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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES  

EJA ENSINO FUNDAMENTAL II – 1º TERMO  

Querido(a) Aluno(a) 

A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o vírus da 

covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas atividades em 

sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma sequência de atividades 

para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades.  
 A sequência das atividades é sugerida por dia e para garantir aprendizado e 

aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular atividades e/ou querer fazer 

num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno): - não se esqueça de colocar a 

data no início das atividades diárias;  
 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa – 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas. Reserve um horário do dia 

para a leitura, 15 minutos são suficientes. 

 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 

 

Os profissionais da área da psicologia do núcleo de apoio multidisciplinar criaram um canal 
para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 

Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de seus pacientes 

para que possam falar sobre o cognitivo e o emocional neste período de afastamento escolar 

por conta da pandemia. 

Para isso poderá ser usado o seguinte endereço de e-mail, que será o instrumento de 
comunicação com esses profissionais: apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela equipe do 

NAN – núcleo de apoio multidisciplinar, para este período de quarentena: 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1ZXKKKBWCEMZ5CM1BSV9ABCOMZR2RX4D

H?USP=SHARING 

 

 

 

 

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Observe as  listas de palavras escritas  abaixo e  coloque cada uma 

delas na ordem alfabética: 

a) carro - pião - boneca - avião - dominó - cavalinho - urso 

b) onça - periquito - cobra - pato - camelo - abelha - crocodilo  

c) Helena - Mariana - Géssica - Hadassa - Gustavo - Flávia - Bernadete 

  

2) Circule os encontros vocálicos das palavras escritas abaixo e coloque 

(D) para ditongo, (H) para hiato ou (T) para tritongo:  

(    ) Letícia 

(    ) couro  

(    ) brasileiro 

(    ) macarrão 

(    ) Uruguai  

(    ) saguão  

(    ) história 

(    ) piolho 

(    ) cadeira 

(    ) alegria 

(    ) remédio 

(    ) peixe 

(    ) viola 

(    ) baú 

(    ) biscoito 

(    ) piano 

(    ) saúde 

(    ) gaivota 

(    ) flauta 

(    ) Paraguai 

 

3) Separe as sílabas das palavras abaixo e classifique-as como : 

monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba: 

a) sim: ___________________________________________________________  

b) anão: _____________________________________________________________ 

c) manteiga: _________________________________________________________ 

d) passageiro:_________________________________________________________ 

e) carrossel: __________________________________________________________ 

f) sol: _______________________________________________________________ 

g) enfermeira: ________________________________________________________ 

h) queijo: ____________________________________________________________ 

i) ombro: ____________________________________________________________ 

j) acusação: __________________________________________________________ 

k) crescimento: _______________________________________________________  



l) moer: _____________________________________________________________ 

m) macarrão: _________________________________________________________ 

n) passageiro:_________________________________________________________ 

o) hipopótamo: _______________________________________________________ 

p) mão: _____________________________________________________________ 

q) historinha: _________________________________________________________ 

r) colchão: ___________________________________________________________ 

s) construção: ________________________________________________________ 

t) pessegueiro: ________________________________________________________ 

 

4) Complete com  m ou n: 

ci___za 

po___to 

bo___beiro 

lâ___pada 

ca___po 

ra___pa 

ci___to 

a___jo 

ba___bu 

o___bro 

lara___jada 

sa___foneiro 

de___te 

mo___te 

cara___bola 

elefa___te 

bo___de 

sa___ba 

mela___cia 

bala___ça 

 

5) Complete com  c ou ç: 

pa__iente 

__intura 

ma__aneta 

a__idente 

balan__inha 

po__o 

ofi__ina 

__enoura 

dan__arina 

ma__ã 

solu__ão 

caro__o 

có__egas 

__inema 

__erejeira 

alfa__e 

palha__o 

__ebola 

capa__ete 

abra__o 

 

Observe a fábula de Esopo escrita abaixo e responda as questões:  



O cão e a sombra 

Um cachorro carregava um pedaço de carne na boca e procurava um lugar 

tranquilo para comê-lo sozinho, quando, ao passar por uma ponte, viu o reflexo de 

sua sombra refletida na água. 

Imaginando que se tratava de outro cão disposto a tomar-lhe o pedaço de 

carne, atirou-se sobre a imagem na água. 

Porém, ao morder o reflexo, deixou o seu pedaço de carne cair, e a correnteza 

o levou. 

Assim, o cachorro ficou sem carne alguma. 

 

6) Qual destes ensinamentos podemos encontrar nesta fábula? 

a) (   ) Deus ajuda quem cedo madruga. 

b) (   ) A pressa é inimiga da perfeição. 

c) (   ) Quem tudo quer nada tem. 

d) (   ) Quem tem boca vai a Roma. 

 

7) Quantos parágrafos tem este texto? _________________________________ 

8) Qual é o título do texto? ___________________________________________ 

 

9) Retire do texto e reescreva na linha abaixo 3 palavras com encontro 

vocálico: 

___________________________________________________________________ 

 

10) Retire do texto e reescreva na linha abaixo : 

a) duas palavras monossílabas: _______________      ______________________ 

b) três palavras dissílabas: ___________________     ______________________ 

c) três palavras trissílabas: ______________   _________________   ____________ 

d) uma palavra polissílaba : ___________________ 

 

11) Que outro título vc daria a esta fábula ? 

____________________________________________________________________ 



O ROSTO DO CORONAVÍRUS 

Poema de Isabel Furini 

Deus nos salve da gripezinha 

- porque tem um rosto ingênuo, 

mas é forte e poderosa 

e matou muitos no Bérgamo, 

em Wuhan, em Paris e em Zaragoza. 

 

Por onde o coronavírus passa, 

ouvem-se gritos e prantos... 

As mãos ficam trêmulas, 

os olhos cheios de espanto. 

 

Os Anjos elevem seus cantos! 

Que o bom Deus nos ilumine! 

Que o vírus perca sua força, 

e nunca mais contamine. 

 

Biografia de Isabel Furini, escritora e educadora. Recebeu prêmios em concursos de 

poesia e de contos. Publicou 15 livros, entre eles: Mensagens das Flores e Ele e outros 

contos. Também escreve para o público infanto-juvenil. É autora da coleção "Corujinha e os 

Filósofos" da Editora Bolsa Nacional do Livro de Curitiba. 

 

1. Responda qual o gênero do texto? 

2. Quantos versos possui? 

3. Quantas estrofes possui? 

4. Qual é o assunto principal do poema? 

5. Lendo o poema, que mensagem a poeta quer deixar? 

6. Forme duas frases a respeito do assunto do poema.  

7. Como se prevenir desse vírus? 

8. Qual o sinônimo de ingênuo? 

9. Que apelo a poeta faz na última estrofe? 

10. Faça um comentário de cinco linhas sobre esta pandemia, com as seguintes 

palavras-chaves:  

 CORONA VIRUS 

 PÂNICO 

 CONTAMINAÇÃO 

 ISOLAMENTO 

 HOSPITAIS LOTADOS 

 QUARENTENA 

 LAVAR AS MÃOS 

 ESCOLA 

 DEUS 

 SAUDADES 

 MÁSCARA 

 AMIGOS  

 CONSCIENTIZAÇÃO  

 POPULAÇÃO 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

 

 

Resolva as situações-problema abaixo 
 

1. Um trem levava 156 passageiros. Numa estação desceram 78. Quantos 

passageiros continuaram a viagem?  

 

 

 

Resposta:_______________________________ 

 

2. Marta tinha 185 conchas na sua coleção. Nas férias conseguiu mais 98. Quantas 

têm agora?  

 

 

 
Resposta:_______________________________ 

 

3. Judith foi ao jardim colher flores. Ela colheu 30 flores e as colocou em 5 vasos. 

Quantas flores recebeu cada vaso?  

 

 

 

Resposta:_______________________________ 

 

4. Uma loja tinha 128 automóveis. Vendeu 79 e depois comprou mais 56. Quantos 

automóveis possui agora?  

 
 

(A) 39 (C) 49 (B) 263 (D) 105 



5. Numa caixa havia 874 lápis. Foram retirados 398. Quantos restaram?  

 

 

 

(A) 536 (B) 526 (C) 616 (D) 476 

  

6. A diferença entre 283.000 e 1.783 é de:  
 

 

 

(A) 281.217 (B) 282.007 (C) 100.000 (D) 178.000 

  

7. Numa viagem de carro, percorri 370 km no primeiro dia, 256 km no segundo dia e 

82 km no terceiro dia. Quantos quilômetros percorri nesses três dias? 

 

 

 

(A) 700 km (B) 705 km (C) 748 km (D) 708 km 

 
8. Num supermercado havia 8 centenas de latas de azeitona. Foram vendidas 593 

latas. Quantas latas restaram no supermercado?  

 

 

 

(A) 171 (B) 230 (C) 207 (D) 320  

 

9. Numa livraria havia 7648 livros. Venderam nove centenas e meia. Quantos livros 

ficaram? 

 

 

 

(A) 3455 (B) 6698 (C) 4156 (D) 5346  
 

10. Se em uma caixa há 236 pregos, em dez caixas iguais haverá...  

 

 

 

(A) 2361 (B) 2360 (C) 23600 (D) 236000  

 

11. Quantos lápis há em 1000 caixas de 36 lápis cada?  

 

 

 

(A) 360  (B) 3600 (C) 36000 (D) 360000  
 

12) Arme e efetue as Multiplicações: 

 

a) 7 x 75 =  

b) 7 x 375 =  

c) 7 x 1257 =  

d) 8 x 5 =  

e) 8 x 15 =  

f) 8 x 115 =  

g) 8 x 25 =  

h) 8 x 125 =  

i) 153 x 7 =  

j) 1007 x 9 =  

k) 509 x 62 =   

l) 758 x 46 = 



13) Para uma demonstração de ginástica, um professor de Educação Fisíca prepara 

64 grupos de alunos. Cada grupo é formado por 25 alunos. Quantos alunos devem 

participar dessa demonstração?  

 

 

 

 
Resposta:_______________________________ 

 

 

14) Com 12 prestações mensais iguais de 325 reais posso comprar uma moto. 

Quanto vou pagar por essa moto?  

 

 

 

 

Resposta:_______________________________ 

 

 
15) Arme e efetue as divisões: 

 

a) 492:4=  

b) 891:9=   

c) 4416:6=  

d) 2397:17=

 

 

16) Em um teatro há 126 poltronas distribuídas igualmente em 9 fileiras. Quantas 

poltronas foram colocadas em cada fileira?  

 

 

 

 

Resposta:_______________________________ 
 

 

17) Quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de vinho?  

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________ 

 

 

18) Uma pessoa ganha R$ 23,00 por hora de trabalho. Quanto tempo deverá 
trabalhar para receber R$ 391,00?  

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________ 

 



 

19) De acordo com o texto acima, qual a população estimada na cidade de Mairinque 

em 2019?  

____________________________________________________________________ 

No Sistema de Numeração Decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente 

quando separamos os algarismos em grupos de três, começando pela direita. Isso 

porque cada três ordens forma uma classe. Acompanhe o exemplo do número 

6.283.104.640 no quadro abaixo: 

 

Fonte: GIOVANNI JR, J. R. CASTRUCCI, B. A conquista da Matemática. São. Paulo: FTD, 2018, p. 27. 

 

 

20) E aí, vamos ler juntos o número do quadro? 

 

Seis bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, cento e quatro mil, seiscentos e 

quarenta. 

 

Agora é com você! 

21) No quadro de classes e ordens, represente o número da população estimada da 

cidade de Mairinque em 2019 conforme divulgado pelo IBGE: 

Conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população da cidade de Mairinque está estimada em 47.150 habitantes. 



 

22) Escreva por extenso como lemos o número que representa a população estimada 

da cidade de Mairinque em 2019 

 

 

 

 
23)  De acordo com o gráfico abaixo a responda as questões:  

 

  

 

 

a) Qual a diferença entre o estado 

com maior e menor número de 

infectados?  

  

 

 

 
 

 

 

 

b) Qual a soma dos três estados com 

maior número de infectados? 

  

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

 

Atividades para o  

1º BIMESTRE 

 

CONTEÚDO 

 

 A origem e composição do solo 

 Preparo e preservação do solo 

 Combatendo a erosão do solo 

 O solo e a nossa saúde 

 Como a água se encontra na 

Natureza 

 A água e a nossa saúde 

 A água como fonte de energia e 

meio de transporte 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



HISTÓRIA 

PRÉ- HISTÓRIA 

 

1. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores e é escrito 

em algarismos romanos. Escreva a que século pertencem os seguintes anos:  
 

a) 1822 

b) 2001 

c) 620 

d) 1789 

e) 1600 

f) 50 

 

TEXTO 1 

“Os tempos mais remotos foram chamados de Idade da pedra lascada (ou 

Paleolítico), quando armas e utensílios eram feitos com lascas de pedras trabalhadas 

rusticamente. Na fase seguinte, Idade da pedra polida (ou neolítico), os objetos são 

mais elaborados. O polimento da pedra indica um progresso técnico (...). Depois o 

homem apropriou-se dos metais.” 

Marques, Adhemar e outros. História - Os caminhos do Homem. Belo Horizonte, Ed. Lê, 1991). 

 

2. Com relação ao Texto 1, responda em seu caderno: 

a) Autor do texto? 

b) Ano que foi escrito e século? 

c) Cite as características do Período Paleolítico. 

d) Cite as características do Período Neolítico. 

 

 

3. “A agricultura e a domesticação de animais permitiram ao homem passar do 

nomadismo para o sedentarismo”. Sendo assim, responda: 

a) Por que antes da descoberta da agricultura e da domesticação dos animais o 

homem era nômade?  

b) Por que essas descobertas permitiram ao homem se tornar sedentário? 

 



GEOGRAFIA 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

 
https://www.google.com/search?q=escola+kiss&rlz=1C1CAFB_ 

 

Espaço geográfico é qualquer região ou fração de espaço do planeta. 

O Espaço Geográfico é composto pela cidade e pelo campo. 

O Espaço Geográfico é o resultado do processo de transformação 

do espaço natural pelas práticas antrópicas. Ele é composto pelas cidades (meio 

urbano) e as fazendas e propriedades do campo (meio rural). A Geografia é 

justamente a ciência que estuda o espaço geográfico. 

A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando 

os nossos cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, todo o 

ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. 

Se dividem em dois tipos de paisagens: as paisagens naturais e as paisagens 

culturais. 

As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se 

modificaram ou que foram pouco alterados pelo ser humano.  

Paisagem natural é aquela que não sofreu intervenção humana.   

Exemplo: Um rio, montanha ou uma floresta, etc. 

 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm 

 

As paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são as 

expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e 

transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem.  

https://www.google.com/search?q=escola+kiss&rlz=1C1CAFB_
https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm


Paisagem cultural é aquela que sofreu intervenções humanas. 

Exemplo: A cidade ou um campo de produção agrícola, etc. 

 

 
google.com/search?q=imagem+paisagem+cultural+cidade&tbm             

https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente- 
 

Atividade 
 

 

Horizontais 

 

2. Para alguns autores, a _______ é a descrição da Terra. 

4. O responsável pela construção e alteração do espaço geográfico. 

11. Paisagem _________ é aquela cujas formas naturais foram transformadas pela 

ação do homem através de seu trabalho. 

12. É a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem. 

13. Todas as formas naturais e construídas que vemos na paisagem, mais as 

relações sociais, compõem o espaço _________. 

15. Muitas vezes, essas transformações feitas na natureza pelas diversas sociedades 
provocam a sua _________. 

 

Verticais 

 

1. Paisagem ________é aquela em que predominam aspectos originais da natureza, 

como a vegetação, a hidrografia, o relevo, o clima, a fauna 

3. O conhecimento geográfico já existia na ____, junto a outros conhecimentos. 

5. Exemplo de formas natural que não foi construída pelo Homem. 

6. O melhor exemplo de paisagem humanizada. 

7. Tudo o que os nossos olhos veem. 

8. O espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio do 

seu trabalho e da sua_______. 

9. Associando a criatividade com a experiência, o homem construiu conhecimentos 
com o objetivo de buscar soluções para problemas práticos. Assim nasceu a ___. 

10. A paisagem é uma combinação dinâmica de elementos físicos, químicos, 

biológicos e ______. 

14. Nas sociedades primitivas, as transformações da natureza são mais ______. 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-MdE_qKlKshA/TzGpDb1nuyI/AAAAAAAAI5A/xfYGlETQJys/s1600/espa%C3%A7o+geogr%C3%A1fico.png


ARTE 

 

 



INGLÊS 

SAUDAÇÔES - GREETINGS 

1. Hello / Hi / Hey – Olá   Oi  Ei 

2. Good morning – Bom dia! 

3. Good afternoon – Boa tarde! 

4. Good evening – Boa noite! ( ao encontrar a pessoa) 

5. Good night – Boa noite! ( ao despedir-se de alguem) 

6. So long – Até logo! 

7. Good day – Bom dia (geralmente usado como “have a good day” – tenha um bom 

dia). 

8. Good bye – Até logo! 

9. Wecome – Bem vindo! 

10. See you tomorrow – Até amanhã! 

11. How are you? – Como você está? (formal) 

12. What’s up? – Tudo certo? (informal) 

13. How are the things? – Como estão as coisas? 

14. Como are you doing? – Como você está indo? 

15. How is the life? – Como está a vida? 

 

1. Complete the greetings: 

(A) Bom dia! – Good__________________. 

(B) Boa tarde! – Good_________________.  

(C) Boa noite!(ao encontrar alguém) – Good__________________.  

(D) Boa noite! (ao despedir-se de alguém) – Good________________. 

 

2. Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês? 

Assinale apenas uma alternativa. 

 (A) Good bye! 

 (B) Hello! 

 (C) Hallo! 

 (D) Good morning! 



3. Leia com atenção! Assinale a resposta certa: 

a) Bom dia, José! 

(   ) Good night! 

(   ) Good bye! 

(   ) Good morning! 

 

b) Olá! Minha Amiga! 

(   ) So long! 

(   ) Hi! 

(   ) Good 

 

c) Tenha uma boa noite queridos alunos. 

(   ) Good night! 

(   ) Hello! 

(   ) evening. 

 


