o que somos”. Portanto quando pensamos em nós mesmos (nossa história), 

entendemos nosso presente e dessa forma podemos transformar nosso futuro. 

Pensando em conhecer a nós mesmos e a nossa trajetória humana, 

vamos refletir um pouco? 

O que é política? Qual seu sentido?  

Todos nós fazemos parte dela? 

De que maneira? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pessoal, esse é um assunto de grande importância para a vida de todos os cidadãos, pois a política está 

relacionada a tudo que nos cerca. Você sabia? 

Nossas leis, impostos, melhorias para nosso bairro, cidade, estado e país 

só acontecem através do “fazer política”. 

Vamos ver? 

 

Para começar... 
Em 1516, o filosofo inglês Thomas More publicou o livro Utopia, em que 

descreve um país imaginário. Conheça um pouco do sistema político de 

Utopia: 

 

Utopia 

O sistema utopiano não inclui apenas as leis penais que desestimulam a prática de crimes, mas também 

incentiva o bom comportamento na forma de honrarias públicas. Nas praças públicas, erguem estátuas a 

todos os que se distinguiram pela prestação de serviços à comunidade [...] 

As relações sociais reproduzem o amor e a fraternidade de uma família, e os funcionários do governo nunca 

são arrogantes ou intimidadores. São chamados de ‘pais’, e é exatamente como tais que se comportam. 

Todos os tratam com o devido respeito, mas ninguém é coagido a fazê-lo. O próprio príncipe se veste de 

modo sóbrio e comum, sem aparatos e ostentações especiais. [...]  

Utopia tem poucas leis, pois o seu sistema social prescinde de uma legislação complexa. Uma das coisas 

que mais criticam em outros países é o fato de que, apesar da enorme quantidade de volumes sobre leis e 

interpretações das leis que possuem, não parecem nunca ter suficiente. Acham injusto que as pessoas 

devam submeter-se a um código legal extenso demais para que se possa lê-lo, ou tão difícil que ninguém o 

consiga compreender.   
Thomas More. Utopia. São Paulo: Martins Fontes, 1993.p. 122-123 

Sobre o texto. 
Thomas More (1478-1535), foi um advogado inglês, escritor, membro do parlamento e chanceler do rei Henrique VIII.  Opôs-se 

ao monarca quando este rompeu com o catolicismo e foi condenado à morte. Sua obra Utopia é uma das primeiras críticas ao 

regime burguês da época.  

Vocabulário 
Aparato: luxo, pompa; usado para mostrar poder. 

Coagir: forçar, obrigar. 

Ostentação: exibição com aparatos.  

Prescindir: dispensar, deixar de lado. 

Utopia: fantasia, ilusão, algo que não existe. 

 

Depois da leitura do texto vamos analisá-lo? 

1- Grife no texto três elementos que você acha que fazem parte da política de Utopia. 

2- Qual significado de cada um deles? 

3- Como são descritos os governantes do local? 

4- Você acha que há semelhanças com os governantes de sua cidade ou de seu país? Por quê? 

 

 

 

 

 



Qual sua opinião? 

a) A política diz respeito apenas aos partidos políticos?  

b) Como você participa da vida política de sua cidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania: o que é isso? 

Então, o que significa exercer a cidadania?  

É reconhecer-se como brasileiro, sabendo que homens e 

mulheres têm os mesmos direitos. Devem ter acesso à saúde, à 

educação, à moradia, ao lazer, ao transporte – que são deveres do 

Estado – e ter assegurada a liberdade de opinião, de culto, de 

pensamento e de expressão. 

Os brasileiros devem conhecer e exercer seus deveres, como o 

respeito às leis, a proteção ao patrimônio brasileiro e o direito ao 

voto. 

E por falar em Cidadania... em ser cidadão, em exercer obrigações, você sabe quais são suas obrigações 

enquanto cidadão? Se não sabe, já está mais que na hora de descobrir certo? Então vamos lá? Responda: 

a) Como cidadão quais são seus Direitos?  E seus deveres em sua casa, na escola, na comunidade, no 

seu município...? 

 

Hoje em dia nós somos muito ligados a tudo que diz 

respeito aos nossos direitos... muitas vezes, dizemos que 

temos direitos a isso ou a aquilo porque somos cidadãos, 

estufamos o peito para afirmarmos a todo o momento que 

somos cidadãos!!! 

 

 Mas... será que realmente 

 

 sabemos o que é ser cidadão?  
 

Atualmente, ouve-se muito a palavra cidadania. Mas você sabe o que significa ser 

cidadão? Conhece as condições que permitem o exercício da cidadania? Veja a 

definição que encontramos no site do governo federal brasileiro. 

Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, 

usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a 

cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e 

correto seja colocado em prática. 
 

Brasil. Cidadania: Direitos do cidadão.  

 

 



Cidadania e Direitos humanos 

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem ter os mesmos direitos e oportunidades que as 

pessoas não deficientes, porém, existem barreiras físicas e atitudinais que dificultam a plena participação 

de pessoas com deficiência na vida em sociedade. 

Para que pessoas com impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais possam viver com autonomia e 

desfrutem de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, foram criadas as chamadas medidas 

de acessibilidade.  

Essas medidas incluem a igualdade de acesso de pessoas com deficiências ao meio físico (prédios, ruas, 

praças etc.), ao transporte, à informação e à comunicação. Isso deve ser feito por meio da identificação e 

da eliminação de barreiras à acessibilidade, como a construção de rampas, a aplicação de pisos táteis ou a 

construção de sites de fácil navegação e leitura. 

Diga o que pensa! 

a) Temos muitas leis que garantem uma série de direitos. Será que todos 

os direitos são garantidos a toda a população efetivamente? 

b) Em quais situações você acha que esses direitos estão sendo violados? 

Para finalizarmos observe a imagem e a charge a seguir e responda às questões. 

a) Que crítica o autor faz por meio da charge? 

b) Que relação podemos fazer entre a charge e a imagem ao lado? 

c) De que forma poderíamos viver em um mundo melhor e mais harmônico?  Pense sobre o tema 

e elabore um pequeno texto com as suas conclusões. 
 

Estamos em meio a uma das mais sérias crises sanitárias e 

que gerou uma grande crise econômica mundial. Vivemos 

em meio a pandemia do Corona vírus e em virtude disso, os 

meios de comunicação veiculam a todo instante sobre essa 

situação no mundo e em nosso país.  

a) Como você enquanto cidadão analisa a atuação do 

executivo federal (presidente) e estadual (governador) 

ao combate a pandemia? 

b) Qual sua opinião com relação à atuação das 

autoridades de seu município ao combate e prevenção 

da pandemia? 

c) De que maneira, você enquanto cidadão pode 

contribuir para que essa situação não se intensifique 
em sua cidade? 



MATEMÁTICA – 16/07/2020 

A matemática que faz história 

Como trabalhamos com razão e proporção, agora é o momento de descobrir que desde muito antes 

de Cristo os matemáticos já estudavam as proporções e as observavam no cotidiano e na natureza. 

 

Contando História  

 

Séculos antes de Cristo, os Pitagóricos descobriram um número que tem muita importância e aparecia 

em muitos lugares. Séculos depois de sua descoberta, esse número recebeu o nome de Número de Ouro 

e sua utilização, de Proporção Áurea. Este número teve e ainda tem muita influência na Geometria, nas 

Artes, na Arquitetura e na Biologia. É um número repleto de aplicações e mistérios, considerado por 

muitos como um presente de Deus à humanidade. Este número é chamado de Phi (que é a pronuncia da 

letra f grega, “lê-se fi”), inicial do nome Fideas. Fideas foi um escultor e arquiteto grego, responsável pela 

construção do Partenon em Atenas.  

 

 Φ = 1,61803398... 

 

O número Phié um número irracional, ou seja, pode ser representado como uma dízima não periódica. 

Para facilitar seu uso, muitas vezes ele é arredondado. 

Por exemplo, o seu valor arredondando para três casas decimais é 1,618. 

 

Orientação: 

1º Momento: Trabalhar o conceito do Número de Ouro e suas aplicações. 

Ler com atenção a história da descoberta deste número e observar as imagens da sua existência 

na natureza e a sua utilização nas obras de arte e na arquitetura. 

 

E onde podemos encontrar esta razão? 

Exemplos na Natureza: 

 
Disponível em: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1222&jazyk=PT 

 

 
Disponível em: http://cdn.instantshift.com/wp-content/uploads/2015/03/golden-ratio-in-designs-02.jpg 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=1222&jazyk=PT
http://cdn.instantshift.com/wp-content/uploads/2015/03/golden-ratio-in-designs-02.jpg


Exemplos em Obras de Arte: 

O número de ouro (proporção áurea) tem sido muito utilizado na Arte. 

Vejamos alguns dos exemplos mais famosos: 

A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, tem a proporção áurea nas relações entre o tronco e a cabeça, e 

também nos elementos da face: 

 

 
Disponível em https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mona_Lisa.jpge  

http://www.percepolegatto.com.br/2013/12/20/fibonacci/ 

 

O auto-retrato de Leonardo da Vinci: 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/9/9e/Possible_Self-Portrait_of_Leonardo_da_Vinci.jpg 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mona_Lisa.jpg
http://www.percepolegatto.com.br/2013/12/20/fibonacci/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/


Exemplos na Arquitetura: 

 

O Partenon foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C. na Acrópole de 

Atenas na Grécia Antiga, por iniciativa de Péricles, governante da cidade. 

 
Disponível em: http://img.cas.sk/img/21/article/1109932_pantheon-akropolis.jpg 

 

Exemplo na Atualidade: 

 
Disponível em: https://pixabay.com/p-1369111/?no_redirect 

 

Agora você pode fazer o registro no seu caderno sobre o que você entendeu sobre o 

número de ouro e sua importância na matemática. 

 

Orientação: 

 

2º Momento: pedir para o pai, mãe ou responsável, um cartão de crédito para a atividade a seguir.  

(o valor encontrado é apenas aproximado devido a falhas no processo de medição, e que em 

pequena escala, esse erro de medição é normal, variando de acordo com a pessoa que efetua a 

medição e a qualidade do instrumento utilizado para medir). 

 

VAMOS PRATICAR? 

1. Utilizando uma régua, meça: 

 

a) O comprimento do cartão ______________________ 

 

b) A largura do cartão _________________ 

 

2. Utilizando uma calculadora, calcule a razão entre o comprimento e a largura do cartão. 

 

Que número você achou? ______________ 

 

 

 

 

 

http://img.cas.sk/img/21/article/1109932_pantheon-akropolis.jpg
https://pixabay.com/p-1369111/?no_redirect


EDUCAÇÃO FÍSICA – 17/07/2020 

Estamos passando por tempos difíceis em nossas vidas, tempos jamais esperados, 

tempos em que temos que nos desdobrar para cuidar de nossas vidas e de nossos 

familiares da melhor maneira possível. 

Os pais e responsáveis, além da função de cuidar de seus filhos, se tornaram auxiliares 

dos professores da noite para o dia. 

Tarefa que reconhecemos que estão fazendo muito bem. 

Nós, professores de Educação Física, queremos por meio dessa mensagem, demonstrar 

nossa gratidão e satisfação. 

Notamos que os alunos, que tem realizado as atividades, estão fazendo com tanto carinho 

e satisfação. 

 Mais satisfatório é o fato de vermos a participação com envolvimento entre familiares. 

Notamos o apreço e o amor envolvidos, tornando a atividade prazerosa. 

Queremos parabenizar os pais e responsáveis, por estarem interagindo de uma maneira 

tão incrível, satisfatória e muito alegre com os filhos. Percebemos no olhar das crianças a 

alegria de estarem vivenciando as práticas de maneira tão saudável e leve. 

 Confessamos que não esperávamos tanto por essa participação e por isso estamos muito 

gratos, felizes e orgulhosos! 

 À vocês pais e alunos os nossos sinceros agradecimentos, pois sabemos que a missão de 

ser pai e professor não é fácil. Vocês estão sendo um super suporte!!! 

Esperamos que tudo isso logo passe, para que possamos estar juntos novamente e 

dividirmos essa alegria, pois a saudade sempre invade nossos corações, pois vocês 

(alunos) nos conquistam a cada dia com o seu jeitinho de ser. Esperamos que todos 

estejam bem e lembrem-se que estamos aqui. 

Sintam-se abraçados por toda a nossa equipe, e que Deus nos abençoe!! 

Estamos finalizando mais um conteúdo. Agora precisamos saber o que você aprendeu! 
 

Para isso, façamos uma brincadeira: Você vai fazer de conta que é o(a) professor(a) e vai 

elaborar uma aula breve, com as considerações mais importante sobre o conteúdo: HIP 

HOP. 
 

Você poderá fazer isso da forma que se sentir mais preparado (a). 
 

Abaixo estão alistadas algumas dicas para você arrasar nesta atividade! 

Use um ou mais meios citados: 

-  Vídeo breve; 

-  Imagens com legendas explicativas; 

-  Desenhos; 

- Mapa conceitual (mental)- manuscrito 

- Slides; 

- Áudio; 

- Texto manuscrito; 

- Etc... 
 

Agora é com você! Solte sua imaginação e habilidades preferidas e me dê uma aula interessante. 



DESAFIO: 

Uma vida sem desafios não tem graça em ser vivida, que tal começarmos o dia com  

novos desafios? 

Chegou a hora! Está preparado? 

Você vai precisar dos seguintes materiais: 

 1 balde. 

 1 bola. 
 

PASSO 1: Escolha em sua casa um local espaçoso. 

PASSO 2: Coloque o balde no chão. 

PASSO 3: Se afaste do balde aproximadamente 1 a 2 metros. 

PASSO 4: Segure a bola com as duas mãos atrás do corpo. 

PASSO 5: Arremesse a bola por cima da cabeça para dentro do balde. 
 

OBSERVAÇÕES:  

 Para facilitar o arremesso, coloque uma pequena quantidade de água dentro do balde, assim 
ele ficará mais firme para receber a bola. 

  A distância entre o aluno e o balde pode ser mudada de acordo com a necessidade de cada 
um. 

 A bola pode ser de qualquer material, borracha, couro, ou até mesmo de papel. 
 O balde deve ser do tamanho que sirva a bola dentro. 
 Se divirta!!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 20/07/2020 

ADAPTAÇÃO DE REAÇÃO QUÍMICA: A AÇÃO DOS FERMENTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS 

Objetivos: Identificar as diferenças entre a ação dos fermentos químicos e dos fermentos biológicos; 
identificar uma reação química e entender como a temperatura contribui para o crescimento das massas 
comestíveis. 
 

CHEGOU A HORA DA QUÍMICA EM CASA 
ESPECIALMENTE NA COZINHA/ESTÃO PREPARADOS??????? 

 

VAMOS PENSAR UM POUCO!  HOJE VOCÊ É O 
QUÍMICO!!! NÃO ESQUEÇA DE FILMAR  COMO 

VOCÊ FEZ E COMO FICOU SUAS RECEITAS! ESTOU 
AGUARDANDO ASIOSAMENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA DE IMAGEM I 
ESCREVA O QUE VOCÊ ESTÁ OBSERVANDO NA IMAGEM 

AO LADO. 
 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 LEITURA DE IMAGEM II 

ESCREVA O QUE VOCÊ ESÁ OBSERVANDO NA 
IMAGEM AO LADO. 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 



POR QUE DEIXAMOS A MASSA DESCANSAR ANTES DE COLOCÁ-LA NO 

FORNO? PORQUE OS BOLOS E OS PAES TÊM BOLHAS NO SEU 

INTERIOR?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE FERMENTO BIOLÓGICO E 
FERMENTO QUÍMICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



 



 



4- Após a produção do gás, o calor faz com que ele expanda dando volume à massa. Por que 
adiciona-se o fermento no final da receita?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
COLOQUEM UM POUCO DE ÁGUA EM UMA PEQUENA PORÇÃO DO FERMENTO.  
OBSERVEM. 
 
5- Por que nas embalagens de fermento aparecem os dizeres CONSERVAR em lugar fresco e 
seco, e FECHAR bem após o uso? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
6- Pode-se usar bicarbonato de sódio vendido em farmácia no lugar do fermento em pó? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



INGLÊS – 22/07/2020 

ORIENTAÇÕES:                                                                                                                                        

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos das 

atividades.                   

 Você poderá usar um dicionário on-line ou manual para responder às 

tarefas. 

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas 

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Questions about image: (Questôes sobre a imagem:) 

a) In a first moment, whose quote is this ?  

b) What is the quote criticizing ? 

c) Was this quote really made by Abraham Lincoln? 

d) Do you remember any other quote assigned to a false author?  

 

2) Read the text with attention: (Leia o texto com muita atenção): Você poderá traduzir o texto no seu 

caderno. 

HOW TO IDENTIFY IF THE NEWS YOU ARE READING IS FAKE OR REAL?  

Nowadays, people are facing many problems regarding fake news. Many things that we share on social 

media can be false. There are many hints given by specialists to help you detect if a piece of news is fake 

or real and this exercise is very important in order not to spread lies:  

1. Check the website where you are reading it. Normally, fake news comes from unfamiliar websites.  

2. Double check the URL. If it doesn’t match the news outlet, it can be a sign that it is not real. 

3. When you read an article and notice that the headline doesn’t match the topic of the text, it is probably 

fake.  

4. When there are many problems of spelling or grammar, it shows that no review was made. So, be 

careful and check the source of it.  

5. The date of the news can help you a lot. Check if it has a current one. 

6. Check if the text has an author so that you can investigate him or her. 

7. Check if the text has any links that can connect what you are reading to other sources. 

https://techscoop.in/2017/10/facebook-crusades-against-fake-news.html 

 

 

 

 

 

 

https://techscoop.in/2017/10/facebook-crusades-against-fake-news.html


8. Do the photos in the article look photoshopped or unrealistic? Try to drag and drop them into Google 

Images so it can help you find the real source of it.  

9. Check the source of the site you are reading to other famous ones and see if the contents are similar.  

10. Check the "About Us" section. On the top or bottom of the website there should be a section called 

"About Us." This section outlines the purpose of the website. Does the organization have an authoritative 

team of journalists or writers? Or do they invite members of the general public to contribute? Reading about 

the host of the website will help you determine if it is a reliable source. 

 

3) Now check what News are True (T) or False (F): (Agora escreva verdadeiro ou falso para as notícias). 

Veja qual não é fake News. Para desenvolver esta atividade você só precisará ler os títulos da notícia 

1) 

 

 

2) 

 

 

 

 



3) 

 

 

Se você estiver com dificuldade para enxergar o que está escrito, segue abaixo as frases da atividade. 

1 a) Report convicted: Terrorist organizing next women´s march. 

1 b) Malala Yousafzai´s UN speech set to music for International Women´s day. 

2 a) Obama signs Executive order Banning The National anthem at all Sporting Events Nationwide. 

2 b) Dreamer detained after speaking out may be reported ,attorney says. 

3 a) Canada consider Justin Bieber as new ambassador to USA burrardstreetjournal.com. 

3) b) US soccer will require anyone on a national team to “stand respectfully” during National Anthem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA – 23/07/2020 

Continuação da atividade de 16/07/2020. 

Orientação: 

3º Momento: Construir uma estrela de cinco pontas, seguindo o passo a passo a seguir. Materiais 

necessários: régua, compasso, transferidor, caderno de folhas quadriculadas medindo 1cmx1cm. 

 

Modo de desenhar a estrela de 5 pontas 

1. Com o compasso, traçar uma circunferência com 5 cm de raio. Para facilitar a medição, utilizar a malha 

quadriculada de 1cmx1cm. 

2. Marcar um ponto de referência sobre a circunferência. 

3. Como a circunferência mede 360º, ao dividir por 5 obtemos 72º. Com ajuda do transferidor, marcar um 

outro ponto na circunferência com a medida de 72º. 

4. Com o compasso, pegar esta medida e marcar os demais 3 pontos. Marcar ainda o último ponto, que 

deve coincidir com o primeiro. 

 

 
Fonte: Professora PDE Ivânia Mara Gabardo 

 

5. Unir os pontos marcados com um segmento de reta, pulando sempre um ponto. 

6. Colocar letras maiúsculas nas pontas da estrela, para identificar os vértices. 

7. Note que dentro da estrela existe um pentágono. Colocar letras maiúsculas nos vértices do pentágono. 

 

 
Fonte: Professora PDE Ivânia Mara Gabardo 

 

 

 

 

 

 



8. Após terminar o desenho, desenhar várias estrelas dentro uma das outras. 

 

 
Fonte: Professora PDE Ivânia Mara Gabardo 

 

 

3. Agora, vamos procurar o Número de Ouro nos segmentos da estrela: 

 

a) Utilizando uma régua, meça o segmento AC: ___________ 

 

b) Agora, meça o segmento FC: ___________ 

 

c) Calcule a razão entre o segmento AC e FC. 

 

d) Que número você achou? _____________ 

 

e) Qual o nome do polígono que encontramos dentro da estrela? ________________ 

 

f) Una os vértices do polígono pulando sempre um, com uma reta, e você obterá outra estrela de 5 pontas. 

 

g) Quantas estrelas você conseguiu construir dentro uma da outra? __________ 

 

h) Se seu lápis tivesse a ponta suficientemente fina, quantas estrelas você conseguiria construir uma 

dentro da outra? _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUANTO VOCÊ 

SABE SOBRE ARTE?  
RESPONDA OS TESTES, ENVIE AS RESPOSTAS PARA 

SEU PROFESSOR (a) E RECEBA SUA PONTUAÇÃO! 
 

24/07/2020 

 

01. PINTURA EM TELA QUE LEVA O TÍTULO DE MAIS FAMOSA DO MUNDO: + 05 PONTOS 

02. MÁQUINA A MANIVELA QUE PERMITIA CAPTAR AS IMAGENS, REVELAR O FILME E, DEPOIS, TAMBÉM PROJETÁ-LO 

EM UMA TELA SEM O USO DE ELETRECIDADE: + 15 PONTOS 

03. COMPOSITOR QUE MESMO SEM PODER ESCUTAR, SE MANTEVE COMPROMETIDO COM A SUA ARTE ATÉ O FINAL 

DE SUA VIDA: + 05 PONTOS 

04. MOVIMENTO DE VANGUARDA CARACTERIZADO NAS OBRAS DO PINTOR ESPANHOL PABLO PICASSO COM A 

FRAGMENTAÇÃO DE FIGURAS NAS TELAS: + 15 PONTOS  

05. TÉCNICA MANUAL QUE CONSISTE NA COLOCAÇÃO, LADO A LADO, DE PEQUENOS PEDAÇOS DE PEDRAS DE CORES 

DIFERENTES SOBRE UMA SUPERFÍCIE: + 10 PONTOS 

06. MOVIMENTO URBANO SURGIDO NA DÉCADA DE 70 PROPONDO O GRAFITE E O CANTO DO RAP COM DOIS DE 

SEUS 4 ELEMENTOS: + 05 PONTOS 

07. MONUMENTO BRASILEIRO DA LISTA DAS 7 MARAVILHAS DO MUNDO MODERNO: + 10 PONTOS 

08. TRANSTORNOS EMOCIONAIS, CORES BEM DEFINIDAS E PINCELADAS MARCADAS PELO EXCESSO DE TINTA SÃO 

CARCATERÍSTICAS DO PINTOR: + 05 PONTOS 

09. PRINCIPAL  ANFITEATRO CONSTRUÍDO NA ANTIGUIDADE ROMANA: + 05 PONTOS 

10. PINTOR BRASILEIRO CUJA AS IMAGENS DE SUA INFÂNCIA  FORAM CONSTANTES INSPIRAÇÕES PARA SUAS OBRAS, 

INCLUSIVE NA SÉRIE RETIRANTES: + 10 PONTOS 

11. O PERSONAGEM “O VAGABUNDO” FOI UM DOS PAPÉIS MAIS CONHECIDOS DO CINEMA MUDO INTERPRETADO 

PELO ATOR E ROTEIRISTA INGLÊS:  + 10 PONTOS 

12. A POSTURA ERETA, LEVEZA DOS SALTOS E GIROS E HARMONIA DOS MOVIMENTOS E NAS PONTAS DOS PÉS SÃO 

TÉCNICAS USADAS NO: + 05 PONTOS 

13. AGRUPAMENTO INSTRUMENTAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE MÚSICA DE CONCERTO: + 05 PONTOS 

14. ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS ESCULPIDOS PARA ESCOAR A ÁGUA EM CONSTRUÇÕES GÓTICAS DA IDADE 

MÉDIA: + 15 PONTOS 

 ATÉ 40 PONTOS - NÍVEL 1 

DE 41 A 80 PONTOS - NÍVEL 2 

DE 81 A 120 PONTOS NÍVEL 3  

 

 


