
 

 

 

 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: Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões abaixo. 

 
 

"COVID - Quem seguir vivo terá morrido um tanto" 
 

 
Maria perdeu o emprego. O patrão é milionário, mas disse que não poderia mais pagar o 

salário mínimo dela. 

Carla perdeu a mãe. Preferia ter perdido o emprego. 

Cecília manteve o emprego, em home office. Só que a saúde mental não existe mais. 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA      AULAS POR SEMANA: 4 horas /aula 

CONTEÚDO:  



Francisca acha que o virus não existe e que a semente que o pastor vendeu vai curar 

qualquer maldição. Francisca tosse muito há 5 dias. 

Gabriela trabalha em hospital. É médica. Chora todos os dias. Ou quer chorar, mesmo quando 

não chora. Vivencia uma ingrata realidade que vai de encontro ao negacionismo das inúmeras 

pessoas que vê correndo sorridentes no calçadão no seu caminho de volta do hospital. 

Pedro não volta mais pra casa. Prefere dormir na casa de um amigo que o acolheu. O medo de 

contaminar a família adoce Pedro aos poucos. Pedro entrega comida por aplicativo. Pedro ganha 

menos de 1000 reais por mês. 

Thaís tem pesadelos todos os dias. Está desempregada desde antes da epidemia. Thaís é 

uma excelente contadora. Thaís não sabe como pagar o aluguel no próximo mês. 

Marcelo ignorou a quarentena e continuou visitando os pais e avós aos finais de semana. 

Marcelo está isolado em casa, há 10 dias, com o pulmão totalmente comprometido, porém, sem 

nenhum sintoma. Marcelo perdeu seus avós há 4 dias para a COVID-19. O que restou de sua família 

está agora em quarentena total por ter tido contato com Marcelo nos finais de semana. 

Josias furou o distanciamento e seguia com encontros sociais com amigos sempre que sentia 

entediado. Josias era portador do vírus e não sabia. Contaminou 3 amigos que, sem saberem, 

espalharam para mais 3 pessoas cada. Do total, 5 dos contaminados necessitaram de internação. O 

pai de um deles precisou de UTI. 

Regiane, em plena adolescência, cobrava de todos que cumprissem a quarentena. Falava em 

responsabilidade e dizia que a regra valia para todos. Mas a exceção à regra só valia para seu 

namorado que ela recebia em casa todos finais de tarde. Sua avó diabética, que cumpria 

rigorosamente a quarentena, está com tosse e febre há 5 dias. 

Marta apanhou do marido depois de pedir pra ele não ir para o bar. Marta é hipertensa e cardíaca. 

Marta trabalha com faxina. Marta pega 3 ônibus todos os dias. Marta perdeu o filho para a COVID-19 

há 10 dias. 

Todas essas pessoas são reais. Todas têm nome, história, família. Tudo que existe e existiu 

antes dessa pandemia... não será como antes. Nenhum de nós será como antes. 

Enfrentaremos juntos em luto que desconhecemos. Coletivo e individual ao mesmo tempo. 

Luto pelo emprego, pelo país, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela amiga. Por tudo que perdemos. E 

todos perderemos algo ou alguém. Não será possível sermos os mesmos em um mundo  que 

mudou. 

Quem seguir vivo terá morrido um tanto. Quem seguir vivo terá assistido à partida de amigos, 

parentes e de pessoas a quem admirava mesmo sem ter conhecido. Quem seguir vivo, seguirá 

 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 



talvez sem emprego, talvez sem o carro, talvez sem uma parte de si, perdida... sem saber onde 

encontrar. 

Luto é verbo e sentimento. Mais do que nunca. Pessoas mortas não giram a economia. É 

preciso estar vivo para seguir adiante e se recuperar de tudo isso. 

Todos nós teremos que nascer de novo. 

Por Maria. Por Carla. Por Cecília. Por Franscica. Por Gabriela. Por Pedro. Por Thaís. Por 

Marcelo. Por Josias. Por Regiane. Por Maria. 

Por respeito aos profissionais que estão lutando com suas vidas, sem ter outra escolha. Pelos 

milhares que já morreram. Pelos muitos que certamente irão morrer. 

Por mim. Por você. 

Fique vivos. E renasçam! 

(Autor Desconhecido) 
 
 
 
 
 

 

a) Justifique o título dado ao texto acima: 

 
b) Por que o autor fez questão de mencionar que o patrão de Maria é milionário? No  que isso 

muda? 

c) Que crítica o texto faz indiretamente sobre a questão religiosa e a COVID-19? Comente: 

 
d) Que outras críticas sociais o texto faz? Enumere-as, explicando cada uma: 

 
e) Copie do texto uma passagem que revela uma certa hipocrisia, justificando sua escolha: 

 
f) Copie do texto duas figuras de linguagem (antítese), justificando seu raciocínio: 

 
g) Existe um paradoxo em "Quem seguir vivo terá morrido um tanto"? Justifique sua resposta: 

 
h) Explique a afirmação "Luto é verbo e sentimento: 

 
i)  Você acha que o mundo realmente mudou e, mesmo acabando a pandemia, nunca mais será o 

mesmo? Justifique sua resposta: 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 



j) A frase "Todos nós teremos que nascer de novo" encontra-se no sentido conotativo ou 

denotativo? Por quê? 

k) Qual a intenção do autor, através de uma enumeração, ao retomar cada nome citado no texto? 

 
l) Que mensagem o texto transmite? Comente: 

 
m) Que conselho o autor dá? A quem? O que você pensa a respeito disso? 

 
n) O retrato usado antes do texto, gerado pelo artista plástico Vik Muniz, foi feito com as fotos de 

todos os médicos e enfermeiros que faleceram nesta pandemia até o momento de criação da 

mesma. Basta ampliar e ver. Ainda assim, há milhares mais, infelizmente. O que ele quer com 

isso? O que ele provocou em você? 

o)  De que forma tal imagem dialoga com o texto de autoria desconhecida? Explique, aproveitando 

para justificar com uma ou mais passagens dele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/ 
Professora: Andreia Dequinha 

Cabo Frio, RJ 
 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/12464029783309871650


 
 

 

Atividades 
 

1) Responda: 

a) Existe o menor número Inteiro? 

b) Existe o maior número Inteiro? 

 

 
2) O saldo bancário da conta de Pedro estava negativo em R$ 380,00. Ele fez um depósito e o novo 
saldo passou a ser R$ 970,00. Qual foi o valor do depósito realizado por Pedro? 

 
 

3) Considere os números a seguir e responda: 
 

 

a) Quais são números naturais? 
b) Quais são números inteiros? 
c) Todo número natural é um número inteiro? 

 
 

4) Considere a sequência dos números inteiros a seguir: 
 

 

a) Há quantos números inteiros entre -5 e 3? 
b) Qual é o maior número inteiro negativo dessa sequência? 

 
 

5) Rafael jogou quatro vezes um jogo no videogame. Aconteceu o seguinte: 
 

Ganhou 7 Perdeu 4 Ganhou 6 Perdeu 8 

 

Qual foi a pontuação final de Rafael? 

 
 
 
 

Referência: 

AMDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São 
Paulo;,2015. 13 p. (Serie Didático, 8º Ano) 

 
SILVEIRA, Ênio; Matemática Compreensão e Prática. 5.ed. São Paulo: Moderna 2018. 15 p. 

e 16 p. (8ºAno) 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA                      AULAS POR SEMANA: 4 horas /aula 

CONTEÚDO:  Conjuntos numéricos (Números Inteiros) 

5;-8; 0; 14; -100; 57; -18; 
2 

; -0,4; -1 
3 

..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... 



 
 

 

 
 
 

RELEVO DO CONTINENTE EUROPEU – PARTE 2 
 

Mapa do relevo da Europa 

A leste junto ao mar Cáspio, está a depressão Caspiana, que fica 28 m abaixo do 

nível do mar, e a oeste formação semelhante, de menor extensão, nos Países Baixos. Ainda 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                        AULAS POR SEMANA: 2 horas /aula 

CONTEÚDO:   



no extremo leste encontram-se os montes Urais, considerados o limite entre a Europa e a 

Ásia. 

Na península da Escandinávia, no norte da Europa, estão os Alpes Escandinavos, que 

se estendem por uma faixa de 300 km de largura (ponto mais largo), por cerca de 1700 km 

de comprimento. O ponto mais elevado é o cume da montanha Galdhopiggen, que está a 

2.472 m acima do nível do mar. 

O ponto mais elevado da Europa Ocidental é o monte Branco, 4.807 m acima do nível 

médio do mar, localizado nos Alpes. Na parte oriental, é o monte Elbrus, com 5.633 m, 

localizado no Cáucaso. Nos Pirineus, o ponto mais elevado é o pico do Aneto, 3.404 m acima 

do nível médio do mar. 

 

Pico do Aneto, na província de Huesca (Espanha), que faz parte dos Pirineus. Esse conjunto 

de montanhas fica na divisa entre a Espanha e a França. Fotografia de 2017. 

 
 

Exercícios 
 

1- Onde localizam-se os Alpes Escandinavos e a depressão Caspiana? 

2- Qual a importância dos montes Urais para o continente europeu? 

3- Qual é o ponto mais elevado da Europa Ocidental? E da Europa Oriental? 

4- Onde localiza-se o pico Aneto? 

5- Para aprofundar seu estudo sobre o relevo no continente europeu assista o vídeo 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZtGgMG-Ret4 
 

Fonte: Por dentro da Geografia, 9º ano; ensino fundamental, anos finais / Wagner Costa Ribeiro – 

4 ed. – São Paulo; Saraiva, 2018. Atividade adaptada pela professora Cleide Márcia Batista de Paula 

em 07 de julho de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=ZtGgMG-Ret4


 



 

 

 

 

 

VARGAS E O GOVERNO 
PROVISÓRIO(1930-1934) 

 
 

Em outubro de 1930, a Aliança Liberal mobilizou as incursões armadas para alçar 

Getúlio Vargas ao governo do país. Nesse momento, uma junta provisória militar 

depôs o presidente Washington Luís e governou interinamente por dez dias, até a 

chegada das tropas lideradas por Getúlio Vargas que assumiu o Governo Provisório, 

em 3 de novembro de 1930. Durante essa fase provisória instaurou-se o Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio, conhecido como “Ministério da Revolução”, que 

passou a organizar a legislação trabalhista. No campo econômico investiu-se na 

industrialização para substituição de importações, no entanto, a produção cafeeira 

continuou a ser protegida pelo governo. O principal objetivo das políticas adotadas a 

partir desse período foi o fortalecimento do Estado alcançado por meio da 

concentração de poderes por Getúlio Vargas. 

O Governo Provisório caracterizou-se pelo início do processo de centralização do 

poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e 

municipal e ausência de eleições. 

Também foram criados novos ministérios como o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, ambos em 1930. 

Estas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocaram o 

descontentamento de vários estados. Em particular, o estado de São Paulo, que 

pegou em armas contra Getúlio Vargas, num levante conhecido como a Revolução 

Constitucionalista. 

Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover 

eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova 

Carta Magna em 1934. 

Nesta, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, voto secreto, 

estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório, criou a Justiça do Trabalho, 

legislação trabalhista (previdência social, jornada de trabalho de 8 horas diárias, 

salário mínimo, férias, etc.), autonomia dos sindicatos, medidas nacionalistas em 

defesa das riquezas naturais do país, criação da justiça eleitoral, obrigação de as 

empresas manterem, no mínimo, dois terços de empregados brasileiros. 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA                            AULAS POR SEMANA: 2 horas /aula 

CONTEÚDO:   

https://www.infoescola.com/historia/junta-provisoria-militar-de-1930/
https://www.infoescola.com/historia/industrializacao/


ERA VARGAS DE 1930 - 1945 
 

As diferentes fases do governo Vargas, segundo o cartunista Belmonte (Benedito Carneiro Bastos 
Barreto) 

FONTE: https://www.todamateria.com.br/era-vargas/ 

 
 
 
 

1) Fale sobre as características do Governo Provisório. 

 
 

2) Cite o que ficou estabelecido à partir da elaboração da nova Carta 

Magna em 1934. 

 
 

3) Observe a charge do cartunista Belmonte, em seguida faça o seu 

comentário. 

https://www.todamateria.com.br/era-vargas/


 

 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 
 

Audição 
 

O órgão  do  sentido  responsável  pela audição é  a  nossa  orelha,  também  chamada  
de ouvido. A fim de entender melhor sua função, costuma-se dividi-la em três partes: orelha 
externa, orelha média e orelha interna. 

 
Estrutura do ouvido 

A orelha externa é a nossa orelha, que, com o pavilhão auditivo, capta o som que passa 
pelo canal auditivo até chegar ao tímpano, onde começa a orelha média. Em nossa orelha 
externa, há glândulas sebáceas responsáveis pela secreção de cera. A função da cera é proteger 
nossas orelhas média e interna de micro-organismos e poeira que podem causar infecções, 
prejudicando nossa audição. 

A orelha média tem início no tímpano, e, quando o som chega a essa estrutura, ela 
imediatamente  transfere  esse   estímulo   aos  ossículos  que   fazem  parte   dela:   o martelo,  
a bigorna e o estribo. Também na orelha média há um canal flexível chamado de tuba auditiva, 

que permite a comunicação com a garganta. É nesse canal que ocorre a regulação da pressão 
em nosso ouvido. Se subirmos ou descermos uma serra, podemos perceber uma pressão dentro 
de nosso ouvido em razão da diferença da pressão atmosférica dentro do ouvido e fora dele. Se 
bocejarmos ou engolirmos saliva, ocorre a abertura das tubas igualando a pressão, e melhorando 
essa sensação de pressão no nosso ouvido. 

 

 

 
 
 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS                             AULAS POR SEMANA: 3 horas /aula 

CONTEÚDO:   

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cera-do-ouvido.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm


Como percebemos o estímulo sonoro? 

Quando o som chega até o tímpano, ele transfere esse estímulo até os ossículos da orelha 
média (martelo, bigorna e estribo), que transmitem essas vibrações à orelha interna. A orelha 
interna se encontra no osso temporal, em nosso crânio. As vibrações que chegam dos ossículos 



da orelha média passam por uma membrana, a janela oval, até chegarem à cóclea, um órgão 
cheio de líquido que lembra a concha de um caracol. No interior da cóclea, além do líquido, há 
uma membrana repleta de células sensoriais ciliadas que se agrupam no órgão de Corti. Sobre 

o órgão de Corti, há a membrana tectórica, que se apoia sobre os cílios das células sensoriais. Ao 
estimular os cílios, gera-se um impulso nervoso que é transmitido ao nervo auditivo e 
consequentemente ao centro da audição no córtex cerebral. 

 
Doenças da Audição 

 Doenças do Labirinto: geralmente chamamos tudo labirintite, mas  existe também a  doença   

de Ménière e outros tipos de vertigem. Causam tontura, dor de cabeça, desequilíbrio e mal-estar. 
 Otite: infecção do ouvido médio com inflamação e acúmulo de líquidos. Causa muitas dores e se 

forem frequentes podem levar à surdez. 
 Presbiacusia: perda auditiva relacionada com o envelhecimento. 
 Surdez: ausência ou diminuição considerável da audição. 
 Zumbido: ruídos que só a pessoa ouve como "sons fantasmas", que podem ser como som de 

abelhas ou chiados. Geralmente associado à perda auditiva. 
 

Podem Afetar a Audição 

 Exposição a sons muito altos; 
 Poluição Sonora; 

 Perfuração do tímpano; 
 Otite na orelha média; 
 Fratura dos ossos da orelha média; 
 Traumas com ferimentos na cabeça. 

 
 

 Agora vamos responder as questões propostas. 
 

1) (PUC-RJ) O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe 
informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, 
bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, 
respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. 
a) Audição e olfação; 
b) Visão e audição; 
c) Olfação e audição; 

d) Gustação e visão; 
e) Visão e gustação. 

 
 

2) Assinale a alternativa que completa a frase abaixo: 

Os pequenos ossos encontrados na orelha média têm a função de transmitir as vibrações 
sonoras... 
a) Do tímpano para o nervo auditivo; 
b) Da aurícula para o tímpano; 

c) Do canal auditivo para o nervo auditivo; 
d) Do tímpano para a janela oval; 
e) Da orelha média para o tímpano. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/impulso-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nervos.htm


3) Marque a alternativa que contém a sequência correta das estruturas que vibram com a 
passagem de uma onda sonora. 
a) Tímpano – estribo – bigorna – martelo – janela oval; 

b) Tímpano – martelo – bigorna – estribo – janela oval. 
c) Tímpano – estribo – bigorna – martelo; 
d) Janela oval – estribo - bigorna – martelo – tímpano; 
e) Martelo – bigorna – estribo – janela oval; 

 
 

4) O órgão relacionado com a nossa audição é a orelha, que é composta por três regiões. Analise 
as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente a região onde se encontra o 
tímpano. 
a) orelha externa. 
b) orelha interna. 
c) orelha intermediária. 
d) orelha média. 

 
 

5) Explique a função da cera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências: 
https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/audicao.htm 
https://www.todamateria.com.br/audicao 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-audicao.htm 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-audicao.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/audicao.htm
https://www.todamateria.com.br/audicao
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-audicao.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-audicao.htm


 
 
  
 
 
 

 

1. Leia o texto abaixo e interprete. 
 

Caio is a happy kid. His dream is to be a football player. He lives in São Gonçalo do Amarante . 

He has two brothers . Caio studying in the school of the city. His father is a dentist and her mother 

is a teacher. His brothers studying medicine . Caio likes to go out on Saturday night with his family 

to eat pizza. Caio takes care of a dog he found in the street , his name is Rex. Gaius like your 

family. 

Resolva em português: 
 

1ª) Qual o sonho de Caio? 

2ª)Segundo o texto, Caio tem 

(A) dois irmãos. (B) dois amigos. (C) três irmãos. (D) quatro irmãos. 

3ª) Quais as profissões dos pais de Caio? 

4ª) Traduza a frase: 
 

Tradução de algumas palavras: with: com / to like: gostar / night: noite / to out: sair / his: sua 

“Caio likes to go out on Saturday night with his family to eat pizza.” 

 

5ª) Segundo o texto, Caio cuida de qual animal? 
 

2. Complete com AM, ARE ou IS. 
 

1. He  my brother. 

2. They  students. 

3. I  a boy. 

4. Mary  cousins. 

5. Susan  a good friend. 

 
 
 

6. Giraffes  very tall. 

7. It  my dog. 

8. You  my best friend. 

9. We  10 years old. 

10. Mr. Green  a doctor. 
 

3. Associe corretamente os dias da semana em inglês: 
 

(A) Domingo 

(B) Segunda-feira 

(C) Terça-feira 

(D) Quarta-feira 

(E) Quinta-feira 

(F) Sexta-feira 

(G) Sábado 

( ) Wednesday 

( ) Tuesday 

( ) Monday 

( ) Friday 

( )  Sunday 

( ) Saturday 

( ) Thursday 
 

Referência bibliográfica: <http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas-de-ingles.html >Acesso em: 05/07/2020 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 
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DISCIPLINA: INGLÊS                                AULAS POR SEMANA: 1 hora /aula 

CONTEÚDO:   

http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas-de-ingles.html


 

 

 
 

A Memória Familiar: Retratos 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e as 

famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma importante forma de 

registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça a música "Não Custa Nada"- 

Música em Família no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

Não Custa Nada 
 

Eu descobri que as coisas boas da vida 
São de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro 
Pode ser o meu jardim, a minha casa 
O teu abraço não custa nada 

Um beijo seu não custa nada 

A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

Pode ser o meu jardim, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 

Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 

A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 
 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Não custam nada 
 

Compositores: Eduardo Bologna / Paula Santisteban Bologna 
 

 
 

A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, você escolher uma 

foto que marcou sua vida, “uma gargalhada”, “uma brincadeira”, “uma missão cumprida”, “um bom 

amigo” algum momento citados na letra da música: “Não custa Nada” e editar, fazer montagens 

engraçadas e compartilhando a história vivida nesse momento que foi feito o registro. Se quiser pode 

fazer em vídeo e deixar salvo no celular, para quando voltar fazermos apresentações dos trabalhos 

realizados. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49152 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: ARTE                                    AULAS POR SEMANA: 1 hora /aula 

CONTEÚDO:   

https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49152


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Bullying 

Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. “Bully” significa “valentão”, e o sufixo “ing” 

representa uma ação contínua. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, 

repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo 

caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. 

A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. 

Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam 

a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 

comportamentais e até o suicídio.... 

Normalmente,  chamamos  de bullying o   comportamento   agressivo   sistemático   cometido   

por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, 

geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédio moral. 

Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo (ou com 

o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. 

Apesar  de   considerarmos   o   sofrimento   da   vítima,   também   devemos   tentar   entender   

o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são jovens que passam por problemas 

psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir 

os seus traumas por meio da agressividade contra os outros... 

Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias 
unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização 
de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. 

Responda: 

1. Você concorda que seja possível lutar contra o bullying sem violência? Por quê? 

2. Quais são as armas da violência? E quais são as “armas” da paz? 

3. Para você, o que dá mais resultado: a violência ou a paz? Por quê? 

4. Escreva o que é Bullying? 

5. Você já sofreu esse tipo de violência o Bullying? Ou já foi agressor? Como foi que você se sentiu passando por estas 

situações? 

6. Usando o seu conhecimento prévio, responda o que é Cyberbullying? 

 
Referências: 

Fonte textohttps://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm> Acesso em: 04/07/2020 

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

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO           AULAS POR SEMANA: 1 hora /aula 

CONTEÚDO:   

https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/depressao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/suicidio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm


 

 

 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 
 

TEMA: GINÁSTICA DE CONSCIÊNCIA CORPORAL. 

 

1. A Consciência Corporal é a capacidade de uma pessoa conhecer o seu próprio 

corpo. Isso significa utilizar o corpo como meio de comunicação consigo mesmo 

e com o ambiente. 

 

a) Qual é a importância de se ter consciência corporal? 

 

b) O que é Ginástica Holística e quais os seus benefícios? 

 

c) Quais os benefícios de praticar "Alongamentos" antes e depois dos exercícios? 

 
d) Olhe a figura e crie o hábito de praticar esses alongamentos na sua casa todos os dias. 

A cada alongamento use um tempo de 20 segundos. Sua vida irá melhorar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

hhttps://images.app.goo.gl 

hhttps://patricialacombe.com.br/blog/consciencia-corporal-o-que-e-e-como-ela- 

influencia-nosso-dia-a-dia/ 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 9º ANO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA             AULAS POR SEMANA: 2 horas /aula 

CONTEÚDO:   
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