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PROPOSTAS DE  

LINGUAGENS E CÓDIGOS 
PROPOSTA 1 

História em Quadrinhos 

 

Revista Turma da Mônica, Novembro de 2016 

Interpretação e Reflexão 
Você leu parte da história em quadrinhos Cascão em: Faz de conta que... As 

personagens do Maurício de Souza, idealizador da Turma da Mônica, são muito 

conhecidas por todos nós.  

 

1- As mães das duas personagens que aparecem nessa HQ sempre têm 

dificuldades para que as crianças se mantenham saudáveis. Assinale a 

alternativa verdadeira sobre elas: 
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a) O Dudu não gosta de comer durante as refeições; o Cascão não gosta de 

pegar lenha. 

b) O Dudu gosta de comer durante as refeições; o Cascão não gosta de tomar 

banho. 

c) O Dudu não gosta de comer durante as refeições; o Cascão não gosta de 

tomar banho. 

d) O Dudu gosta de comer durante as refeições; o Cascão gosta de tomar banho. 

 

2 - Responda em seu caderno: 

a) De acordo com a narrativa, quais são as estratégias que a mãe do Dudu utiliza 

para alimentar o filho? 

b) Você ou alguém da sua família tem dificuldades para se alimentar? Quais são 

as estratégias que a pessoa responsável utiliza para que você ou essa pessoa se 

alimente adequadamente? 

c) Por que o Cascão se entristece ao passar em frente a uma casa? Observe os 

elementos não-verbais (imagens e balões) dessa imagem com atenção antes de 

responder esta questão. 

d) Durante esse período de quarentena tem-se falado muito da higienização das 

mãos e do uso de máscaras e luvas. Quais são os outros hábitos de higiene que 

contribuem para a não propagação do COVID-19? 

e) Exercitar a imaginação auxilia na manutenção da boa saúde mental. A partir 

da história do Cascão, diga como cada personagem trabalhou esse aspecto 

psicológico na narrativa: 

- Dudu: __________________________________________________________ 

- Cascão: _________________________________________________________ 

f) Sabendo que o Cascão exercita muito sua imaginação, pense e responda: O 

que ele poderá criar com os materiais que ele vê no último quadrinho? 

 

3 - Tire uma foto ou desenhe a frente de sua casa. Usando elementos não-

verbais (desenho livre, pintura, colagem de imagens etc.), assim como o 

Cascão, use sua imaginação para deixar a entrada de sua residência muito 

mais bonita!  

 

SE LIGA NA GRAMÁTICA 

1- Releia a História em Quadrinhos. Agora, leia a oração para responder as 

questões que seguem: 
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“O dragão não quis nem saber” 

a) O ARTIGO é uma palavra que VEM ANTES do substantivo, serve para 

determiná-lo; essa determinação pode ser DEFINIDA ou INDEFINIDA. É variável 

em gênero e número. A partir dessa definição, responda: 

Qual o artigo da oração em destaque? ________________________ 

Trata-se de um artigo definido ou indefinido? __________________ 

Qual o gênero desse artigo: masculino ou feminino? ________________ 

Esse artigo acompanha qual substantivo? ___________________ 

 

b) Embora a maioria dos gramáticos considerem a palavra “nem” apenas como 

uma conjunção, muitos autores atuais a incluem na classe dos advérbios. 

Consideram a palavra “nem” como um advérbio de negação. Faça o que se 

pede: 

Elabore uma frase em que a palavra “nem” apareça com o sentido de advérbio 

de negação. ________________________________________________ 

 

2- Releia o seguinte trecho da História em Quadrinhos:  

“É preciso muita imaginação para fazer o Dudu comer!”. 

Os dois substantivos em destaque podem ser classificados, respectivamente: 

a) coletivo – substantivo composto 

b) substantivo abstrato - substantivo próprio 

c) substantivo concreto - substantivo simples 

d) substantivo comum - substantivo abstrato 

 

3- Na oração “e a boca dele é o espaço-porto”: 

I. O artigo “a”, na oração, trata-se de um artigo indefinido. 

II. O substantivo “boca” pode ser classificado como: concreto, simples, comum, 

e primitivo. 

III. O termo “espaço-porto” é um substantivo composto. 

IV. O uso do “hífen” no substantivo “espaço-porto” justifica-se pelo fato das 

duas palavras que o compõem não apresentarem elementos de ligação, como 

por exemplo: couve-flor, guarda-chuva, erva-doce. 

Assinale a alternativa correta: 

a) (    ) Somente as alternativas I, II e III são verdadeiras. 

b) (   ) Somente as alternativas II e III são verdadeiras. 

c) (    ) Somente a alternativa I é falsa. 

d) (    ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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SE LIGA NA LÍNGUA! 

Leia:  

Todos os tipos de famílias 

Escritora decidiu bisbilhotar as famílias vizinhas pelas janelas e descobriu 

suas semelhanças e diferenças. Grandes, pequenas, unidas e até as que brigam 

bastante… Famílias são assim. Elas têm algo em comum – o amor! – mas 

também têm muitas diferenças entre si. Veja, por exemplo, as famílias que são 

apresentadas neste livro. Todas são únicas: não dá para comparar com a de 

ninguém. 

A autora do livro, Ana Claudia Bastos, mora em um prédio. Lá do alto, 

aprecia o dia-a-dia das famílias vizinhas, fuxicando pelas janelas. E decidiu reunir 

tudo em uma obra gostosa de ler. Sabe o que ela descobriu bisbilhotando a 

família dos outros? Leia: 

 

 

      Família de todo jeito 
   Texto de Ana Claudia Bastos 

   Ilustrações de Rita Carelli 
Zit Editora 

Disponível em: http://chc.org.br/todos-os-tipos-de-familias/. 

 

1 - O objetivo do texto é:  

a) divulgar 

b) informar 

c) criticar 

d) instruir  

 

2 - Encontra-se o registro de opinião sobre o livro em: 

a) “Escritora decidiu bisbilhotar as famílias vizinhas pelas janelas [...]”.  

b) “Grandes, pequenas, unidas e até as que brigam bastante [...]”. 

http://chc.org.br/todos-os-tipos-de-familias/
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c) “Lá do alto, aprecia o dia-a-dia das famílias vizinhas, fuxicando pelas janelas.”.  

d) “E decidiu reunir tudo em uma obra gostosa de ler.”. 

 

3 - “Sabe o que ela descobriu bisbilhotando a família dos outros? Leia:”. Essa 

passagem funciona como: 

a) uma ordem 

b) um convite 

c) um desejo 

d) uma advertência  

 

4 -“Sabe o que ela descobriu bisbilhotando a família dos outros?”. Assinale o 

termo que substitui o verbo destacado no contexto acima: 

a) abelhudando  

b) apaziguando  

c) ignorando 

d) notificando 

 

5 -“[...] têm algo em comum – o amor! – mas também têm muitas diferenças 

entre si.”.  

a) Identifique a que(m) se refere(m) os verbos grifados considerando o contexto 

no texto. 

_________________________________________________________________ 

b) Pesquise sobre o novo acordo ortográfico (segue dicas de acesso abaixo e na 

página seguinte) e justifique o acento nos referidos verbos: 

_________________________________________________________________ 

 

6 -“Lá do alto, aprecia o dia-a-dia das famílias vizinhas [...]”. A expressão 

adverbial destacada refere-se a quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Para ler: 

https://portuguespratico.com/novo-acordo-ortografico-acentuacao/ 

Para ver:  

https://youtu.be/hgF5_RC6H8M 

https://portuguespratico.com/novo-acordo-ortografico-acentuacao/
https://youtu.be/hgF5_RC6H8M
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HORA DA ESCRITA 
As Histórias em Quadrinhos (HQs) são um dos gêneros textuais mais ricos e mais 

incríveis para lermos. Nesse gênero, nem sempre o que aparece escrito, 

linguagem “verbal”, é o mais importante e sabe por quê? Porque essas 

narrativas usam elementos visuais também conhecidos como “linguagem não-

verbal” para narrar em cada página do texto. Esses elementos “verbais” e “não-

verbais” estão sempre tão integrados para o entendimento da história que fica 

difícil dizer qual deles é o mais importante. Um elemento que mescla essas duas 

linguagens e é muito importante é a “onomatopeia”. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u485976.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u485976.shtml
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https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/o-que-e-onomatopeia/7626 

 

E agora vamos recordar algumas onomatopeias: 

 

Fonte: https://www.pinterest.ca/pin/772648879806206584/visual-search/?x=16&y=16&w=530&h=575 

Onomatopeia. Significa imitar um som com um fonema ou palavra. Ruídos, 

gritos, canto de animais, sons da natureza, , o timbre da voz humana, barulho 

de máquinas fazem parte do universo das onomatopeias. Por exemplo, para 

os índios tupis tak e tatak significam dar estalo ou bater e tek é o som de algo 

quebrando. 

Ao dizermos que um grilo faz "cri cri" ou que batemos à porta e fazemos 
"toctoc", estamos utilizando onomatopeias. Aristófanes, na sua peça "As rãs", 
faz uso de determinadas palavras que, no grego original, pretendem imitar o 
som desses animais; usa, portanto, uma figura retórica que é também de 
carácter onomatopeico. 

Exemplos: tilintar, grasnar, piar, cacarejar, zurrar, miar  

 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/o-que-e-onomatopeia/7626
https://www.pinterest.ca/pin/772648879806206584/visual-search/?x=16&y=16&w=530&h=575
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E não podemos deixar de falar dos balões! 

 

Fonte: https://www.pinterest.ca/pin/309904018109811660/ 

 

Existem várias HQs que narram uma história apenas fazendo uso de imagens e 

onomatopeias. Veja: 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/ 

https://www.pinterest.ca/pin/309904018109811660/
https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/
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1 - Nos quadrinhos abaixo, temos as imagens e o início de uma narrativa. Agora, 

crie os diálogos entre as personagens, fazendo uso também de onomatopeias e 

dê um título para sua história: 

Título: __________________________________________________________ 

 

Disponível em: https://onlinecursosgratuitos.com/30-atividades-de-producao-de-texto-3o-ano-ensino-fundamental-para-

imprimir/ 

https://onlinecursosgratuitos.com/30-atividades-de-producao-de-texto-3o-ano-ensino-fundamental-para-imprimir/
https://onlinecursosgratuitos.com/30-atividades-de-producao-de-texto-3o-ano-ensino-fundamental-para-imprimir/
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Você sabia que as revistinhas da Mônica também são publicadas em outras 

línguas? A Língua Inglesa é uma delas! 

 

ATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas palavras na Língua Inglesa se 

assemelham a palavras da Língua Portuguesa. 

Chamamos essas palavras de cognatas. 

Porém, quando essa semelhança está apenas 

na grafia classificaremos essas palavras como 

cognatas falsas.  É o caso da palavra PRETEND 

destacada no título do quadrinho ao lado que 

se assemelha à palavra PRETENDER em nossa 

língua, mas o real  significado dessa palavra é 

fingir ou fazer de conta. Chamamos essas 

palavras semelhantes de cognatas falsas. 
Monica and friends, Maurício de Souza. November,2016 

SMUDGE’S FAMILY 

O Cascão, na versão em Língua Inglesa da turma 
da Mônica (Monica and friends) chama-se 
Smudge. Numa tradução literal, a palavra Smudge 
significa mancha, sujeira, borrão (Google 
tradutor), tudo isso porque nosso amiguinho não 
gosta de tomar banho. Vamos imaginar que essa 
característica seja de família e que os pais dele 
também têm essa fama. Como você nomearia 
cada um? Agora traduza esses nomes em inglês e 
esses personagens na figura ao lado. 

Agora sobre a sua família, responda: 

• Quem “puxou” quem? Quais são as 
características herdadas? 

• Alguém tem fama de cascão na sua casa? 
Por quê? 

• Se você fosse apelidar (respeitosamente) 
as pessoas da sua família de acordo com 
suas características como seria? 

 

 

 

https://monica.fandom.com/pt-br/wiki/Dona_Lurdinha 

SMUDGE 

ATIVIDADE 1 

ATIVIDADE 2 

Yes! Agora é Inglês!  

https://monica.fandom.com/pt-br/wiki/Dona_Lurdinha
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O título dessa tirinha let’s pretend that... (faz de conta que...) sugere um convite 

à prática da brincadeira do faz de conta, uma das formas mais saudáveis para 

passar o tempo e interagir em família. Que outras formas saudáveis de passar o 

tempo você conhece? Quais você pratica com a sua família?  

Abaixo estão listados alguns exemplos retirados do site Rasing your Children. 

Enumere essas atividades em Língua Inglesa com as correspondentes atividades 

em Língua Portuguesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio de um tradutor descubra quais das palavras abaixo são cognatas falsas: 

LIBRARY BALANCE CIGAR    RESTAURANT FABRIC 
 

Agora que você sabe o que cada uma quer dizer, faça uma pegadinha com sua família: apresente 

essas palavras para eles e deixe que eles pensem que é a palavra semelhante na Língua Portuguesa, depois 

conte-os qual o significado correto! 

1. watching a family-friendly movie . 

 

2. having a picnic. 
 

3. playing a favorite game or activity  
at a local park, like soccer or 
Frisbee. 
 

4. planning a special meal with 
everyone suggesting a dish. 
 

5. planning a Holiday. 
 

6. going for a bushwalk or a bike ride. 
 

____ planejar um jantar 

especial onde todos sugerem 

um prato. 

____fazer trilha ou trilha de 

bicicleta. 

____fazer cinema em casa. 

____jogar o jogo favorito ou 

fazer uma atividade num 

lugar como o parque por 

exemplo. 

____ fazer um picnic. 

____ planejar as próximas 

férias 

 

 

Monica and friends, Maurício de Souza. November,2016 

ATIVIDADE 3 
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                     Por falar em hábitos saudáveis...  

Como andam os hábitos de higienização da sua família para manter a saúde?  

Seguem abaixo algumas frases que sugerem hábitos de higiene para vocês, 

porém elas estão FORA DE ORDEM. Desafio você e sua família a colocá-las EM 

ORDEM e segui-las, ok? 
               

 

YOUR – HANDS-WASH    MOUTH-COVER- YOUR- WHEN SNEEZING 

           TAKE OFF –CLOTHES-YOUR - BEFORE ENTERING HOME SANITIZE-GROCERIES-YOUR 

 

FAZENDO ARTE  
A tirinha abaixo foi retirada de uma história em quadrinho de Maurício de 

Souza, grande cartunista, criador da Turma da Mônica. Nela, o personagem 

Cascão, nos traz uma reflexão sobre o poder da imaginação.  

 

 

 

 

 
 

O mundo do faz de conta, quem nunca viajou na imaginação? Tenho 

certeza que alguém aí de sua casa já passou por essa experiência. Ficou 

curioso? Vá lá e pergunte como foi a experiência e qual foi a imaginação 

mais marcante. 

Você já fez uma produção anteriormente, agora, você será o autor de sua 

própria história em quadrinhos do começo ao fim. Considere todas as 

informações vistas até agora além de outras a seguir, crie uma narrativa, a 

ilustre, insira elementos das linguagens verbal e não-verbal e, se quiser, 

publique nas redes sociais.  
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Durante essa quarentena, com certeza deve ter acontecido histórias engraçadas 

em sua casa. Você pode partir desses acontecimentos do cotidiano ou, se 

preferir, pode trazer uma dica para a saúde física e/ou mental dos amigos e/ou 

de sua família através de uma HQ. 

Antes de iniciar essa tarefa, aproveite as DICAS que deixamos logo abaixo. 

 

 

 

 

 

SE LIGA NAS DICAS! 
DICA 1: Vamos aproveitar! 

DOWNLOAD GRATUITO EBOOK COMO CRIAR UMA HQ 

https://comocriarhq.mbeck.com.br/?utm_source=youtube&utm_medium=d

escription&utm_campaign=ebook&utm_content=video_tutorial_passos 

 

DICA 2: Para ler muitas HQs gratuitamente, acesse o site: 

http://turmadamonica.uol.com.br/home/#quadrinhos 

Procure o link: “Banca da Mônica”  

https://bancadamonica.app.link/o0uYzQtc4Z 

Digite o número de um celular que você tenha acesso e com internet: 

55 27 XXXXX XXXX 

Você receberá uma mensagem via SMS 

Clique sobre ela, baixe o aplicativo QUE É GRATUITO! 

E leia muuuuuiiiiiittttooossss gibis da Turma do Maurício de Souza que estão 

disponíveis para baixar gratuitamente. 

 

DICA 3: Para aprender um pouco mais ou revisar o Gênero Textual em 

estudo: História em Quadrinhos: 

Tutorial - Passos para criar uma história em quadrinhos 

Para fazer tirinhas com Marista 

https://youtu.be/f_CEBnjdycA 

Assunção – Como fazer História em Quadrinhos 

https://youtu.be/SNCENmUccsc 

https://comocriarhq.mbeck.com.br/?utm_source=youtube&utm_medium=description&utm_campaign=ebook&utm_content=video_tutorial_passos
https://comocriarhq.mbeck.com.br/?utm_source=youtube&utm_medium=description&utm_campaign=ebook&utm_content=video_tutorial_passos
http://turmadamonica.uol.com.br/home/#quadrinhos
https://bancadamonica.app.link/o0uYzQtc4Z
https://youtu.be/f_CEBnjdycA
https://youtu.be/SNCENmUccsc
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Agora é hora de usar a sua imaginação! 

Crie uma história em que o VÍRUS COVID-19 seja o grande vilão. Use os quadrinhos a 

seguir e solte sua imaginação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA QUER 
COLABORAR COM SUA 

SAÚDE 
No momento em que vivemos, o lugar mais seguro para nossa saúde é o nosso 

lar, vamos tornar esse lugar mais agradável com algumas atividades divertidas 

que podemos fazer sozinhos ou convidar alguém 

da família para fazer juntos. Lembrem-se: a 

segurança é primordial, nem sempre temos o 

local mais adequado, vamos sempre improvisar, 

mas o acompanhamento de um adulto é 

importante para garantir nossa segurança. 

Você vai precisar de duas cadeiras para cada 

participante e um espaço de aproximadamente cinco metros ou mais, pode 

fazer no quintal ou na sua varanda.  

 
 

FIM 

Se surgiu aquela dúvida de como fazer seu quadrinho, acesse ao link e vejam 

o vídeo com ótimas dicas:  https://youtu.be/f_CEBnjdycA 

 

https://youtu.be/f_CEBnjdycA
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PASSO A PASSO: 

Vamos usar nossa imaginação, vamos fazer de conta que a cadeira é um navio 

pirata e é preciso chegar em um ponto para encontrar o tesouro. Então, você 

terá que subir na cadeira e colocar a outra na sua frente para você subir na 

outra sem descer para o chão e assim por diante até chegar no ponto 

determinado. Se preferir pode substituir as cadeiras por jornal ou tapetes 

pequenos. O percurso você pode determinar de acordo com o espaço que tiver. 

Se for brincar sozinho use a imaginação e tente desafiar o tempo, marque o 

tempo que leva para realizar o percurso e tente fazer em menos tempo. 

  

 

PROPOSTA 2 

Caça - palavras e Acróstico 
 

Palavras 

Titãs 
Composição de Marcelo Fromer/Sérgio 

Britto 
Palavras não são más  

Palavras não são quentes  

Palavras são iguais  

Sendo diferentes  

Palavras não são frias  

Palavras não são boas  

Os números pra os dias  

E os nomes pra as pessoas  

 

Palavra eu preciso  

Preciso com urgência  

Palavras que se usem  

em caso de emergência  

Dizer o que se sente  

Cumprir uma sentença  

Palavras que se diz  

Se diz e não se pensa  

 

Palavras não têm cor  

Palavras não têm culpa  

Palavras de amor  

Pra pedir desculpas  

Palavras doentias  

Páginas rasgadas  

Palavras não se curam  

Certas ou erradas  

 

Palavras são sombras  

As sombras viram jogos  

Palavras pra brincar  

Brinquedos quebram logo  

Palavras pra esquecer  

Versos que repito  

Palavras pra dizer  

De novo o que foi dito  

 

Todas as folhas em branco  

Todos os livros fechados  

Tudo com todas as letras  

Nada de novo debaixo do sol 
Fonte:https://www.cifraclub.com.br/titas/palav

ras/letra/ 

https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/titas/palavras/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/titas/palavras/compositor
https://www.cifraclub.com.br/titas/palavras/letra/
https://www.cifraclub.com.br/titas/palavras/letra/
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Interpretação e Reflexão 

Após a leitura da música Palavras, vamos refletir um pouco sobre ela. Seguem algumas 

questões para orientar essa reflexão. (Responda em seu caderno!) 

1- No início, o compositor escreve: 

“Palavras não são más / Palavras não são quentes [...] 

Palavras não são frias / Palavras não são boas” 

✓ Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique sua resposta. 

✓ O que ou qual situação tornam as palavras más ou boas? 

 

2- Dialogue com sua família, usem a imaginação e o conhecimento de vocês e busquem 

juntos encontrar três exemplos para cada situação citada abaixo: 

✓ Palavras que indicam cor: _________________________________ 

✓ Palavras que expressam culpa: _________________________________ 

✓ Palavras de amor: _________________________________ 

✓ Palavras para pedir desculpas: _________________________________ 

✓ Palavras que dizemos sem pensar: ______________________________ 

✓ Palavras para expressar que somos educados:  ____________________ 

✓ Palavras que não deveríamos pronunciar: ________________________ 

 

3- Você, ou uma pessoa que conheça, já se sentiu ofendido, magoado ou desconfortável 

após escutar uma palavra? Escreva um pouco sobre essa experiência. 

 

4- As palavras que usamos no dia a dia dizem muito das nossas leituras, da nossa 

convivência e dos nossos sentimentos. Leia esses versos: 

“Palavras pra esquecer 

Versos que repito 

Palavras pra dizer 

De novo o que foi dito” 

Comente o que você sente e/ou pensa ao ler essas palavras? 

 

5- Há dois versos que nos diz: “Palavras que se usem / em caso de emergência”. Existem 

códigos verbais e não-verbais internacionais para serem usados em caso de emergência. 

Dialogue com alguém de sua família ou colega/amigo e registre quais são esses códigos, 

pois um dia você pode precisar! 
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6- Além de códigos com palavras e imagens, temos também números que podem salvar 

vidas, trazer socorro e são serviços públicos gratuitos. Dialogue com seus familiares ou 

pesquise na internet sobre esse assunto. Pesquise e anote os números correspondentes aos 

serviços públicos mencionados abaixo: 

 

• Defesa civil: _____ 

• Corpo de Bombeiros: ____ 

• Polícia Civil: _____ 

• Polícia Federal: _____ 

• Polícia Militar: _____ 

• Polícia Rodoviária Estadual: _____ 

• Polícia Rodoviária Federal: _____ 

• Secretaria dos Direitos Humanos: _____ 

• Delegacia de Atendimento à Mulher: ___ 

• Disque Denúncia: _____ 

• Ambulância: _____ 

• IBAMA: _____ 

• PROCON: _____ 

 

7- Observe o cartaz a seguir: 

 
https://sinthoresp.com.br/site/lancamento-da-campanha-contra-a-exploracao-sexual-e-o-trabalho-infantil-2/ 

Os números que aparecem após “Disque DENÚNCIA:” te conduzem a falar com 

qual(is) órgão(s) público(s)? 

 

SE LIGA NA GRAMÁTICA 
Em nossa Língua Portuguesa, as palavras estão organizadas em Classes de 

Palavras. Segundo a Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, uma classe de 

palavra é a soma de três propriedades: 

A) Um modo de significar, 

B) Um conjunto de características formais e 

C) Uma posição estrutural no interior da oração. 

Tradicionalmente, de acordo com o critério lógico-semântico (ou modo de 

significar), distinguimos substantivos (palavras que designam, de maneira 

genérica ou específica, seres, objetos, entidades, ideias), verbos (palavras que 

situam no tempo ações, processos e atributos), adjetivos (palavras que 

representam atributos, estados e qualidades dos objetos e entidades nomeados 

pelos substantivos), pronomes (palavras que se referem aos seres sem 

https://sinthoresp.com.br/site/lancamento-da-campanha-contra-a-exploracao-sexual-e-o-trabalho-infantil-2/
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discriminá-los no universo designado), numerais (palavras que denotam 

quantidades), advérbios (palavras que expressam circunstâncias ou 

intensidades de atributos e ações), artigos (palavras que antepostas aos 

substantivos, apenas informam se as entidades/conceitos que eles designam já 

são conhecidos ou não), conectivos: preposições e conjunções (palavras que se 

interpõem a outras para exprimir relações de sentido), interjeições (palavras 

que se empregam exclusivamente para exprimir atos comunicativos 

circunstanciais). 
(AZEREDO, J.C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2014. pgs.144-145) 

 

1- A partir dessas informações, complete a cruzadinha abaixo: 

 

 

 
Dicas: 

1) Palavra que nomeia coisa, ser, substância, seres reais ou imaginários. 

2) Palavra que indica a quantidade dos seres ou demarca o lugar que eles 

ocupam em uma determinada série. 
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3) Palavra que se vem antes dos substantivos a fim de determiná-los ou 

indeterminá-los, indicando o número e o gênero a que pertencem. 

4) Palavra que serve para ligar orações. 

5) Palavra que exprime sentimentos de dor, alegria, admiração, aplauso, 

irritação etc. 

6) Palavra que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidade, especificação, 

origem ou estado. 

7) Palavra que modifica o verbo, o adjetivo e até outra palavra da mesma classe 

que essa. 

8) Palavra que serve para ligar duas outras palavras. 

9) Palavra que substitui ou acompanha o substantivo. 

10)  Palavra que exprime ação, estado ou fenômeno natural, designando 

simultaneamente tempo, modo, pessoa e número. 

(SILVA, Solimar. Dinâncicas e jogos para aulas de Língua Portuguesa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.pgs.94-95) 

 

Agora, releia a letra da canção “Palavras”, do grupo musical “Titãs” e a imagem 

“FAKE NEWS”, que se trata de uma notícia falsa sobre o Coronavírus, para 

responder as próximas questões. 
 

 

Imagem disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/holofote/2020/03/17/interna-holofote,834851/agua-

quente-com-alho-cura-pacientes-com-coronavirus-nao-mesmo.shtml 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/holofote/2020/03/17/interna-holofote,834851/agua-quente-com-alho-cura-pacientes-com-coronavirus-nao-mesmo.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/holofote/2020/03/17/interna-holofote,834851/agua-quente-com-alho-cura-pacientes-com-coronavirus-nao-mesmo.shtml
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2- Leia os substantivos abaixo, e coloque “SC” para Substantivos Concretos e 

“SA” para Substantivos Abstratos. 

 

a) Palavras (   ) 

b) Pessoas (   ) 

c) Culpas (   ) 

d) Amor (   ) 

e) Desculpas (   ) 

f) Jogos (   ) 

g) Sol (   ) 

h) Letras (   ) 

i) Pulmões (   ) 

j) Garganta (   ) 

k) Dores (   ) 

l) Sal (   ) 

 

3- O substantivo Coronavírus está redigido de forma incorreta na “FAKE 

NEWS” na figura anterior, sendo utilizado indevidamente o “HÍFEN”. Sobre a 

classificação do substantivo Coronavírus, o mesmo é: 

 

a) Abstrato e Simples 

b) Concreto e Simples 

c) Concreto e Composto 

d) Abstrato e Composto 

 

4- Forme frases a partir dos seguintes adjetivos retirados da letra da canção. 

Não se esqueça de utilizar os artigos definidos e/ou indefinidos (o, a, os, as, 

um, uma uns, umas) antes dos substantivos. 

 

a) Quentes: As águas da praia de Guriri costumam ser bem quentes no verão. 

b) Más: 

c) Frias: 

d) Boas: 

e) Doentias: 

 

5- Leia o trecho da nota publicada no site do Ministério da Saúde: 
 

 

“Brasil registra 40.581 casos de coronavírus e 2.845 mortes. Foram 1.927 casos 

novos e 383 mortes em 24 horas. São Paulo concentra maior parte das 

notificações. Subiu para 40.581 o número de casos confirmados de 

coronavírus no Brasil.” 

Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46757-brasil-registra-40-581-casos-de-coronavirus-e-2-845-

mortes 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46757-brasil-registra-40-581-casos-de-coronavirus-e-2-845-mortes
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46757-brasil-registra-40-581-casos-de-coronavirus-e-2-845-mortes
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I. Os substantivos “Brasil” e “São Paulo” iniciam com letras maiúsculas, pois se 

tratam de substantivos próprios. 

II. Morfologicamente, os termos “40.581, 2,845, 383, 24” são numerais. 

III. Em “Subiu para 40.581 o número de casos confirmados de coronavírus no 

Brasil”, o artigo “o” está determinando o substantivo “número”, portanto, 

trata-se de um artigo definido. 

IV. no trecho “São Paulo concentra maior parte das notificações”, o termo 

“das”, trata-se de uma contração entre a preposição “de” e o artigo definido 

“as”. 

Assinale a alternativa correta 

a) (    ) Somente as alternativas I, II e IV são verdadeiras. 

b) (    ) Somente as alternativas II e III são verdadeiras. 

c) (    ) Somente a alternativa IV é falsa. 

d) (    ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 

6- Escreva em seu caderno, três frases que não sejam “FAKE NEWS”, e que 

podem auxiliar na prevenção contra o coronavírus. Lembre-se de usar palavras 

de incentivo! 

SE LIGA NA LÍNGUA! 

AGORA, VOCÊ É O DETETIVE! 

Assunto: Homônimos e parônimos 

Idade: Jovens e Adultos 

Nível: Ensino Fundamental 2 

Tempo: entre 10 a 25 minutos 

Recursos: Cópia do criptograma 

Algumas palavras na língua portuguesa podem confundir tanto na escrita 

quanto na oralidade. Essas palavras são similares na pronúncia e na escrita, 

porém possuem diferentes significados. Por esse motivo, muitas pessoas se 

confundem no momento de utilizá-las em diferentes contextos. 

Neste criptograma em códigos tem-se dezoito palavras, na horizontal, que 

deverão ser descobertas a partir dos códigos. Lembre-se: para desenhos iguais, 

letras iguais. Existem códigos/desenhos que só serão descobertos por lógica ou 

dedução. 

Seguindo essa lógica, ao desvendar o código nos quadradinhos destacados, 

formar-se-ão duas palavras fundamentais na vertical, que darão sentido a que 

parte da gramática e sua especificidade está se tratando nos passatempos. 
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O ideal é descobrir as palavras destacadas em até 10 minutos. Esta brincadeira 

educativa trará à tona não só o tipo de palavras que trazem certas armadilhas 

de sentido, mas também cada significado delas em suas singularidades. 
 

 
 

Silva 
(SILVA, Solimar. Dinâncicas e jogos para aulas de Língua Portuguesa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.pgs.98-

100) 



MATERIAL PEDAGÓGICO 6º e 7º ANOS -  02/2020 

 
 

 

 28 

PARA FAZER COM A FAMÍLIA 

Preparamos mais uma Atividade para ser desenvolvida com as pessoas que 

residem na mesma casa que você ou, com os amigos via on-line usando as redes 

sociais. Pronto para exercitar seu conhecimento das palavras? Sabemos que 

sim! 
 

Atividade - ADEDONHA tema: Casa 

Essa é uma brincadeira super conhecida e portanto, você terá pouco trabalho 

com ela. É de fácil execução e quase sem custo. Recomenda para crianças a 

partir de 8 anos. Pode ser realizada em sala de aula mesmo, ou em casa. Nela 

trabalhamos rapidez de raciocínio e concentração. 
 

Material: 

Para brincar de Adedonha ou Stop você vai precisar apenas de: 

✓ Papel e caneta (ou lápis) para cada jogador. 
 

Modo de jogar: 

✓ Definir um tema ou as categorias que vão entrar no jogo (escolha pelo 

menos cinco), e as distribuir em colunas. A última coluna deve ser 

sempre o TOTAL. Exemplo: NOME, ANIMAL, FRUTA, COR, LUGAR 

(cidade, estado, ou país), TOTAL. 

Dica: Para o tema CASA, pode-se definir as seguintes categorias: 

Coisas/objetos presentes em determinado cômodo da habitação que iniciem 

com a letra sorteada – SALA, COZINHA, QUARTO, BANHEIRO, QUINTAL, ÁRE DE 

SERVIÇO, ESCRITÓRIO etc. 

Veja o exemplo: 

LETRA SALA COZINHA QUARTO BANHEIRO QUINTAL TOTAL 

A almofada açúcar abajur absorvente areia  

       
 

✓ O objetivo é preencher todas as categorias com a letra sorteada primeiro 

que os colegas.  

✓ Quem terminar primeiro deve dizer: “stop”, então todos devem parar de 

escrever e contar os pontos. 

Dica 1: A pontuação para cada acerto é de 10 pontos, em caso de palavras 

repetidas entre dois ou mais jogadores conta-se 5 pontos. Porém quem acertar 

sozinho uma categoria ganha 20 pontos.  
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✓ Terminada a contagem por categoria, somam-se os pontos e registram-se 

os mesmos na coluna escrita “TOTAL”, após pelo menos umas 5 rodadas, 

somam-se todos os pontos e declara-se quem é o vencedor. 

Dica 2: Para escolher a letra a ser usada na brincadeira, pode-se fazer um 

sorteio (escreva cada letra do alfabeto ponha em um saquinho e retire uma) ou 

conta-se nos dedos após dizer: “A-de-dooo-nha”. 
 

Algumas Regras Úteis: 

1. Quem terminar primeiro deve dizer “stop”, e então, todos devem parar de 

escrever; 

2. Um dos jogadores deve supervisionar a contagem dos pontos e esclarecer as 

dúvidas fazendo consulta em um Dicionário ou na Internet. 
ADAPTADO. Fonte: http://jogodobrincar.com/adedonha/   

 

HORA DA ESCRITA 

Acróstico é um gênero de composição geralmente poética, que consiste em 

formar uma palavra vertical com as letras iniciais ou finais de cada verso 

gerando um nome próprio ou uma sequência significativa. 

Os acrósticos já existiam na antiguidade com escritores gregos e latinos e na 

Idade Média com os monges. Foi um gênero muito utilizado no período barroco, 

durante os séculos XVI e XVII, e ainda hoje é muito utilizado por pessoas de 

várias faixas etárias, classes sociais e culturas diferentes. 

A palavra ACRÓSTICO originou-se da palavra grega Ákros (extremo) e stikhon 

(linha ou verso), onde o prefixo indica extremidade, apontando a principal 

característica desse tipo de composição poética: as letras de uma das 

extremidades de cada verso vão formando uma palavra vertical. Mas as letras 

podem também aparecer no meio do verso. 

Vejamos o acróstico utilizado pela poetisa paranaense Santher: 
 

Minha Razão de Viver 

Felicidade maior que se 

Instalou em minha vida... 

Luz que ilumina e me mostra o 

Horizonte a seguir... Abrigo 

Onde repouso meus 

Sonhos, sem nunca pensar em desistir 
 

Segundo a Enciclopédia Britânica, o acróstico é utilizado desde a antiguidade, 

inclusive nos livros bíblicos dos Provérbios e dos Salmos. 

http://jogodobrincar.com/adedonha/


MATERIAL PEDAGÓGICO 6º e 7º ANOS -  02/2020 

 
 

 

 30 

Em português o acróstico apareceu no Cancioneiro Geral (século XVI) e chegou a 

ser feito por Camões, no soneto CCIX, cujo primeiro verso é “Vencido está de 

amor meu pensamento". 

Há muitas variantes: o acróstico alfabético, em que se vai enfileirando o 

alfabeto verticalmente; o mesóstico, em que as letras da palavra-chave 

aparecem no meio da composição, no final de cada primeiro hemistíquio ou 

início do segundo; e outras modalidades ainda mais complicadas. 
Fonte: https://www.infoescola.com/literatura/acrostico/  

 

1- A partir das palavras QUARENTENA, HIGIENE e COVID-19 crie um acróstico 

com uma sequência significativa. 

Use como inspiração o exemplo da página anterior, uma composição da poetisa 

paranaense Santher. 

2- Selecionamos algumas palavras da canção que inicia esse bloco de 

atividades e criamos um caça-palavras. Convide alguém para jogar com você! 

   
   

   
   

   
   

   
   

 F
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:  
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w
w
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https://www.infoescola.com/literatura/soneto/
https://www.infoescola.com/literatura/acrostico/
http://www.genial.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
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Muita gente diz que não sabe falar inglês, mas usa essa língua todo dia. Você 

pode ser um exemplo disso! Se você diz que não fala inglês saiba que isso não é 

verdade! Com certeza você já falou: “Vou postar no meu stories!”, “Ele está 

online” ou “ela está off-line!” Ainda mais agora nesse momento de pandemia 

tenho certeza que você ouviu falar que tem muita gente fazendo home office, 

que aquele restaurante só está fazendo delivery e ainda que a gente deve tomar 

cuidado com as fakenews. O pior é saber que ficando em quarentena você não 

pode ver o seu crush de perto! Você entendeu tudo o que foi dito aqui? Viu? 

Não te disse que você sabia falar inglês? 

 

 

 

 

Agora, encontre no caça-

palavras ao lado, as 7 

palavras em língua inglesa 

(destacadas no texto) que 

usamos no nosso dia a dia. 

 

 

 
 

 DESAFIO EM FAMÍLIA 

Desafie sua família! Repita essas palavras em inglês e veja se eles sabem 

explicar o que cada uma delas significa. 

  

Por falar em News (notícia), veja a manchete abaixo:  

                USING CELLPHONE CAUSES CANCER 

• Você compreendeu a notícia? Acha que essa notícia é Fake? 

• Falando sobre saúde, você estaria disposto a diminuir o uso do seu celular 

para se proteger? 

• Que outras notícias sobre saúde você tem ouvido? Você consegue dizer se 

elas são fake ou não? 

 

 

 

 

 

Yes! Agora é Inglês!  
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FAZENDO ARTE 
A forma de escrita no grafite é bem específica e cheia de estilo. Agora chegou a 

sua vez. Escolha um dos modelos que seguem ou crie o seu próprio estilo. Poderá 

ser feito no caderno de desenho. As palavras a serem escritas são:  
 

COVID-19; QUARENTENA; VÍRUS; FAMÍLIA... 
 

 

Imagem: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/XaSJtlbwJIo2JAtkWKwsLGdkz54WrUwZ-

F_2ZbC_3HaLXKUEH6wYMpojKGkjygyJzU-cvtc6Js6hX5OPKoOKy6GrWKP2EPFBosf0jdVux7Zh-7-

1k2sYmcbZXHCQlgj7N7GecT9toj8 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/XaSJtlbwJIo2JAtkWKwsLGdkz54WrUwZ-F_2ZbC_3HaLXKUEH6wYMpojKGkjygyJzU-cvtc6Js6hX5OPKoOKy6GrWKP2EPFBosf0jdVux7Zh-7-1k2sYmcbZXHCQlgj7N7GecT9toj8
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/XaSJtlbwJIo2JAtkWKwsLGdkz54WrUwZ-F_2ZbC_3HaLXKUEH6wYMpojKGkjygyJzU-cvtc6Js6hX5OPKoOKy6GrWKP2EPFBosf0jdVux7Zh-7-1k2sYmcbZXHCQlgj7N7GecT9toj8
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/XaSJtlbwJIo2JAtkWKwsLGdkz54WrUwZ-F_2ZbC_3HaLXKUEH6wYMpojKGkjygyJzU-cvtc6Js6hX5OPKoOKy6GrWKP2EPFBosf0jdVux7Zh-7-1k2sYmcbZXHCQlgj7N7GecT9toj8
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MOVIMENTANDO-SE... 

FUTEBOL OU FOOTBALL? 
Olá!! Estamos de volta!! 

Vamos conhecer um pouco mais sobre Educação Física? Hoje quero chamar 

atenção para os esportes e sua relação com a língua inglesa. Já percebeu que a 

língua inglesa tem grande influência nos nomes de algumas modalidades, 

observe? 

Futebol em português, em inglês “football”. 

Handebol é outra modalidade com nome relacionado com a língua inglesa, 

“Handball” é assim que se escreve em inglês. 

E voleibol será que tem relação? Sim, em inglês escreve-se “volleyball”  

Basquete em inglês escreve-se “Basketball”, que inclusive surgiu nos Estados 

Unidos, assim como o voleibol.  
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Os nomes das modalidades esportivas foram, como diríamos “aportuguesados”, 

ou seja, sofreram influência da língua inglesa, pois é considerada a língua 

universal. 

 

Já que entramos no assunto esportes, e esse faz parte de nosso conteúdo, 

vamos conhecer sugestões de atividades que podem ser realizadas em casa.  

Você vai precisar de uma bola, mas não se preocupe, já vamos deixar uma 

atividade que pode ser feita sem bola com outro objeto que a substitui.  

Para essa atividade precisaremos de uma bola, bem cheia, para quicar bem. Um 

dos fundamentos do basquete e do handebol é o drible, que consiste em quicar 

a bola com uma das mãos, podendo alternar. Este recurso é usado para se 

deslocar em direção ao objetivo, cesta ou gol sem infringir as regras.  

O objetivo da atividade é quicar a bola, livremente na varanda ou no quintal, 

onde for melhor. No primeiro momento é só isso, depois vamos acrescentando 

desafios. Então, quique a bola até um ponto e retorne, porém, alternando as 

mãos, ora com a direita, ora com a esquerda. Aumente o desafio e quique a 

bola sem olhar para ela, não é fácil, mas você vai conseguir. Se possível faça um 

pouco todos os dias e essa atividade vai contribuir para melhorar suas 

habilidades.  

Ficar em casa sem poder sair nos deixa entediados, mas é o melhor para esse 

momento. Então, essas atividades são simples de realizar e ajudará a tornar 

nosso dia mais agradável. Lembrando que qualquer atividade física tem uma 

grande contribuição para nossa saúde física e mental.  

Para os que não tem bola em casa, improvise e jogue basquete com um balde e 

um objeto que imite uma bola, por exemplo uma almofada pequena, uma 

sacola plástica cheia de papel e pratique arremesso, um dos fundamentos do 

basquete. Coloque o balde sobre uma cadeira e de uma distância execute 

arremessos buscando acertar o balde, divirta-se! 
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PROPOSTA DE 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 

O QUE É O SANEAMENTO BÁSICO? 
Saneamento é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o 
manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o 
manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente 
patogênico, visando a saúde das comunidades. 

 

COMO ERA O COTIDIANO DA SOCIEDADE NA IDADE MÉDIA 

A Idade Média é um período da História que é marcado de mistérios, guerras, 

cavaleiros de armaduras, senhores feudais, reis, príncipes, princesas, damas, 

cavalheiros, castelos, servos (camponeses) e o desabrochar (nascimento) das 

feiras, dos comerciantes (burgueses), das cidades (burgos), da economia e da 

sociedade que conhecemos hoje. 

É um período que nos traz muitas curiosidades e encantamentos que são 

retratados em filmes, livros, romances, desenhos, pinturas entre outras artes 

que nos cercam. 

Sempre tivemos muitas curiosidades sobre esse período histórico que nos 

encanta. 

A imagem abaixo ilustra um pouco desse cenário. 

Fonte: https://medium.com/@marinafancello 

https://medium.com/%40marinafancello
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Nos tópicos a seguir estão algumas informações importantes para 

entendimento desse período também denominado medieval. 

➢ Depois da queda do Império Romano, formou-se na Europa a civilização 

medieval, tradicionalmente do século V ao século XV os europeus viveram a 

Idade Média; 

➢ A nova civilização medieval misturava o passado cultural grego e romano, a 

cultura dos povos germânicos, também apelidados de bárbaros (povos que 

viviam fora das fronteiras do Império Romano) que tinham acabado de adentrar 

nas fronteiras do antigo império e a religião cristã; 

➢ A base da economia e da política era um modo de produção chamado 

FEUDALISMO, que teve destaque a partir do século XI. Na Europa Feudal, a 

maioria das pessoas vivia no campo e eram servas, obrigadas a pagar impostos 

para os senhores feudais (nobres) que eram os donos das terras. 

 

Agora que você já realizou a leitura dos textos anteriores e observou a imagem 

que retrata pessoas no contexto medieval, vamos fazer no CADERNO AS 

ATIVIDADES A SEGUIR: 

1 – A imagem a seguir faz uma representação da organização das moradias no 

contexto feudal. Vamos analisar a imagem? Após sua análise, responda em 

seu caderno: 

www.estudokids.com.br/feudalismo, 

 

A) O que te chama atenção na estrutura das casas? Viver em um ambiente 

assim representa ter saúde e qualidade de vida? Justifique sua resposta. 

 

http://www.estudokids.com.br/feudalismo
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B) Como você imagina que era a qualidade de vida das pessoas nesse cenário 

medieval? 

2 – Para entender ainda mais sobre a sociedade da época, vamos ler o texto 

abaixo com atenção: 
 

 

Nesta atividade, a interpretação pode ser feita com a ajuda de seus 

familiares/responsáveis, se possível, é muito interessante a participação da 

família, já que estamos falando de responsabilidades e funções sociais que, 

ora são individuais, ora coletivas. Registre em seu caderno: 

Como as mulheres viviam na Idade Média? Os homens eram machistas como 

os de hoje? 

Que tipo de atividade as mulheres exerciam? O historiador Georges Duby 

chamou a Idade Média de Idade dos Homens. Realmente, numa sociedade 

em que o prestígio estava nas mãos dos bispos e dos cavaleiros de armadura, 

as mulheres quase não tinham voz. Mas será que a situação feminina era tão 

limitada assim? A historiadora francesa Régine Pernoud tem uma opinião 

interessante. 

 “... nos tempos feudais (...) atribuía –se à coroação da rainha tanto valor 

quanto à do rei (...). Essa rápida visão do papel das rainhas dá uma ideia bem 

exata do que se passou com as mulheres. (...) 

Somente no século XVII (quanto a Idade Média já tinha acabado) a mulher 

toma obrigatoriamente o nome do marido. (...) 

Certas abadessas (chefe das religiosas de um convento) eram senhoras 

feudais cujo poder era respeitado do mesmo modo que o de outros 

senhores. (...) Administravam, muitas vezes, vastos territórios com cidades, 

paróquias. (...) As religiosas dessa época (...) são na maioria mulheres 

extremamente instruídas. (...) 

Os registros de impostos (...) de Paris, no fim do século XIII, mostram uma 

multidão de mulheres exercendo funções de professora, médica, 

farmacêutica, tintureira, copista, miniaturista, encadernadora etc. 

Não é senão no fim do século XVI, por um decreto do Parlamento, datado de 

1593, que a mulher será afastada explicitamente de toda função no Estado. 

“Aos poucos, é reforçada a ideia de confinar a mulher no que foi sempre seu 

domínio privilegiado: os cuidados domésticos e os filhos.” 
 

PERNOUD, Régine. Idade Média. O que não nos ensinaram. Rio de janeiro: Agir, 1997, pp. 101- 118.) 
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a) Por volta de quais séculos as mulheres passaram a ser proibidas de exercer 

uma série de profissões e praticamente foram obrigadas a se dedicarem apenas 

ao lar e aos filhos? Quando isso aconteceu, a Europa ainda vivia no período 

denominado Idade Média? 

b) Mediante a realidade estudada, era possível uma mulher chefiar um feudo? 

Justifique sua resposta. 

c) Cite cinco profissões comuns das mulheres nas cidades a partir do século XIII 

(profissões da Europa no contexto medieval, mas também pode ser de outra 

localidade no mesmo período estudado). 

d) Pelo que descreve o texto, ainda é possível afirmar que a Idade Média foi 

intelectualmente dominada pelos homens e que as mulheres, nessa época, não 

exerceram nenhum papel de destaque social e político na sociedade? Justifique 

sua resposta. 

e) Atualmente a mulher exerce na sociedade alguma profissão de destaque? 

Quais? 

f) Escreva um parágrafo caracterizando como você e sua família percebem, ou 

seja, visualizam a atuação e a imagem das mulheres na sociedade. Dicas para 

reflexão e construção de seu parágrafo: qual a importância das mulheres na 

sociedade hoje? Quais funções elas exercem? 

 

 

SEIS HÁBITOS DE HIGIENE, “PARA NÓS, BEM DIFERENTES”, QUE ERAM 

COMUNS NA IDADE MÉDIA 

Nós sabemos que muita coisa na Idade Média era completamente diferente de 

hoje em dia. Por conta das opressões de governos e interesses religiosos, muito 

avanço foi evitado e muita gente foi deixada à própria sorte. A falta de 

tecnologia e a manutenção de hábitos rudimentares fazia com que grande parte 

dos problemas estivessem no campo da saúde e da higiene. Coisas que são 

completamente absurdas hoje em dia, eram comuns e até mesmo estimuladas 

pelas autoridades na época. 

Conheça aqui alguns dos hábitos com o estilo de vida da época medieval. 
Texto adaptado de https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/ (acesso em abril de 2020) 

 

1. BANHEIRO NA MADRUGADA. 

Sabe aqueles dias em que você está na cama pronto para 

dormir ou acorda no meio da noite com uma tremenda 

vontade de ir ao banheiro? Quando o mesmo acontecia na 

CURIOSIDADES 
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Idade Média, as pessoas apenas pegavam um pequeno pote utilizado como 

penico e deixavam a urina ou as fezes ali 

por toda a noite, até a manhã seguinte. 

2. DESCARGA 

Quando alguém acordava de manhã 

numa residência da Idade Média e não 

queria que o odor do penico cheio se 

espalhasse, precisava chegar o conteúdo 

fora. Ao invés de jogar num local 

apropriado, era comum as pessoas 

simplesmente abrirem a porta de casa 

para jogar todo o conteúdo no meio da 

rua. 

3. REMÉDIO CONTRA CALVÍCIE 

Ainda hoje, existe uma luta de vários homens 

contra o problema da calvície e queda de 

cabelo, a partir da utilização de diferentes 

remédios e técnicas que garantem a cabeleira 

em dia e saúde. Na época medieval, o 

remédio não era dos mais higiênicos. Para 

voltar a ter cabelos, os carecas precisavam 

esfregar uma mistura de sal com fezes de 

galinha no couro cabeludo. 

4. BANHOS PÚBLICOS 

A menos que você fosse alguém muito rico com 

cômodos dedicados para os banhos dentro de casa, 

tendo até mesmo funcionários que cuidassem de 

sua limpeza, teria que recorrer aos banhos públicos 

para se limpar. O número de pessoas nos espaços 

era muito grande e a água era compartilhada com 

todos os presentes. Além disso, era comum que os 

banhos não fossem recomendados durante o 

verão. 

 5. PAPEL HIGIÊNICO 

O papel higiênico não se tornou comum na 

Europa até o fim do século XVI. Antes disso, as 

pessoas tinham dificuldades para se limpar após 
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usar o banheiro. Quem não fazia parte da realeza, precisava limpar as partes 

íntimas com pedras deixadas ao lado das fossas ou com folhas de plantas. 

6. GUARDA-ROUPAS 

A maioria das pessoas na Idade Média não tinha 

um guarda-roupas repleto de opções de looks 

disponíveis. Era normal que cada um tivesse 

quatro conjuntos de roupas, um para cada 

estação, isso quando conseguiam manter toda 

essa variedade. Além disso, era normal que as 

roupas fossem feitas de lã, o que as deixava 

muito difíceis de limpar. 

 

Você já sabia que esses hábitos eram comuns no passado? 

Hábitos estranhos para nós hoje, você concorda? 

Perceba que, no que diz respeito a higiene, saúde e saneamento básico, no 

contexto atual melhorou muito, pois com o passar do tempo os conhecimentos 

advindos dos estudos científicos e tecnológicos ajudaram a entender como 

nosso corpo funciona, descobrimos as bactérias, os vírus, e outros. Esse fato nos 

ajudou a melhorar e muito nossa higiene e cuidados com a saúde. 
 

3- Converse com sua família/Responsáveis para responder as questões abaixo: 

A) Das curiosidades informadas, quais as que mais te chamaram a atenção? Cite 

pelo menos 3 delas. Quando você contou para sua família sobre os hábitos de 

higiene no período medieval o que eles falaram? 

B) Atualmente quais os cuidados de higiene são comuns para você? 

C) Na sua casa, as pessoas tomam os mesmos cuidados com na higiene com a 

saúde? Justifique sua resposta. 

D) Observando como era a questão de saúde e higiene na Idade Média, 

comente quais as mudanças ocorreram até os dias atuais? Você pode perguntar 

alguém de sua família/responsável ou pesquisar na internet em jornais ou 

revistas, escolha uma imagem ou um vídeo e escreva em seu caderno sobre 

como são os modos de saúde e de higiene das pessoas dessa cidade na 

atualidade. 
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Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o abastecimento de água 

e o esgotamento sanitário. Entretanto, o saneamento básico inclui uma série de 

outros serviços fundamentais para a qualidade de vida de uma população. 

De acordo com a Lei 11.445/07, podemos definir como saneamento básico o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-saneamento-basico.htm 

 

4  –  SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

Observe as charges acima com atenção e responda em seu caderno: 

a) Descreva como ocorria o saneamento básico na Idade Média. 

b) Observe as charges que se referem ao saneamento básico na atualidade e 

escreva sobre elas. 

c) A partir das análises, realizadas anteriormente, é possível afirmar que 

existem diferenças? E semelhanças? Justifique as respostas. 

5 – Ao longo dos contextos históricos, podemos observar que o Saneamento 

básico é importante e necessário para que tenhamos uma vida mais saudável. 

Ainda observando as charges e o texto abaixo, responda em seu caderno: 

 

a) O que você entende por Saneamento Básico? 

SANEAMENTO BÁSICO NA IDADE MÉDIA SANEAMENTO BÁSICO NA 

ATUALIDADE 

  

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-saneamento-basico.htm
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Parte considerável da água utilizada para uso doméstico não recebe tratamento e, por 

isso, é imprópria para o consumo humano. 

A falta de água tratada e de rede de esgoto nas cidades afeta a saúde humana, pois a 

água contaminada é fonte de muitas doenças. 

Nos países pobres, os investimentos em infraestrutura são muito menores do que nas 

nações ricas. Assim, é comum esgotos correrem a céu aberto prejudicando, 

principalmente, as crianças que são mais suscetíveis a doenças. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente (PNUMA), um 

terço da população vive em países que sofrem com a escassez de água para o 

consumo humano. Para muitas dessas nações, uma das maiores ameaças ambientais 

à saúde é o uso contínuo de água não tratada. 

Texto adaptado - Santos, Fernando Sampaio – Para Viver Juntos, Editora SM 2012 p. 161 

b) Em sua casa são tomadas atitudes para diminuir a produção de lixo, tais 

como o não desperdício e a reutilização de material? Em caso afirmativo, 

descreva exemplos. 

c) Considerando a necessidade do saneamento básico e do depósito do lixo em 

locais adequados, escreva o que é feito com o lixo recolhido no seu bairro ou na 

sua cidade? 

d) Você acredita que o saneamento básico seja uma prática importante? 

Comente. 

 

  

 

 

7 -  ESCASSEZ DE ÁGUA POTÁVEL 

6 - Observe o mapa ao lado e 

responda: 

• Qual a região brasileira que 

apresenta a menor porcentagem de 

rede de esgoto? 

• Na região onde você mora, qual é a 

porcentagem de rede de esgoto? 

• Para você é importante a rede de 

esgoto? Por quê? 
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a) Faça um levantamento, por meio de uma pesquisa, e escreva em seu caderno 

quais os principais problemas causados pela escassez de água no Brasil.  

b) Que medidas podemos tomar para evitar o desperdício de água? 

c) Você imagina como é o dia a dia das pessoas que vivem em locais ondem não 

há água potável? Como será que elas lidam com esse problema? Pesquise sobre 

esse assunto e responda, pois a falta de água é uma realidade em vários estados 

brasileiros. 

 

8 - Agora, observe o mapa ao lado e 

responda: 

• Qual região que possui a menor 

distribuição de água? 

• Como se apresenta a distribuição de 

água na região em que você mora? 

• Analisando o Mapa geral de 

esgotamento ou fossas ligadas a rede 

por região (2017) e o Mapa de 

Disponibilidade da rede de 

abastecimento de água – 2017. O que 

podemos concluir em relação as regiões 

brasileiras? Quais apresentam os 

melhores resultados e quais apresentam 

os resultados mais desafiadores? 

 

9- Vamos analisar essa imagem e responder o que se propõe: 

a) Quais problemas as pessoas 

que vivem no lugar retratado 

devem enfrentar em seu dia a 

dia? 

b) Explique a frase: “Investir em 

saneamento básico sai mais 

barato que tratar as doenças 

provocadas pela ausência dessa 

infraestrutura”. 
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c) Explique como a presença de saneamento básico em uma comunidade pode 

contribuir para a elevação da expectativa de vida de 

sua população. 

 

 10 - Agora aprenda se divertindo com o Mapa do Brasil, dividido em regiões. 

Escolha uma cor para cada uma das cinco regiões, imprima, recorte-o e “mãos 

à obra”, para pintar e montar o Quebra cabeça. 

Complexo da Maré, RJ. Foto: Fernando Frazão 
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PROPOSTAS  

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 
PROPOSTA 1 
DO QUE É FEITO O AR QUE RESPIRAMOS? 

O ar não pode ser tocado e, geralmente, 
não apresenta cor, cheiro nem gosto. 
Apresenta-se no estado gasoso, sendo 
uma mistura de gases. O gás em maior 
quantidade encontrado no ar é o 
nitrogênio ou azoto, que compõe cerca 
de 78% do ar. Matematicamente, isso 
quer dizer que, em 100 litros de ar, há 
78 litros de nitrogênio. 
Depois, vem o gás oxigênio, com cerca 

de 21%. O 1% restante inclui o gás 

carbônico e outros gases. Esta é a 

proporção de gases no ar seco. Mas, normalmente, há também vapor d’ água e 

poeira.  

Adaptado: https://alunosonline.uol.com.br/quimica/composicao-ar.html 

Vamos representar o que falamos acima em um gráfico do tipo: “Gráfico de 

Setores” (também conhecido como gráfico de pizza) para responder as questões 

de 1 a 6 abaixo. 

Gráfico: Concentração de gases na atmosfera 

 
Após a leitura do gráfico, responda em 
seu caderno: 

1- O ar é formado por um único gás?  

2- Quais os nomes dos gases, 
apresentados no gráfico de setor ao lado 
que estão presentes na composição do ar? 

https://alunosonline.uol.com.br/quimica/composicao-ar.html
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3- Qual o gás que está em maior quantidade no ar? 

4- Caso tenhamos 2 litros da composição do ar aprisionados em uma garrafa, 
que quantidade de azoto teremos? E de oxigênio? 
5- Qual é fração que representa o nitrogênio na composição do ar conforme o 
gráfico de setor apresentado acima? 
6- A cada minuto um adulto saudável inspira 6 litros de ar atmosférico. Sabendo 
dessa informação, quantos litros ele inspira de cada um dos gases presentes na 
atmosfera, conforme percentuais apresentados no gráfico de setor? 
 
 

Para que serve tanto gás nitrogênio? 
 
O gás nitrogênio é essencial para a vida. Ele faz parte de muitas 
substâncias importantes como, por exemplo, todas as proteínas 
que formam nosso corpo e o corpo de todos os demais seres vivos. 

                               Texto adaptado: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/ciclo-nitrogenio.htm 
Figura: https://br.freepik.com/vetores-premium/crianca-a-pensar-com-uma-pergunta-ou   duvida_2406998.htm 

 
Existe mesmo vapor d’água no ar? Nós podemos ver? Faça você mesmo essa 
experiência! 

- Retire da geladeira uma garrafa com água 

gelada, de preferência fechada por uma tampa.  

- Após alguns minutos observe como ela fica na 

parte externa.  

- Faça a anotação em seu caderno e tente 

encontrar uma explicação para o que acontece. 

Você vai poder observar que a garrafa fica 

molhada do lado de fora e muita gente 

costuma dizer que a garrafa está “suada”.  

 

Mas esse seria o termo correto? Pare para pensar: A garrafa está fechada, 

geralmente é feita por materiais como plástico ou vidro e, além disso, a 

quantidade de água que contém em seu interior continua a mesma.  

Então, de onde vem essa água? Vem do ar! A água no estado gasoso, presente 

no ar, ao atingir a parede fria da garrafa, transforma-se em água líquida. 

Quando a quantidade de vapor d’água está alta, dizemos que o ar está úmido. 

Quando a quantidade de vapor d’água está baixa, dizemos que o ar está seco. 
Adaptado: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/por-que-um-copo-com-agua-gelada-

transpira,b1bf58fd9e34135d9e4aacfbc0fedb45w5elh9hx.html 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/ciclo-nitrogenio.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/crianca-a-pensar-com-uma-pergunta-ou%20%20%20duvida_2406998.htm
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/por-que-um-copo-com-agua-gelada-transpira,b1bf58fd9e34135d9e4aacfbc0fedb45w5elh9hx.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/por-que-um-copo-com-agua-gelada-transpira,b1bf58fd9e34135d9e4aacfbc0fedb45w5elh9hx.html
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A quantidade de vapor d’água no ar atmosférico tem alguma relação com a 

nossa saúde? 

A resposta é sim! No inverno, o índice de umidade relativa do ar decresce do 

ideal que é acima de 60%, e isso pode causar irritação nos olhos, garganta e 

nariz de indivíduos sadios, além de piorar a situação de pessoas com rinite 

alérgica e asma. 
Adaptado: https://jucienebertoldo.com/wp-content/uploads/2019/05/C6_3BIM_ALUNO_2018.pdf 

 

 

Para termos uma ideia de como a umidade relativa do ar se comporta em uma 

determinada região ao longo do ano foi gerado no site do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) um gráfico de pontos e linha contendo as informações do 

Distrito Federal. 
 

Gráfico: Porcentagem da umidade relativa do ar durante um ano no Distrito 

Federal 

 
Fonte: www.inmet.gov.br 

Com base no Gráfico 2, responda em seu caderno as seguintes questões: 

1- Qual é o mês com a maior e o mês com a menor porcentagem de umidade 

relativa do ar no DF?  

2- Qual é essa diferença da umidade relativa do ar entre esses meses? 

3- Qual o percentual aproximado da umidade relativa do ar nos meses de 

janeiro e novembro? 

 

 
 

https://jucienebertoldo.com/wp-content/uploads/2019/05/C6_3BIM_ALUNO_2018.pdf


MATERIAL PEDAGÓGICO 6º e 7º ANOS -  02/2020 

 
 

 

 48 

OXIGÊNIO E GÁS CARBÔNICO 

Quando respiramos, o ar vai para os pulmões. Dentro de nossos pulmões é 
retirado o gás oxigênio (representado quimicamente como O2), que é essencial 
para a nossa sobrevivência, uma vez que fornece energia para as nossas células 
assim como os alimentos que nós ingerimos. Depois, também pela respiração, 
nosso corpo libera gás carbônico e outros componentes do ar que não foram 
utilizados, como o nitrogênio. 

O gás carbônico, representado quimicamente como CO2, aparece na atmosfera 
como resultado da respiração dos seres vivos e da queima de combustíveis 
fósseis (petróleo, gás natural, carvão mineral), produzidos pela indústria. 

Além disso, o CO2 é utilizado na indústria de alimentos, em especial na de 

bebidas onde é aplicado na fabricação de refrigerantes, água gasosa, cervejas e 

espumantes. Na fase sólida é utilizado na produção de gelo seco e em extintores 

de incêndio das classes B (em inflamáveis) e C (materiais energizados). Além 

disso, tem aplicação na medicina na conservação de órgãos que são 

transportados para transplante. 

O CO2 é responsável por manter a temperatura da Terra em níveis que 

permitam a sobrevivência dos seres vivos, pois suas moléculas absorvem parte 

da radiação do sol, provocando o chamado efeito estufa. Entretanto, nos 

últimos anos sua concentração, juntamente com a de outros gases, tem 

aumentado de maneira considerável. 
Fonte: https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/

Vamos produzir o gás carbônico?  

MATERIAL  

• vinagre  

• bicarbonato de 
sódio  

• balão de gás (bola 
de aniversário)  

• garrafa plástica 
transparente  

• colher de sopa  

• papel para fazer um 

funil  

• copo plástico de café  

PROCEDIMENTO  

Coloque 2 colheres de sopa de 
bicarbonato de sódio na garrafa 
plástica com a ajuda do funil de 
papel. Adicione vinagre (1 copo 
plástico de café) e tampe a boca da 
garrafa com a bola de aniversário.  

O QUE VOCÊ OBSERVOU? 

 

https://www.infoescola.com/quimica/dioxido-de-carbono/
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Clique para ver mais 

https://www.youtube.com

/watch?v=Lv_ABtsQpso 

OBS: Em virtude da reação do bicarbonato de sódio com o vinagre o gás 
carbônico foi produzido. 

Você pode observar essa experiência acessando o 
link ao lado!  

 

PROPOSTA 2 
 

 EFEITO ESTUFA 

O EFEITO ESTUFA é um fenômeno natural de extrema importância para a 

existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias 

globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o 

desenvolvimento dos seres vivos. 

 

COMO ELE ACONTECE? 

O Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre 

e pelos oceanos, outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da 

radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera em decorrência 

da presença de gases de efeito estufa, que impedem que esse calor seja 

devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio 

energético e evitam-se grandes amplitudes térmicas. 

 

Para exemplificar melhor, imagine um carro estacionado em um dia bastante 

ensolarado. Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do 

veículo. O calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro, 

contudo encontra dificuldades. Assim, parte do calor fica retido no interior do 

carro, mantendo-o aquecido. 

Fazendo uma comparação, os gases de efeito estufa, presentes na atmosfera, 

funcionam como o vidro do carro, permitindo a entrada da radiação solar e 

dificultando que toda ela seja devolvida ao espaço. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv_ABtsQpso
https://www.youtube.com/watch?v=Lv_ABtsQpso
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
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Podemos comparar também com uma estufa utilizada para o cultivo de plantas, 

observe a imagem a seguir: 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2233/o-que-e-o-efeito-estufa 

 

 
 

                 SIMULANDO O EFEITO ESTUFA... 
 

 
MATERIAL 
• dois copos com água 
• uma caixa de sapatos 
• plástico filme 

•  papel alumínio 
• luz do Sol ou de uma luminária 
 
PROCEDIMENTO 
• Forre o interior da caixa com o 
papel alumínio. 

• Coloque um dos copos com água 
dentro dela. 
• Tampe a caixa com o filme 
plástico. 
• Em seguida, coloque a caixa e o 
segundo copo com água na direção 
de uma luz forte. 
OBS: Um dia ensolarado é perfeito 
para realizar essa experiência! Mas, 
se não der para sair de casa, você 
pode usar uma luminária mesmo

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2233/o-que-e-o-efeito-estufa
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RESULTADO: 
Depois de uns 15 minutos, abra a caixa e veja o copo d’água que estará mais 
quente e responda em seu caderno: 
 
1) Que copo está mais quente: o de dentro ou o de fora da caixa? 
2) Como você explica o resultado do seu experimento? 
3) Pensando no fenômeno do efeito estufa, o que representa a caixa de sapatos 
utilizada no seu experimento?  
4) No caso do planeta Terra, o que seria o “filme plástico” do nosso 
experimento?  
5) Por que o nome estufa?  

Para entendermos um pouco melhor o aumento da emissão dos gases 

causadores do efeito estufa temos como a mola propulsora a Revolução 

Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Ela está diretamente associada 

ao aumento do uso de combustíveis fósseis como: o carvão, o gás natural e os 

derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel, óleos combustíveis entre outros). A 

queima desses combustíveis significa a emissão de gases do efeito estufa para a 

atmosfera. Da mesma forma, o desmatamento ocorrido com a expansão 

agrícola em todo o mundo também tem como consequência a transferência de 

carbono da forma sólida para a forma gasosa pela queima da biomassa 

representada pela vegetação. 

Alguns dos principais gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. 
Vejamos alguns deles:  

CO2 → dióxido de carbono é responsável por cerca de 60% do efeito estufa, é 
proveniente da queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo, gás 
natural, turfa), queimadas e desmatamentos, que destroem reservatórios 
naturais e sumidouros, que tem a propriedade de absorver o CO2 do ar. 

CH4 → Metano é responsável por 15 a 20% do efeito estufa, é componente 

primário do gás natural, também produzido por bactérias no aparelho digestivo 
do gado, aterros sanitários, plantações de arroz inundadas, mineração e queima 
de biomassa. 

N2O → óxido nitroso está participando com cerca de 6% do efeito estufa, o é 
liberado por microrganismos no solo (por um processo denominado nitrificação, 
que libera igualmente nitrogênio – NO). A concentração deste gás teve um 
enorme aumento devido ao uso de fertilizantes químicos, à queima de 
biomassa, ao desmatamento e às emissões de combustíveis fósseis.   
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CFCs → os clorofluorcarbonos são responsáveis por até 20% do efeito estufa, 
os clorofluorcarbonos são utilizados em geladeiras, aparelhos de ar 
condicionado, isolamento térmico e espumas, como propelentes de aerossóis, 
além de outros usos comerciais e industriais. Como se sabe, esses gases reagem 
com o ozônio na estratosfera, decompondo-o e reduzindo, assim, a camada de 
ozônio que protege a vida na Terra dos nocivos raios ultravioletas. Estudos 
recentes sugerem que, as propriedades de reter calor, próprias do CFCs, podem 
estar sendo compensadas pelo resfriamento estratosférico resultante do seu 
papel na destruição do ozônio. Ao longo das últimas duas décadas, um ligeiro 
resfriamento, de 0,3 a 0,5ºC, foi medido na baixa estratosfera, onde a perda do 
ozônio é maior.   

O3 → o ozônio contribuindo com até 8% para o aquecimento global, o ozônio é 

um gás formado na baixa atmosfera, sob estímulo do sol, a partir de óxidos de 
nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos produzidos em usinas termoelétricas, pelos 
veículos, pelo uso de solventes e pelas queimadas. 

O vapor d’água presente na atmosfera também absorve parte da radiação 
emanada pela Terra e é um dos maiores contribuintes para o aquecimento 
natural do globo. Apesar de não ser produzido em quantidade significativa por 
atividades antrópicas, considera-se que, com mais calor, haverá mais 
evaporação d’água e, por conseguinte, um aumento de sua participação no 
aumento do efeito estufa 

Adaptado: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/ 

 

Atenção!!! Algumas palavras e valores foram destacados 

durante o texto, você sabe porquê? Se não, procure ler o texto 

com alguém que esteja ao seu lado e descubram juntos. 

Porém, de ante mão, vamos dar uma pista:   

João vai dar uma festa do pijama, porém só pode participar 

quem tem até 12 anos de idade! Quem tem 11 anos de idade 

pode? E quem tem 12 anos de idade? E quem tem 13 anos de 

idade, pode?  

 

A Tabela 1 mostra a emissão no ano de 2005 de alguns dos mais importantes 

gases causadores do efeito estufa. Para tanto, utiliza a unidade de medida 

Gigagrama.  

- Você conhece essa unidade de medida?  
- Não!   
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- Então vou te apresentar. 
- A unidade de medida Gigagrama é igual a 1000 toneladas.  
- Muito né?  
- Agora imagine só:  

 1 Gigagrama = 1000 Toneladas  
1 Gigagrama = 1000000 quilogramas  
1 Gigagrama = 1000000000 gramas 

- Muito, não é? 
- Agora que sabemos um pouco mais sobre essa unidade de medida, vamos 
interpretar a Tabela 1.  
 
Tabela 1 - Estimativas das emissões de gases de efeito estufa de origem 

antrópica, por tipo de gás, segundo os setores de emissão. 

Variável - Emissões de gases de efeito estufa de origem antrópica (Gigagramas) 
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Produção 
de energia 

346990 546 11 - - - - 

Processos 
industriais 

25438 4 23 2,531 0,103 0,008 0,022 

Uso de 
solventes 
e outros 
produtos 

- - - - - - - 

Agropecuá
ria 

- 13158 660 - - - - 

Uso da 
terra, 

mudança 
do uso da 

terra e 
florestas 

1202134 2843 19 - - - - 

Tratament
o de 

resíduos 
- 2113 15 - - - - 

Total 1574562 18664 729 2,531 0,103 0,008 0,022 

Fonte: Minist&eacute;rio da Ci&ecirc;ncia e Tecnologia. Coordena&ccedil;&atilde;o Geral de Mudan&ccedil;as Globais do Clima. 
Comunica&ccedil;&atilde;o inicial do Brasil &agrave; Conven&ccedil;&atilde;o - Quadro das Na&ccedil;&otilde;es Unidas sobre 
Mudan&ccedil;a do Clima. Bras&iacute;lia, DF, 2004. Dispon&iacute;vel em 
&lt;http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5586.pdf&gt 
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Responda em seu caderno: 

1) Qual é o gás menos liberado, considerando os itens uso da terra, 

mudança do uso da terra e florestas, apresentados na tabela anterior? 

2) O Gás CH4 – metano é mais liberado no tratamento de resíduos ou na 

Agropecuária? Transforme essa quantidade em toneladas? 

3) Da tabela 1 qual é o único gás que é liberado apenas pelos processos 

industriais? Quanto esse gás equivale em gramas? 

 

O efeito estufa tem causado 

alterações climáticas em todo o 

planeta. Essa grande concentração 

de gases dificulta que o calor seja 

devolvido ao espaço, aumentando, 

consequentemente, as 

temperaturas da superfície 

terrestre. 

Observe a figura ao lado e 

responda em seu caderno: 

Qual é o título do gráfico? 

Com base nas informações 

apresentadas, você mudaria o 

título do gráfico? Se sim, para 

qual? Por quê? 

Qual foi a fonte da qual o gráfico foi retirado? 

Qual é a variação entre a menor e a maior porcentagem entre os emissores de 

gás estufa? 

 

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DO AUMENTO DA TEMPERATURA? 

- Retenção do calor na atmosfera fazendo com que aumente a temperatura no 

planeta; 

 - Com o aumento da temperatura no planeta (aquecimento global), já está em 

processo o derretimento das geleiras das calotas polares; 
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 - O derretimento das calotas polares provoca o aumento da quantidade de 

água nos oceanos, podendo provocar, em breve, o alagamento de cidades 

litorâneas e a submersão de ilhas; 

 - O aquecimento global provocado pelo efeito estufa pode acelerar o processo 

de desertificação em algumas regiões do planeta; 

 - O efeito estufa pode alterar o funcionamento equilibrado de ecossistemas, 

provando o desaparecimento de espécies vegetais e animais; 

 - Mudanças climáticas provocadas pelo efeito estufa podem potencializar 

fenômenos ambientais como, por exemplo, furacões, tempestades, secas e 

quantidade de chuvas (com enchentes) em determinadas regiões; 

 - Ao gerar o aquecimento da temperatura, o efeito estufa pode aumentar as 

condições favoráveis para o princípio de incêndios em áreas verdes, 

principalmente em épocas secas e de baixa umidade; 

 - As mudanças climáticas geradas pelo efeito estufa podem alterar os cursos 

naturais das correntes marítimas, provocando a extinção de diversas espécies 

de peixes e outros animais marinhos; 

 - Ao modificar o clima de determinadas áreas, o efeito estufa pode prejudicar a 

agricultura em determinadas regiões, diminuindo a produção de alimentos no 

mundo todo; 

- O efeito estufa potencializa os danos provocados pelos poluentes na saúde das 

pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Fonte: https://www.suapesquisa.com/efeitoestufa/consequencias.htm 

 

O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA DIMINUIR O EFEITO 

ESTUFA?  

 

1. Produzir menos lixo 

Evite comprar produtos com muitas embalagens e 

sempre recicle o que for possível. A decomposição do lixo libera CO₂ e metano, 

gases que contribuem para o efeito estufa. Em um sistema de decomposição 

mais ideal, esses gases são aprisionados e utilizados para produzir eletricidade. 

 

 

 

https://www.suapesquisa.com/efeitoestufa/consequencias.htm
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2. Utilizar o transporte público 

A queima de combustíveis fósseis pelos meios de transporte é a principal fonte 

de emissão de gases do efeito estufa nas cidades. Assim, utilizar transporte 

coletivo contribui para amenizar a emissão desses poluentes, além de diminuir 

os congestionamentos e otimizar o tempo de todos. 

 

3. Consumir produtos locais 

Produtos produzidos localmente não necessitam ser transportados a longas 

distâncias e, portanto, dispensam as emissões de gases do efeito estufa que os 

caminhões geram ao rodar centenas e centenas de quilômetros carregando 

mercadorias. 

 

4. Moderar no ar-condicionado 

Ar condicionado libera gases do tipo HFC, mais potentes que o CO₂ quando se 

trata de reter os gases do efeito estufa na atmosfera. Ou seja, ao mesmo tempo 

em que resfriam o interior de ambientes, contribuem para aumentar a 

temperatura no exterior. 

 

SENTIU-SE CULPADO?  

Escreva em seu caderno um texto confessando um mau hábito que você cultiva 

e assuma o compromisso de mudar uma atitude para ajudar a salvar o planeta! 

Quais os hábitos que você pode mudar? Sabemos que não se muda um hábito 

de um dia para o outro, portanto crie logo após o texto um calendário prevendo 

as mudanças gradativas de suas atitudes? (Dica: caso tenha alguma dúvida na 

criação do calendário, peça ajuda a alguém mais velho.)   
Fonte: https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/?uNewsID=56642 

 

PROPOSTA 3 
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

Hoje, a poluição do ar é o quarto principal fator de risco para doenças, atrás 

somente de pressão alta, má alimentação e tabagismo. Mesmo pessoas 

saudáveis podem sofrer as consequências da poluição, principalmente nos 

grandes centros urbanos, onde esse problema é ainda mais acentuado. Crianças 

e idosos tendem a ser as principais vítimas da má qualidade do ar, apresentando 

diversos problemas de saúde. 

Vários estudos evidenciam a relação entre poluição e saúde, mostrando como a 

poluição leva ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, respiratórias, 

metabólicas, reprodutivas e neurológicas. Os efeitos dos poluentes para a saúde 

https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/?uNewsID=56642
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dependem, principalmente, das suas características físico-químicas, da sua 

concentração no ar, da quantidade inalada e do tempo que as pessoas 

permanecem expostas a eles. A má qualidade do ar pode causar: 

 Figura 1 

- Irritação nas mucosas do nariz e 

dos olhos; 

- Irritação na garganta (com 

presença de ardor e desconforto); 

- Problemas respiratórios, com 

agravamento de enfisema 

pulmonar e bronquite; 

- Desenvolvimento de problemas 

pulmonares e cardiovasculares; 

- Desenvolvimento de cardiopatias 

(doenças do coração); 

- Diminuição da qualidade de vida; 

- Diminuição da expectativa de vida (em até dois anos); 

- Aumento das chances de desenvolver câncer, principalmente de pulmão. 
 

Fonte: https://www.gruposaudebrasil.com/poluicao-e-saude-quais-sao-os-riscos/ 
 

 

POLUIÇÃO DO AR AFETA A POPULAÇÃO MUNDIAL, DIZ PESQUISA 

 

Nove em cada dez pessoas respiram ar contaminado no mundo de acordo com 
o mais recente relatório da OMS, publicado em 2018. A agência da ONU estima 
que sete milhões de pessoas morram anualmente em decorrência da má 
qualidade do ar.  
 
E no Brasil? O mesmo levantamento fala em 50 mil mortes por ano, mas alguns 
pesquisadores acreditam que o número pode ser maior. De acordo com 
pesquisas do médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de 
Medicina da USP, o morador de São Paulo, por exemplo, perde em média um 
ano e meio de vida por causa da poluição. Viver na capital paulista seria 
equivalente a fumar quatro cigarros por dia. 

Fonte: https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude 

 

https://www.gruposaudebrasil.com/poluicao-e-saude-quais-sao-os-riscos/
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude
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ALÉM DE GASES POLUENTES, EXISTEM MICROORGANISMOS CAUSADORES DE 
DOENÇAS 

 

         Figura 2 
Como já estudamos na primeira sequência 
dessa apostila, no ar que respiramos, além 
de gases poluentes, existem milhares de 
microorganismos invisíveis a olho nu e que 
podem causar uma série de doenças.  
 
Dentre esses microorganismos, podemos 
destacar vírus, fungos e bactérias que 
entram no nosso organismo e causam 
infecção em nosso corpo. 
 
Entre os microorganismos não existe 
macho e fêmea. A reprodução ocorre 
através da divisão do corpo, em uma 
rapidez espantosa. Cada microorganismo é 
capaz de se dividir em dois, veja a figura 
ao lado: 

Adaptado: http://www.ccs.saude.gov.br/visa/publicacoes/arquivos/Manipulador_Agevisa-4.pdf 

 

Experiência sobre a propagação dos vírus 

• Pegue uma folha de papel já utilizada rasgando-a em viários pedaços; 

• Pegue esses pedaços e faça várias bolinhas, que serão os vírus; 

• Pegue cola e lápis; 

• Redesenhe em seu caderno a Figura 2, utilizando as bolinhas para 
representar o vírus; 

• De um pequeno traço a lápis para representar um intervalo de 10 minutos; 
 

1) Você consegue perceber o que acontece com os vírus a cada intervalo de 10 
minutos? 
2) Agora continuando a figura formada por você no seu caderno, acrescente 
mais 10 minutos e cole a nova quantidade de novos vírus. Quantos vírus foram 
colados em seu caderno, só agora?  
3) Com base no que você está fazendo no seu caderno a sua resposta em 
relação a primeira pergunta mudou? Se sim, explique melhor o que está 
acontecendo, matematicamente, a medida em que se passam 10 minutos. 
 

http://www.ccs.saude.gov.br/visa/publicacoes/arquivos/Manipulador_Agevisa-4.pdf
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MEDIDAS DE HIGIENE SÃO INDISPENSÁVEIS 
 

Higiene é um termo utilizado para designar um conjunto de medidas e 

conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde. É 

indispensável, pois através dela, somos capazes de eliminar os 

microorganismos que podem fazer mal ao nosso corpo e nos deixar doentes. 

Hábitos de higiene são cuidados que devem ser tomados para garantir 

melhores condições de saúde e bem-estar. Dentre os hábitos que devemos 

cultivar em nosso dia a dia, podemos destacar: 

• Tomar banho e escovar os dentes com regularidade; 

• Manter as mãos e unhas sempre limpas; 

• Manter roupas e calçados sempre limpos; 

• Dormir e acordar sempre nos mesmos horários, buscando garantir horas 

de sono que promovam o descanso da mente; 

• Manusear alimentos sempre com as mãos limpas e em ambientes limpos 

e adequados; 

• Descartar o lixo em locais adequados etc. 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-higiene.htm 

 

E por falar em higiene, como anda o consumo de água em sua residência? 

Vamos refletir resolvendo as atividades abaixo: 

1 - Pedrinho, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, separou as seis últimas 

contas de água do ano passado para realizar um trabalho na sua escola sobre 

o consumo de água. Sua professora orientou a turma a representar os dados 

adquiridos na forma de gráfico. O gráfico dele teve a seguinte representação:  

 

Com base no gráfico 
construído por Pedro, 
responda?  

a) Quais os meses em que 
o consumo de água foi 
superior a 30 metros 
cúbicos?  

b) Em quais meses o 
consumo de água foi 
crescente?  

 

Fonte: http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130906154606.pdf  (com adaptações) 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-higiene.htm
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20130906154606.pdf
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2 – Agora é a sua vez de produzir um gráfico, mãos à obra: 

Separe as últimas quatro contas de água de sua residência e organize um gráfico 

como o que Pedro fez e depois responda às questões: 

a) Qual o mês de maior consumo? E o de menor? 

b) Qual a diferença em metros cúbicos entre o consumo dos dois? 

 

Com a chegada do frio aumentam os casos de resfriados, gripes e outras 

doenças transmitidas pelo ar. Por isso, é necessário conhecer e divulgar, entre 

nossa família e amigos, as formas de prevenção dessas doenças. 

 

 
 
 

SERÁ QUE SEI LAVAR A MÃO DIREITO? VAMOS FAZER UM EXPERIMENTO?  

PEÇA AJUDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS! 

MATERIAIS 

- 1 venda para os olhos; 

- Algumas gotas de tinta guache colorida ou corante; 

- Água para enxaguar; 

- 1 toalha para secar as mãos após o experimento. 

PROCEDIMENTOS: 

1. Peça para o adulto que estiver te acompanhando coloque 

uma venda em você; 

2. Depois disso, peça que ele coloque a tinta guache ou 
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corante em suas mãos, como se estivesse colocando em um pouco de sabonete 

líquido; 

3. Esfregue as suas mãos, como se estivesse lavando-a; 

4. Retire a venda; 

5. Observe se a tinta colorida se espalhou por toda a mão ou se alguma parte 

ficou sem tinta. 

6. Lave bem as mãos com sabão (agora de verdade!) para retirar todo o produto 

e continuar a sua atividade.  

Resultados: 

1. Escreva em seu caderno como foi essa experiência para você. Você conseguiu 

preencher toda a sua mão com a tinta ou tiveram partes da mão em que você 

não esfregou? 

É importante destacar a importância de mantermos as unhas limpas e 

cortadas, pois além dos microorganismos que nela se alojam, os vermes que 

estão na areia ou na terra podem se permanecer debaixo das unhas. Assim, se 

coçarmos um machucado, com as unhas, compridas e sujas, ou levarmos nossas 

mãos, sem as lavarmos, aos olhos, boca e nariz, estes seres nocivos podem 

penetrar em nosso corpo, causando inflamações e doenças. 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28574 

 

 AGORA É HORA DE APRENDER MATEMÁTICA JOGANDO 

NÃO VALE USAR A CALCULADORA! 

O nome da brincadeira é QUIZ 

1) Você precisará imprimir as perguntas abaixo que estão no formato de 
cartas e recortá-las. 

2) E chamar mais alguém que esteja na sua casa para brincar. 
3) Após recortar todas as cartas, elas devem ser postas em um único monte 

entre você e o outro participante. 
4) Devem decidir que começa o jogo. 
5) O participante que irá iniciar a brincadeira, deverá retirar a carta que está 

no topo do monte, e ler a pergunta para o oponente. 
6) Com a ajuda de um relógio ou celular, deve ser marcado um minuto após a 

leitura da questão para que o oponente possa responder. (A resposta está 
no canto inferior direito da cartinha) 

7) Caso o oponente acerte a resposta ele fica coma cartinha, caso ele erre 
você fica com a cartinha. 

8) Agora é a vez do oponente retirar uma carta e dar sequência ao jogo. 
9) Ganhará aquele que tiver o maior número de cartinhas 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28574
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