
 

 

 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 9 ano 
 

 Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

 Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

 No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

 Manter, diariamente, a rotina de estudos 

 

ATIVIDADE 01: Atividade sobre o gênero NOTÍCIA - O caso do menino Miguel. Leia a notícia abaixo para 
responder as questões de 1 à 4. 

 
"Patroa fazia as unhas quando Miguel caiu do nono andar e morreu", diz tia do menino 

 

Segundo Lourdes Cristina, tia do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, a primeira-dama 

de Tamandaré, Sari Gaspar Corte Real, esposa do prefeito Sérgio Hacker, estava fazendo as unhas quando o 

menino caiu do nono andar de um prédio no Centro do Recife, na terça-feira, dia 2. "O menino começou a 

chorar. Só que ela (a patroa) não ligou para chamar a mãe de volta, nem nada. Infelizmente, aconteceu o que 

aconteceu [...] Estava a patroa e uma pessoa trabalhando, fazendo a unha dela", disse em entrevista ao G1.  

Sari chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 20 mil e acabou sendo liberada na 

delegacia. Ela irá responder ao processo em liberdade. Ela é acusada de homicídio culposo pela morte da 

criança, que passava o dia com a mãe, a doméstica Mirtes Renata, no apartamento dos empregadores, 

localizado no Recife. 

A polícia informou que tudo indica que Miguel sofreu o acidente quando procurava pela mãe, que tinha 

saído para passear com o cachorro dos patrões. A perícia apontou que ele caiu de uma altura de 35 metros.  

Na coletiva, o policial afirmou que a moradora teve participação no caso. De acordo com ele, a dona 

do apartamento e patroa da mãe de Miguel "era a responsável legal pela guarda momentânea dele". 

Mãe de Miguel desabafou para a imprensa: "Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi 

vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias. Mas o dela 

não pode estar na mídia, não pode ser divulgado", disse Mirtes à Globo.  

"Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe. No momento em que confiei meu filho a ela, 

infelizmente ela não teve paciência para cuidar, para tirar (do elevador). Eu sei, eu não nego para ninguém: 

meu filho era uma criança um pouco teimosa, queria ser dono de si e tudo mais. Mas assim, é criança. Era 

criança." 

https://www.aquinoticias.com/2020/06/patroa-fazia-as-unhas-quando-miguel-caiu-do-9o-andar-e-morreu-diz-

tia-do-menino/ 

Responda: 
  

https://www.aquinoticias.com/2020/06/patroa-fazia-as-unhas-quando-miguel-caiu-do-9o-andar-e-morreu-diz-tia-do-menino/
https://www.aquinoticias.com/2020/06/patroa-fazia-as-unhas-quando-miguel-caiu-do-9o-andar-e-morreu-diz-tia-do-menino/


 

 

a) Qual o objetivo da notícia acima? 

 

b)  Você acha que ela foi imparcial ou tendenciosa? Justifique sua resposta: 

 

c)  Você acha que Sari teve ou não culpa? Justifique sua resposta: 

 

d) Você acha justo ela responder em liberdade? Acha certa haver fiança? Por quê? 

 

 

e) O que o desabafo da mãe revela, com relação às diferenças entre ela e a patroa? Posicione-se sobre esse 

caso: 

 
ATIVIDADE 02: Observe a charge abaixo: 

     
 

                                                        
 
a) Que crítica social a charge acima faz? Justifique sua resposta: 

 

 

b)  Com que parte da notícia a charge mais dialoga? Transcreva-a: 

 

 

c) Podemos afirmar que há intertextualidade entre a notícia e a charge? Por quê?  

 

 

ATIVIDADE 03: Leia a charge abaixo: 
 



 

 

                                               
 

a) Com que passagem da notícia a charge acima mais dialoga? Copie: 

 

b)  O que se percebe pela fala da patroa? Isso é comum de acontecer? O que você pensa a respeito?  

 
ATIVIDADE 04: Leia a charge abaixo. 
 
 

                                                       
 

 

a) O que a charge acima despertou em você? Justifique sua resposta:  

 

b) Com que parte da notícia a charge acima dialoga mais fortemente? Localize-a:  

 

 
Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-o-genero-noticia-o-caso.html 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-o-genero-noticia-o-caso.html


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 

Atividades do Período 15/06/2020 à 19/06/2020  
Conteúdo: Expresões numéricas e Frações 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Entre as expressões abaixo, a que apresenta resultado igual a 40 é:  

 
a) 805             b) 21010               c) 2323          d) 40:040   
 
 

2) Calcule o valor das expressões. 

 

a) 
3

2

4

1

6

5
 =                                                b)

4

3

3

1
8  = 

 
3) Calcule o valor das expressões. 
a) 7² - 4 =  

b) 2³ + 10 =  

c) 5² - 6 =  

d) 4² + 7⁰=  

a) 7+15:3 =  

b) 4x5+1 =  

c) 10:2+8 =  

d) 32+12:2 =  

     Fontes: http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia 
                   https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referência: 
ANDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São Paulo:, 
2015. 29 p. (Serie Didático, 8º Ano) 
ANDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São Paulo:, 
2015. 193 p. (Serie Didático, 6º Ano) 
 
http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia 
                    
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html 
 

http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html
http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html


 

 

 

 

Atividade: Semana 10  

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

Consequências e fim da Guerra Fria 

 

As principais consequências da Guerra Fria incluem: 

• Reunificação da Alemanha; 

• Formação de novos blocos econômicos; 

• Derrota do socialismo; 

• Ascensão do capitalismo em todo o mundo; 

• Grande desenvolvimento e avanço tecnológicos; 

• Modificação do mapa-múndi, com o surgimento de novas nações. 

 

No Brasil, a Guerra Fria também trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o 

rompimento de relações diretas com a URSS e, consequentemente, o aumento da 

dependência com os Estados Unidos. 

Além disso, durante esse período, ocorria em nosso país a Ditadura Militar. Esse clima de 

tensão contribuiu para a perseguição de comunistas em solo brasileiro. Além disso, os EUA 

financiaram fortemente o avanço dos militares em nosso país. 

O fim Guerra Fria 

O fim da Guerra Fria foi um processo muito gradual. A URSS já mostrava sinais de 

enfraquecimento devido a problemas internos, tanto com conflitos com nações que 

buscavam a emancipação, quanto problemas econômicos. O excessivo gasto militar, tanto 

para conter essas revoltas quanto para se equiparar aos EUA, foi um verdadeiro golpe para 

esse bloco. 

O fim começou a mostrar seus primeiros moldes em 1985, quando Mikhail Gorbachev subiu 

ao poder. Ele era um líder reformista que, de fato, implementou uma série de mudanças 

econômicas e políticas na região. As mais importantes são: 

• Perestroika: redução dos gastos militares e reestruturação econômica; 

• Glasnost: afrouxamento na repressão pesada e implementação de um processo de 

transparência e abertura política. 

Essas reformas não agradaram aos velhos adeptos do Partido Comunista, que tentaram 

aplicar um golpe de estado na União Soviética. A população, no entanto, defendeu 

Gorbatchev e mostrou que, de fato, o melhor era que a Guerra Fria tivesse um fim. 

Assim, com a queda do Muro de Berlim (1989) e a assinatura do Acordo de Minsk (1991), a 

Guerra Fria chegava ao seu final. 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/26/comunismo/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/26/comunismo/


 

 

Atividades: 

 

1- Após a leitura do texto acima, responda as questões propostas: 

a- O que levou ao fim da Guerra Fria? 

b- Quais foram as medidas econômicas e políticas promovidas por Mikhail 

Gorbachev para tentar manter a União Soviética no mundo? 

c- Relacione as principais consequências da Guerra Fria. 

d- A Guerra Fria trouxe consequências para o Brasil. Quais são elas? 

 

 

2- Convido a você, meu aluno (a) a assistir esses dois vídeos propostos abaixo, que 

retratam de maneira resumida (e até divertida) o que foi a Guerra Fria, ampliando 

assim seu conhecimento. 

 

https://youtu.be/uVIgrwnTIeY     

 

https://youtu.be/Z6Ne-FCNOY8  

 

 

 

 

Fonte:https://www.stoodi.com.br/blog/2019/06/18/guerra-fria-o-que-e-resumo-e-

caracteristicas/  

Adaptado pela professora Cleide Márcia Batista de Paula em 09 de junho de 2020. 

 

https://youtu.be/uVIgrwnTIeY
https://youtu.be/Z6Ne-FCNOY8
https://www.stoodi.com.br/blog/2019/06/18/guerra-fria-o-que-e-resumo-e-caracteristicas/
https://www.stoodi.com.br/blog/2019/06/18/guerra-fria-o-que-e-resumo-e-caracteristicas/


 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA 

PERÍODO:15/06 à19/06/2020 

TURMA: 9 ANO                        10 SEMANA 

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS / SEMANA 

 

A SOCIEDADE TRADICIONAL 

 

      Na mesma época em que parte da sociedade urbana brasileira se modernizava, 

grandes áreas do interior do Brasil permaneciam organizadas com base na tradição 

rural. 

 Líderes Religiosos nas regiões do interior do país, os líderes religiosos 

exerciam grande influência sobre a população e ocupavam uma posição de 

destaque na sociedade. Esses religiosos, muitas vezes, faziam a intermediação 

entre a população pobre e os grandes proprietários rurais, levando até eles as 

reivindicações dos trabalhadores. 

 

 Coronéis as oligarquias locais, cujos principais representantes eram os 

“coronéis”, dominavam o cenário político das regiões interioranas do país. No 

Nordeste, os “coronéis” eram grandes proprietários rurais que dominavam a 

produção de cana-de-açúcar e de cacau; no Centro-Oeste, eles eram grandes 

pecuaristas; no Sul do país, eram produtores de erva-mate e de charque. 

 

 Sertanejos camponeses, seringueiros, mineiros e vaqueiros, também 

chamados sertanejos, formavam a maior parte da mão de obra no interior do 

país. Trabalhavam muitas horas por dia para proprietários de grandes lotes de 

terras, em troca de baixos salários. No Sertão nordestino – uma região 

semiárida, onde pouco chove durante o ano -, famílias de sertanejos pobres 

enfrentavam a seca e a fome sem receber qualquer tipo de auxílio do governo. 

Sem oportunidades de melhoria de vida, muitos nordestinos migravam para 

outras regiões do país, em busca de trabalho. 

 

 
FONTE: Dias, Adriana Machado, vontade de saber; história 9 ano; ensino fundamental: anos/finais/ Adriana 

Machado Dias, Keila Gringer, Marco César Pellegrini- 1 ed.- São Paulo: Quinteto Editorial,2018. 

 

 

1- Monte a pirâmide social do referido período. 

2- Explique a divisão dessa sociedade: membros (quem fazia parte), função de 

cada classe social. 

 

 

 

BONS ESTUDOS!! 

 FIQUEM COM DEUS!!!! 



 

 
Rede Municipal de Educação Básica de Atílio Vivácqua. 

Disciplina: Ciências             9º Ano 
Escola:________________________________________________________________________ 
Data: ___/___/2020 
Atividade 10. 

● O conteúdo que estudaremos hoje está relacionado com o último conteúdo abordado: o Sistema 
Nervoso. Hoje, vamos estudar sobre Drogas. Segundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
“São consideradas drogas todas as substâncias capazes de alterar o sistema nervoso.” 

 
Drogas 

 Droga é toda e qualquer substância capaz de alterar as funções fisiológicas ou psicobiológicas de 
um organismo. Dessa maneira, um analgésico ou um antiácido, frequentemente tomados para melhorar 
mal-estar, também são considerados drogas. Entretanto, o termo “drogas” é comumente usado para 
definir as substâncias ilícitas, ligadas ao tráfico e ao mundo do crime. Apesar de não estar errado, definir 
como drogas apenas essas substâncias é uma abordagem ingênua. 
 É possível observar que boa parte das drogas é legalizada e usada na medicina para tratar os mais 
variados tipos de doenças. No entanto, algumas delas geram polêmica por causar dependência. No Brasil, 
há uma grande quantidade de drogas proibidas, mesmo que sejam para tratamento médico. 

 
Remédios prescritos também são considerados drogas 

 A regulamentação ou não de determinadas drogas varia conforme a legislação de cada país. Em 
alguns lugares, por exemplo, a maconha é usada na medicina, o que ainda não é permitido no Brasil. 
 

Drogas Lícitas 
 Chamadas de drogas “leves”, as drogas lícitas são drogas permitidas por lei, compradas de 
maneira livre, por isso, seu comércio é legal. Nessa categoria incluem-se o tabaco, o álcool e os 
medicamentos. 
 
Drogas Ilícitas 
 A comercialização das drogas ilícitas é proibida por lei, uma vez que são consideradas drogas mais 
“pesadas”, ou seja, que causam maior dependência em seus usuários. São elas: maconha, cocaína, 
heroína, o ecstasy, o crack, a heroína, etc. 
 
Tipos de drogas 
 As drogas podem ser classificadas conforme sua origem ou de acordo com seus efeitos no 
organismo. No primeiro caso, são três classificações: naturais, sintéticas e semissintéticas. Podem ser 
ingeridas, injetadas, inaladas ou absorvidas pela pele.  
 Drogas naturais são aquelas que provocam efeitos alucinógenos de uma forma natural, sem a 
composição de produtos químicos – isso significa que a produção não é feita em laboratório. Esses tipos 
de drogas se diferem das drogas sintéticas, que são produzidas por meios químicos. São exemplos de 
drogas naturais a maconha e a cafeína. 
 As drogas sintéticas são aquelas produzidas a partir de uma ou várias substâncias químicas 
psicoativas, que provocam alucinações por estimular ou deprimir o sistema nervoso central. Podem ser 
utilizadas sob as formas de injeção, comprimido ou pó, e seus efeitos variam conforme a substância. 
Podemos citar anfetaminas (são comumente usadas por aqueles que querem passar uma noite 
acordados), LSD e ecstasy, por exemplo. 
 No caso das drogas semissintéticas, há uma junção das outras duas classificações. São 
produzidas com base em drogas naturais, mas sofrem alterações químicas em laboratório. Encaixam-se 
nessa definição crack, merla e cocaína. 
 

https://www.todamateria.com.br/droga-licita/
https://www.todamateria.com.br/drogas-ilicitas/


 

 
Efeitos 
 Já quanto ao efeito, podem ser: depressoras (álcool, solventes, inalantes, cola de sapateiro, loló, 
lança-perfume, maconha, tranquilizantes e remédios para dormir) Estimulantes (crack, anfetamina, 
ecstasy, cocaína) ou perturbadoras (alucinógenos: cogumelos, LSD, etc). Veremos a seguir mais 
detalhes sobre cada uma delas. 
 Em relação aos efeitos, o tipo de droga mais comum é a estimulante, aquela que acelera a 
atividade do sistema nervoso central (SNC), aumentando o estado de vigília. Apesar de seu uso ser 
proibido ou restrito a tratamentos médicos, é comum encontrar usuários, por vezes viciados. No grupo de 
drogas estimulantes estão o crack, a cocaína e o ecstasy, que têm o uso proibido. As anfetaminas também 
são estimulantes, mas têm utilização regulamentada para o tratamento de alguns transtornos 
neurológicos. 
 Ao contrário das estimulantes, as drogas depressoras diminuem a atividade do SNC, podendo 
causar delírios. É o caso dos inalantes, como cola e outros solventes. Na medicina é comum o uso desse 
tipo de droga pra tratar insônia e ansiedade, com soníferos e ansiolíticos, respectivamente. 
 A última categoria de drogas, quanto aos efeitos, são as perturbadoras. Em princípio, elas causam 
uma sensação de bem-estar e diminuem o cansaço. No entanto, provocam também alteração na noção de 
tempo e espaço, além de delírios e alucinações. Encontram-se nesse grupo drogas como maconha, LSD e 
haxixe. 
 
Quais são as drogas mais usadas no Brasil? 
 São elas: Álcool, Energéticos, Maconha, Cafeína, Tabaco e Narguilé, LSD, Ecstasy, Cocaína, 
Benzodiazepínicos (ansiolíticos) que são utilizados no tratamento contra a ansiedade. 
  De acordo com uma pesquisa Institucional da Fiocruz “As substâncias ilícitas mais 
consumidas no Brasil são a maconha e o crack. Entre as drogas lícitas estão o álcool, o tabaco e os 
medicamentos sem prescrição médica (analgésicos e tranquilizantes benzodiazepínicos).  
 

 
Álcool e cigarro estão entre as drogas mais consumidas no Brasil 

 
Polêmica da legalização 
 A legalização das drogas, seja para uso medicinal, seja para uso pessoal, é tema de discussões 
em todo o mundo. A venda ainda é proibida na maioria dos países, mas em alguns lugares é permitido 
portar drogas para consumo pessoal. 
 Países como Portugal e Alemanha não consideram crime portar drogas em pequenas quantidades. 
 Nos Estados Unidos, a política de drogas varia conforme o estado, mas a maioria já legalizou o uso 
recreativo ou medicinal da maconha. 
 No Brasil, não são permitidos venda nem porte de maconha. No entanto, nos últimos anos, as 
discussões sobre legalização e/ou descriminalização da droga aumentaram, influenciadas pela liberação 
em vários países e pelo combate ao tráfico. 
 Na Justiça, especialistas divergem quanto ao flagrante e na forma como o detido será enquadrado: 
se usuário ou traficante. Também há um movimento grande de estudiosos que defendem a legalização da 
droga. O extrato da maconha (canabidiol) pode reduzir as convulsões epiléticas graves, por exemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso-central.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/afp/2017/05/25/extrato-de-maconha-reduz-convulsoes-epilepticas-graves-revela-estudo.htm


 

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 9º ANO 
PERÍODO: 15/06/2020 A 19/06/2020 

 
 

1) (PAAE2013) Os estudos mais recentes mostram que 61% dos acidentes de trânsitos, o condutor havia 
ingerido bebida alcoólica. Por isso, é muito importante conscientizar as pessoas que bebida e direção não 
combinam, As estatísticas mostram como resultado dessa mistura, 28 mil mortos por ano e 199 mil 
pessoas feridas. Geralmente, quem bebe e acha que tem condições de dirigir pensa que o álcool não 
influencia em sua habilidade como motorista. 
A combinação de bebida alcoólica e direção é perigosa, porque: 
a) (   ) acelera o funcionamento do corpo.               c) (   ) melhora a coordenação motora. 
b) (   ) deixa os reflexos mais lentos.                       d) (   ) provoca estado de euforia. 

 

2) (PAAE2013) Uma droga psicotrópica ou psicoativa é aquela que age no sistema nervoso, modificando 
seu funcionamento, trazendo como consequência, alterações do comportamento e do psiquismo como, 
por exemplo: ansiedade, paranoia e confusão mental. 
As drogas estimulantes do sistema nervoso central: 
a) (   ) aceleram o ritmo cardíaco.                           c) (   ) aumenta o apetite. 
b) (   ) aumentam o sono.                                        d) (   ) diminuem a coordenação motora. 
  
 
3) Adolescentes em crise de identidade, que estão em busca de autoafirmação, anseiam pertencer à 
turma mais popular de colégio. Alguns deles, incentivados pelos colegas, embarcam numa longa e 
perigosa viagem. A porta de entrada costuma ser o álcool, no percurso passam pela maconha e 
geralmente terminam em cocaína ou crack. Mas o que esses jovens não imaginam é que o caminho de 
volta não é tão sedutor quanto o a ida, pelo contrário, é penoso, árduo. “ O retorno é possível, mas o 
melhor é não comprar o bilhete de ida”, recomenda M.S, 25 anos, ex – dependente químico. 
A etapa mais difícil de recuperação de um dependente químico geralmente é a: 
a) (   ) busca por chances de estudo.                       c) (   ) regularização da dieta. 
b) (   ) renovação do seu vestuário.                          d) (   ) volta ao convívio social. 
 
 
4) O que são drogas? 
 
 
5) Quais são os tipos de drogas? 
 
6) Quanto ao efeito, como podem ser classificadas as drogas? 
 
 
7) Que situações são desencadeadas pelo uso de drogas? 
 
 
8) Por que as pessoas ainda consomem drogas se há tanta divulgação de que fazem mal? 
 
 
9) Na sua opinião, que atitude pode ter para prevenir-se do uso indevido de drogas? 
 
 
 
 

Referências: 
https://brasilescola.uol.com.br/drogas 
https://www.todamateria.com.br/drogas/ 
https://portal.fiocruz.br/ 
https://azup.com.br/ 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

https://brasilescola.uol.com.br/drogas
https://www.todamateria.com.br/drogas/
https://portal.fiocruz.br/
https://azup.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


 

 

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Interpretação  Período: 15/06 a 19/06  

                                                 ATIVIDADES 

1- Observe os textos abaixo e responda 

BLACK LIVES MATTER in 2019! 

Campaigners say Black Lives Matter movement is emerging after action in 

five major cities. Brazilian activists have taken to the streets in five major 

cities after the death of a young black man who was restrained by a 

supermarket security guard. Campaigners said the protests are feeding a 

nascent Black Lives Matter movement in Brazil, where nearly 3/4 of all 

homicide victims are black. 
Fonte:Publicado pelo The  Guardien em:27/02/2019 às 12h00 

 

BLACK LIVES MATTER in 2020! 

 On May, 25, 2020 in Minneaplis shop clerk called the police after a black 

man tried to buy cigarretes with a counterfeit 20 dollars-bill. Four officers 

polices at the scene and the place the suspect in handcuffs. Shortly after 

arresting George Floyd, a White officer pinned him to the ground and began 

kneeling on his neck. A Georfe Floyd begged for his life, saying 11 times “I 

can’t breath” several bystanders captured his death on the vídeo.  
Fonte: Publicado pela BBC em:27/05/2020 às 10h00 

Glossary: 

Campaigners: 

Ativistas 

Major cities: Grandes 

cidades 

Death: Morte 

Restrained: Preso 

Supermarket 

security: Segurança 

de supermercado 

Feeding a nascente: 

Ascendendo um 

sentimento 

Nearly: 

Aproximadamente 

Homicide victims: 

Vítimas de homicídio 

Shop Clerk: Balconista 

Called: Chamou 

Counterfeit: Falsa 

Bill: Nota 

Arresting: Prender 

Kneeling: Ajoelhou 

Neck: Pescoço 

Bystanders: 

Espectadores

 

1. Os dois textos apresentam características de mortes de pessoas, o primeiro texto fala sobre 

uma notícia que ocorreu no Brasil em 2019 e o segundo texto em uma notícia que ocorreu nos 

EUA em 2020. Quais são as características que você observa nos dois textos? 

2.  Com base no texto 1. Qual a média de assassinatos de pessoas negras no Brasil? O que 

significa solidariedade para você? 

3. O que significa “Black Lives Matter”? 

 

Referências Ativ.: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Inglês de Atílio Vivácqua. Atílio 

Vivácqua. 2020 



 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 15 / 06 / 2020 ao dia 19 / 06 / 2020 
Turmas: 8° e 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 
 
 

 
FESTA JUNINA 

 
A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o 

mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 
especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses 
no século XVI.  
 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as 
quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, 
como canjica, pamonha, pé de moleque. Outra característica muito comum é a de se 
vestir de caipira de maneira caricata. 
 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 
 
 

ATIVIDADE 
 

Faça uma breve pesquisa sobre esse tipo de manifestação cultural tão 
característica no nosso país. Não esqueça de falar: como surgiu, os locais onde 
ocorrem essas festas, as danças e comidas típicas, todo tipo de curiosidade!! Deixe 
todo seu relato no caderno de arte!  
 

 
 

 
DESAFIO 

 
 
Escolha um prato típico das festas juninas e faça-o, com ajuda de um 

responsável, tire uma foto e envie para mim! Se desejar, pode fazer um vídeo nos 

ensinando passo a passo da sua receita, não esqueça de se caracterizar!!!! 

 

 

 

 
 
 

Bons Estudos!!!  

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br 

 “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Tempos modernos  Período: 15/06 a 19/06  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo:  

Tempos Modernos 
Lulu Santos 

Eu vejo a vida melhor no 

futuro 

Eu vejo isso por cima de um 

muro 

De hipocrisia que insiste em 

nos rodear 

Eu vejo a vida mais clara e 

farta 

Repleta de toda satisfação 

Que se tem direito do 

firmamento ao chão 

Eu quero crer no amor 

numa boa 

Que isso valha pra qualquer 

pessoa 

Que realizar a força que 

tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de 

era 

De gente fina, elegante e 

sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que 

não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

Eu quero crer no amor 

numa boa 

Que isso valha pra qualquer 

pessoa 

Que realizar a força que 

tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de 

era 

De gente fina, elegante e 

sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que 

não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

E não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

2- Estamos vivendo um momento histórico. Lá no futuro você vai contar essa história 

para seus futuros descendentes (filhos ou não). Mas quando isso acabar será que 

iremos voltar as nossas vidas normais, sem mudar nada no nosso pensamento? Na 

frase “Eu vejo um novo começo de era” como você se vê quando tudo puder voltar a 

normal?  

3- Quais serão as primeiras coisas que você fará assim que a normalidade se 

estabilizar? 

4- “Hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo 

que volte”. Tente relembrar o seu último dia de aula em sala, tente descrever esse dia 

e se você soubesse que seria o último antes da quarentena o que você gostaria de 

ter feito para aproveita-lo melhor? 

 Referências: 

Fonte música: <www.letras.mus.br › antonio-marcos>. Acesso 05/06/2020. 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://www.letras.mus.br/lulu-santos/47144/
https://www.letras.mus.br/lulu-santos/
https://www.letras.mus.br/antonio-marcos/1074592/


DISCIPLINA:EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA:15/06 a 19/06        SÉRIE:9º ANO 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

TEMA:ESPORTE DE REDE/QUADRA DIVIDIDA 

 

Os esportes de rede são aqueles que usam a rede pra dividir o campo em duas metades 

iguais.Como por exemplo o voleibol,volei de praia,tênis,badminton,peteca e 

etc.Falaremos aqui sobre o Voleibol. 

 

1.O volei é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular,dividida 

por uma rede colocada verticalmente sobre a linha central. Sabendo disso, responda (V) 

para verdadeiro e (F)para falso: 

(    )O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar no campo 

adversário. 

(    )Após o saque,a equipe adversária só pode tocar três vezes na bola. 

(    )Um set tem 20 pontos. 

(    )Cada equipe possui 5 jogadores em quadra. 

(    )É permitido tocar na rede na ação de um ataque. 

(    )Todos os jogadores devem sacar,exceto o líbero. 

(    )O mesmo jogador pode tocar na bola duas vezes seguidas. 

 

 

 

2.A pontuação do jogo é feita por "Set's".Ganha a partida a equipe que vencer 3 sets. 

O primeiro set dura 25 pontos.Mas se houver um empate entre as equipes em 2sets x 

2sets, ocorre o "Set desempate"(time-breack).Quantos pontos tem esse set? 

 

 

3.O volei surgiu nos E.U.A em 1895.Seu criador foi Willian George Morgam,O chefe 

da Educação Física da A.C.M(Associação Cristã de Moços).Qual era o primeiro nome 

desse esporte nessa época? Por quê ele foi criado.  

 

4.Você já praticou o volei na escola ou na rua? 

O que mais gostou nesse esporte? 

 

  

Willian George Morgam 

Curiosidade de como era a bola de jogo 

 

https://www.todamateria.com.br/voleibol 

 


