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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Carga horária total mensal __ horas1
Língua Portuguesa - Carga horária mensal __ horas2
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LP28
Estratégias de leitura
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

COMPARTILHANDO A PROPOSTA
A leitura de narrativas, especialmente de contos que por característica são curtos
nesse gênero, nos permitirá perceber que o tamanho não o impede de carregar muita
expressividade e uma certa simplicidade que nos aproxima da trama.
Nesse contato mais próximo de leitura e releituras do enredo é que notamos
detalhes que, até então sem a adoção de estratégias para a leitura, informações poderiam
passar despercebidas e não teríamos a compreensão das diversas e possíveis mensagens
que o texto carrega.
A leitura do conto com a aplicação de esquema de estratégias de leitura em forma
de questões objetivas e subjetivas, visam levar o leitor a identificar os elementos que
constituem a sua narrativa, a estrutura e as características, desvendando informações
gerais que nem sempre estão explicitas no conto, mas que são possíveis de identificá-las
com perguntas aplicadas ao próprio texto como estratégias de leitura.

1

Carga horária total mensal a ser definida conforme matriz da escola. Com o acréscimo de uma hora
diária para o cumprimento do seu calendário letivo, a escola fará aproximadamente 76 horas no mês de
novembro.
2 Inserir a carga horária por componente (normalmente entre 8 e 10 horas para Língua Portuguesa e
Matemática e a metade para os demais componentes).
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA APLICADAS AO GÊNERO TEXTUAL
CONTO
Como base de análise da leitura do gênero textual conto continuaremos a utilizar,
assim como nas atividades do mês de novembro, algumas das principais estratégias de
leitura listadas no quadro abaixo, e que são referências do trabalho desenvolvido pelas
lingüístas Angela Kleiman e Roxane Rojo.
Pensando em ampliar as possibilidades de compreensão leitora, diferente do roteiro
de leitura aplicado nas atividades do mês anterior, avançaremos e, desta vez, utilizaremos
como esquema a elaboração de perguntas baseadas nas estratégias listadas no quadro
abaixo. Há uma estreita relação das estratégias listadas com as perguntas elaboradas, com
a clara pretensão de conhecer detalhadamente o conto.

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE LEITURA (COMPREENSÃO)
Ativação de conhecimentos de mundo.
Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos.
Checagem de hipóteses.
Localização e/ou cópia de informações.
Comparação de informações.
Generalização (conclusões gerais sobre fato, fenômeno, situação, problema, etc., após
análise de informações pertinentes).

CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO TEXTUAL CONTO
Leia abaixo o recorte retirado da página Mundo Educação do site Uol:

O conto pode ser definido como uma narrativa curta e com um único conflito. Isso
significa que, nessas histórias, há poucos personagens. O tempo e o espaço são reduzidos
ao essencial e, além disso, o enredo (a sequência de ações pelas quais os personagens
passam) é marcado pela existência de um único acontecimento relevante. Dessa forma,
em geral, os contos apresentam apenas um clímax (aquele momento de maior tensão da
narrativa).
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CONTO
O TOURO E O HOMEM
Um touro, que vivia nas montanhas, nunca tinha visto o homem. Mas sempre ouvia
dizer por todos os animais que ele era o animal mais valente do mundo. Tanto ouviu dizer
isto que, um dia, resolveu ir à procura do homem para saber se tal dito era verdadeiro.
Saiu das brenhas e, ganhando uma estrada, seguiu por ela. Adiante encontrou um
velho que caminhava apoiado a um bastão.
Dirigindo-se a ele perguntou:
- Você é o bicho homem?
- Não – respondeu o velho – Já fui, mas não sou mais!
O touro seguiu adiante e encontrou uma velha:
- Você é o bicho homem?
- Não! Sou a mãe do bicho homem!
Adiante encontrou um menino:
- Você é o bicho homem?
- Não! Ainda hei de ser, sou o filho do bicho homem.
Adiante encontrou o bicho homem que vinha com um bacamarte no ombro.
- Você é o bicho homem?
- Está falando com ele!
- Estou cansado de ouvir dizer que o bicho homem é o mais valente do mundo, e vim
procurá-lo para saber se é mais valente do que eu!
-Então, vá lá! – Disse o homem, armando o bacamarte, e disparando-lhe um tiro nas
ventas.
O touro, desesperado de dor, meteu-se no mato e correu até sua casa, onde passou
muito tempo se tratando do ferimento.
Depois, estando ele numa reunião de animais, um lhe perguntou:
- Então, camarada touro, encontrou o bicho homem?
- Ah! Meu amigo, só com um espirro que ele me deu na cara, olhe em que estado
fiquei.
CASCUDO, Luís da Câmara. Contos Tradicionais do Brasil. São Paulo: Global Editora, 2003. p. 8- 10.
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DESAFIO DE LÍNGUA PORTUGUESA
1) Após a leitura do título do conto e a “ativação de conhecimentos de mundo”,
antecipando a leitura integral do texto, é possível afirmar que as principais
características do touro e do homem são:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) Colocando em prática a “antecipação ou predição de conteúdos ou
propriedades do texto”, a leitura dos primeiros parágrafos nos permite afirmar que
o conflito do enredo é:
a) A confirmação de quem é mais valente, o touro ou o homem.
b) A apresentação da genealogia do homem.
c) Mostrar que o touro é um ser irracional.
d) A confirmação de que o homem é o animal mais valente de todos.

3) Localize e transcreva para as linhas abaixo trechos do conto que revelam as
indicações a seguir:
a) Início do conflito na narrativa:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Etapas de desenvolvimento e que despertam expectativa no leitor:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c) Conclusão e desfecho da narrativa:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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4) Quanto a “checagem de hipóteses”, o início do conto revela certa resistência do
personagem touro em acreditar que o homem era o animal mais valente. Que
hipótese podemos levantar para explicar o porquê de o touro duvidar dos animais
que sustentavam a afirmação?
a) O touro acreditava não existir outro ser mais forte que ele.
b) O touro era certamente o ser mais forte das montanhas entre os animais.
c) Os animais eram fracos, portanto, sem parâmetro para a afirmação ser confiável.
d) Os animais queriam ver um confronto entre o touro e o homem para saber quem
era o mais valente.

5) Quanto a ordem cronológica do acontecimento dos fatos, seria coerente que o touro,
antes de encontrar os personagens listados na narrativa, encontrasse primeiro o
homem? Justifique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6) Ao fazer a “Comparação de informações” das repostas do velho, da velha e do
menino dadas ao touro, o que temos em comum nessas respostas? Marque com
um X a alternativa correta.
a) As respostas são diferentes para tentar enganar o touro.
b) As respostas revelam que todos temiam ao touro.
c) Nenhum deles estava armado(a).
d) São respostas parecidas, pois não eram quem o touro procurava.
7) Quanto à ordem temporal, com podemos interpretar as duas respostas: “Já fui, mas
não sou mais!” e “Ainda hei de ser”? Marque com um X a alternativa correta.
a) Passado e presente.
b) Presente e futuro.
c) Passado e futuro.
d) Ambas no passado.
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8) Quanto a resposta do touro a um animal que lhe perguntou se havia encontrado o
bicho homem “- Ah! Meu amigo, só com um espirro que ele me deu na cara, olhe
em que estado fiquei.” É possível concluir com a resposta do touro que:

Marque com um X a alternativa correta:
a) O touro ficou gripado em decorrência do espirro do homem.
b) O touro ficou espantado com o barulho emitido pelo espirro do homem.
c) O touro, por ser um animal irracional, desconhece a arma utilizada pelo homem para
atingi-lo, confundindo-a com um espirro.
d) O touro fez piada com sua própria situação.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Educação Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG101
Corpo e mídia. Análise de informações.
EM13LGG102
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Vamos conhecer o body positive?
Juntamente com os movimentos de empoderamento feminino e das pautas
identitárias, surge também o Body Positive. Esse movimento, como o próprio nome sugere,
do inglês “corpo positivo”, prega uma mudança na maneira em que as pessoas enxergam
o próprio corpo. Afinal, depois de muitos anos com um padrão de beleza ditado pela mídia
e pelas propagandas, muitas pessoas acabam sofrendo com a não adequação a esses
padrões.
Dessa forma, pessoas que se sentem excluídas, e de alguma forma prejudicadas
por padrões inalcançáveis, podem ter mais qualidade de vida ao mudar sua autoimagem,
desenvolvendo um relacionamento mais saudável consigo mesmas e com outras pessoas.

Naturalização dos corpos
Segundo especialistas, o movimento body positive não tenta impor novos padrões –
mesmo porque isso poderia gerar um novo grupo oprimido. A ideia do movimento, no
entanto, é naturalizar aquilo que pertence ao corpo. A celulite, como prega o body positive,
passa a ser encarada como algo natural do corpo, sem um valor negativo para a aparência.
Por isso, é importante dosar. A positividade está em não deixar de realizar atividades
ou ter comportamentos por vergonha de algum aspecto corporal, mas o movimento não
pode servir como desculpa para hábitos que poderiam prejudicar a própria saúde. O bemestar deve estar na mente e no corpo.
7
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Mudar sua autoimagem não significa, por exemplo, que você não poderá mudar
aquilo que não te satisfaz. Psicólogos apontam a importância que essas mudanças podem
ter na vida das pessoas, principalmente por mostrarem que elas são capazes de cumprir
com

determinado

objetivo,

levando

uma

vida

mais

saudável

e

plena.

Imagem dos outros
Ao mudar a autoimagem, também se torna mais simples criar uma imagem positiva
de outras pessoas. Afinal, ao romper com os limites e padrões que antes te oprimiam, você
se torna mais compreensivo em relação aos demais.
Muitas vezes as pessoas com quem andamos, ou dividimos nosso espaço, refletem
as cobranças que temos conosco. Quando você passa a aceitar características que antes
causavam algum sofrimento, isso irá refletir também nesse círculo de amizades e
relacionamentos, reforçando também outras maneiras de existência para os corpos.

Redes sociais
Especialistas também alertam para a importância das redes sociais nesse
movimento. Segundo eles, quando uma pessoa é bombardeada com fotos e comentários
que pressupõem um único modelo corporal aceitável, ela pode se sentir menos satisfeita
consigo mesma. Como o brasileiro está entre os maiores usuários das redes sociais, ele
está também muito exposto a esses efeitos.
A proposta seria, portanto, dar mais visibilidade, em seu dia a dia, para pessoas que
representem mais diversidade e representatividade.

Movimento também aquece mercado
Com mais pessoas dispostas a assumirem suas características corporais, o mercado
também tem mudado para atender a esses consumidores. No caso do vestuário,
principalmente, peças que antes ficavam restritas a quem pertencia a um padrão estético
agora aparecem nas vitrines com outras numerações.

Desafios de Educação Física
1. O que é o Body positive, termo apresentado no texto?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. De que forma as redes sociais podem contribuir para uma pessoa não se sentir
satisfeita com seu corpo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Arte - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG601
Arte Egípcia.
EM13LGG604
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Arte Egípcia
Dentro da história da arte é possível considerar que a arte produzida até os dias atuais é
fruto de ensinamentos e influencias de produções artísticas que foram passadas de geração
em geração. Nessa perspectiva é possível dizer que somos todos alunos dos gregos e os
gregos, por sua vez, foram alunos dos egípcios. Esse é o motivo da importância da arte
egípcia para as manifestações artísticas que viriam depois deles.
A arte egípcia estava inteiramente ligada a religião, sobretudo com a vida após a morte. Os
túmulos dos grandes faraós -- geralmente Pirâmides -- eram solenemente ornamentados
com desenhos, pinturas, esculturas, além de baixo e alto relevos. Todo este cuidado servia
para “ajudar” a alma a sobreviver após a existência terrena. Assim as imagens encontradas
nas tumbas egípcias estavam ligadas com a ideia de propiciar, à alma, ajudantes que o
orientassem ou encaminhassem a outra vida. No entanto, esse rico acervo de imagens
divide conosco um retrato do cotidiano dos antigos egípcios.
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Figura: Pintura em Deir el-Bahari, complexo de sepulturas e templos mortuários (Luxor, Egito).

Foto: PRILL / Shutterstock.com

Era importante para essa civilização retratar o máximo possível, preocupando-se mais com
a integralidade das cenas do que com a beleza. Não tinham, portanto, o objetivo de
representar a natureza tal como era. Em vista disso, criaram um estilo de desenho muito
singular, de modo que tudo que precisassem representar na cena aparecesse com clareza
e objetividade.
Assim, os desenhos egípcios de pinturas de figura humana eram representados com
cabeça lateral, tronco frontal, pernas e pés laterais. A cabeça é vista e desenhada mais
facilmente de lado, por isso eles a faziam neste ângulo. Já os olhos são mais facilmente
executados de frente, e o tronco humano também é melhor representado desse ângulo,
pois se observam como os braços se ligam ao corpo. Tudo tinha que ser representado do
ângulo mais característico.
Os egípcios não se preocupavam com a perspectiva, adotaram um estilo geometrizado de
desenho e geralmente suas pinturas eram acompanhadas de escritas (hieróglifos). As tintas
eram obtidas por meio de elementos da natureza.
Ainda que passassem uma grande sensação de rigidez as esculturas egípcias revelavam
informações bem completas e relevantes sobre a pessoa, geralmente faraó ou deuses, que
era representada. Estas esculturas eram criadas com frequência de forma frontal, os
homens eram representados em pé com o pé esquerdo à frente. Quando sentadas, tinham
as mãos sobre as coxas, além disso, as estátuas egípcias não possuíam expressão facial
muito acentuada.
11
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Figura: Estátua de Cleópatra VII Filopátor

Fonte: Arquivoegípcio.net

Também é possível encontrar bustos em baixo e alto relevo com hieróglifos, estátuas de
animais e estátuas simbióticas que uniam partes animais e humanas, geralmente
representando deuses. As dimensões das estatuárias egípcias são bastante variadas,
pode-se encontrar esculturas de grandes proporções e também miniaturas. Habitualmente
eram criadas para compor as câmaras mortuárias, assim como as máscaras mortuárias
que serviam para proteger o rosto da múmia. Em geral eram feitas de ouro.

 A mumificação
Entende-se por politeísmo a crença em vários deuses. Os egípcios eram povos
politeístas, acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido
voltava para tomar seu corpo. Para abrigar os cadáveres construíram as pirâmides. E
para preservar o corpo (enquanto o espírito não retornava) inventaram a mumificação.
Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e
descobriram várias substâncias químicas na busca de substâncias para a preservação
do corpo. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era
feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins,
o estômago, a bexiga, o baço, etc. O coração era colocado em um recipiente à parte. O
cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido (via nasal) que o derretia,
facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame
com água e sal (para desidratá-lo e matar as bactérias) durante setenta dias.

12
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Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas (para evitar sua
deterioração) e alguns textos sagrados.
Figura: Mumificação

Fonte: br. Pinterest
Figura 02: Tumba encontrada na antiga Necrópole

Fonte:NationalGeographic

Em pouco mais de três mil anos, a arte egípcia pouco sofreu modificações em seu estilo,
ou seja, o modo de representar o homem e a natureza permaneceu o mesmo,
compreendendo um conjunto de regras bastante rígidas que eram aprendidas pelos artistas
da época com maestria.

 Arquitetura
As características gerais da arquitetura egípcia são:


solidez e durabilidade;



sentimento de eternidade;



aspecto misterioso e impenetrável.
13
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Figura: Esfinge de Gizé, representação do rosto do faraó Quéfren (Gizé, Egito).

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Figura 02: Pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos (Gizé, Egito).

Foto: IoanaIonescu / Shutterstock.com

Os tipos de colunas dos templos egípcios são divididos conforme seu capitel:


Palmiforme – flores de palmeira;



Papiriforme – flores de papiro aberta ou fechada;



Lotiforme – flor de lótus.

Figura : Colunas egípicas

Fonte:br.pinterest
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Desafios de artes
QUESTÃO 1. (UFMS)
Sobre a arte egípcia, é incorreto afirmar:
a) As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos religiosos,
as pirâmides, os hipogeus e as mastabas.
b) Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros em perfil, embora
com o restante do corpo de frente.
c) A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominantemente religiosa. Eram
numerosas as estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro de túmulos. A escultura
egípcia atingiu seu desenvolvimento máximo com os sarcófagos, esculpidos em pedra ou
madeira.
d) A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do
faraó. Esses dois elementos exerceram grande influência nas artes (arquitetura, escultura,
pintura, literatura) e na atividade científica.
e) A gradação, a mistura de tonalidades e o claro-escuro não eram utilizados.
QUESTÃO 2. (UFT TO/2014) –
A construção das pirâmides do Egito antigo ainda está envolta em mistérios e curiosidades,
sendo fonte de estudos na História, na Engenharia, na Matemática e na Arte.

O processo de construção das pirâmides caracteriza-se pela:
a) despreocupação em edificar um templo duradouro.
b) arquitetura dissociada de funções de ordem funerária.
c) grandiosidade em suas dimensões e em uma estrutura sólida.
QUESTÃO 3. (UNCISAL AL/2011) –
No Egito Antigo, a mumificação do corpo de um morto era uma arte. O corpo passava por
várias fases. Uma delas era a dessecação; onde o cadáver era coberto com natrão e
estendido sobre uma mesa por quarenta dias, onde perdia 75% de seu peso.
Para

os

egípcios,

a

mumificação

relacionava-se

à

crença

de

que

a) a vida perpétua era real e os corpos tinham de ser preservados para o seu reencontro
pela alma.
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b) o tratamento do corpo do morto garantiria sua salvação e o encontro com Rá, o deussol.
c) os sacerdotes e o faraó somente abençoavam os corpos que se encontravam
conservados.
d) o corpo que se deteriorasse após a morte estava condenado à separação do deus
Anúbis.
e) a manutenção do corpo perfeito, mesmo sem vida, era necessária para a prática diária
do culto aos mortos.

QUESTÃO 4. (UESPI/2014)
Os Estados Teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características
comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o
corpo humano porque:
a) se opunham ao politeísmo dominante na época.
b) os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio.
c) depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado.
d) acreditavam que a preservação do corpo de um faraó poderia torná-lo mais rico e
poderoso que os outros faraós do Egito.
e) os camponeses constituíam categoria social inferior.

QUESTÃO 5. (UEL)
É correto afirmar sobre a arte egípcia:
a) Em termos de evolução artística, podemos comparar a Arte Egípcia com a Arte Moderna,
pois tanto uma quanto a outra era agressivamente convulsiva, e uma técnica se sobrepunha
à outra num piscar de olhos.
b ) A maior preocupação dos egípcios era garantir uma vida após a morte confortável para
seus soberanos, que eram considerados deuses.
c) A religião era o aspecto menos significativo da cultura egípcia.
d) A principal característica da Arte Egípcia foi a busca de uma ordem e de uma disciplina
que superasse o ideal de não finitude do espaço das igrejas católicas.
e) A civilização egípcia imitou muito a Arte Cretense, mas a sua arquitetura apresentou
traços próprios.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Língua Inglesa - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG403
·Leitura, Compreensão, análise e interpretação de textos;
·Estratégias de leitura e compreensão de textos;
·Gêneros discursivos;
·Análise, interpretação e produção de textos multimodais;
·Informações no mundo globalizado;
·Intertextualidade e Cinema;
·Mundo do Trabalho: Profissões do Século XXI;
·Produção de textos escritos e orais.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

ATENÇÃO: Caso seja necessário, utilize dicionário e/ou programa de tradução para auxiliar
na compreensão/interpretação dos textos e atividades.

 What do you already know?
Os brasileiros utilizam palavras provenientes do inglês todos os dias. Observe os
exemplos abaixo para em seguida responder as questões propostas:
FIGURA 1: WORDS 1

Fonte: SÃO PAULO. Inglês: caderno do estudante (CEEJA). São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência,Tecnologia e Inovação (SDECTI) : Secretaria da Educação (SEE), 2015.
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FIGURA 2: WORDS 2

Fonte: SÃO PAULO. Inglês: caderno do estudante (CEEJA). São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência,Tecnologia e Inovação (SDECTI) : Secretaria da Educação (SEE), 2015.

 Que outras palavras em português você acredita que tenham origem na língua inglesa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Qual o esporte, considerado uma paixão nacional, tem origem inglesa?
_____________________________________________________________________

1. Leia o diálogo a seguir entre Anderson, que atualmente trabalha em um hotel em São
Paulo, e o sr. Taylor, um hóspede inglês idoso cujo bisavô trabalhou como ferroviário na
estação de trem de Paranapiacaba, em 1874. Utilize o vocabulário para compreender o
diálogo e aprender novas palavras.
ANDERSON – Good morning, Mr. Taylor, did you have a good night’s sleep?
MR. TAYLOR – Good morning, Anderson. Yes, I had an excellent night!
ANDERSON – Are you ready for our tour to Paranapiacaba?
MR. TAYLOR – Yes, I am ready. I have always wanted to visit the place where my great-grandfather used
to live and work.
ANDERSON – Really? Did your great-grandfather work here in Brazil?
MR. TAYLOR – Yes, he did. He was a railway man, back in 1874, which was the year of the opening of
the Paranapiacaba station.
ANDERSON – Wow, this was a long time ago!
MR. TAYLOR – Yes, it was. And do you know who he met here in Brazil?
ANDERSON – No. Who did he meet here in Brazil?
MR.TAYLOR – He met my great-grandmother, who was the daughter of one of the British engineers. It
was quite a love story... Imagine a simple railway man marrying the daughter of one of the chief engineers.
ANDERSON – I can imagine, but did this story have a happy ending?
MR. TAYLOR – Well, I’m here, my granddaughter is here...
ANDERSON – Well, then I am sure that this story had a very happy ending.
Fonte: Fonte: SÃO PAULO. Inglês: caderno do estudante (CEEJA). São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,Tecnologia
e Inovação (SDECTI) : Secretaria da Educação (SEE), 2015. (FRAGMENTO ADAPTADO)
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A. De acordo com o diálogo, responda: Quem o bisavô do Sr. Taylor conheceu em
Paranapiacaba?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Complete o texto com as palavras do quadro:
works - English – daughter - used to – where - wants - great-grandfather - railway man

Anderson ____________ at a hotel.
Mr.

Taylor

is

an_____________

guest.

His

________________worked

as

a

________________ in Paranapiacaba, where he fell in love with his wife, the
of__________________ a chief engineer.
Mr. Taylor _______________to visit the place ______________his great-grandfather
______________work and live.

3. Observe as fotos abaixo. Nelas destacam-se alguns hábitos comuns do dia-a-dia. Em
seguida, leia as dicas sobre esses hábitos e combine-as com as fotos.

FIGURA 3: COMMON EVERYDAY HABITS

Fonte: MARQUES, Amadeu; CARDOSO, Ana Carolina. Learn & Share in English. 1º Ed. São Paulo: Àtica, 2016 (IMAGEM ADAPTADA)
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A. (

) Take a walk

B. (

) Have a balance diet

C. (

) Stretch

D. (

) Drink water

E. (

) Skip meals

F. (

) Sleep eight hours a day

4. Ainda sobre os hábitos comuns do dia-a-dia, responda as questões abaixo:
(Atenção: responda em Inglês)
A. Quais desses hábitos são considerados bons?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. Qual deles é considerado ruim?
________________________________________________________________________

5. Leia um infográfico sobre o uso da Internet nos EUA.
FIGURA 4: WHY USE TECHNOLOGY?

Fonte: FRANCO,Claudio; TAVARES, Katia . Way to go!. 1º Ed. São Paulo: Àtica, 2016 (IMAGEM ADAPTADA)
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A. Em seguida, preencha as lacunas com spend (gaste) ou don’t spend (não gaste) para
completar o texto abaixo.

Nowadays, Internet user in the US _____________ only 46 minutes a day on the Internet
as in the past.
They ________________ long hours online.

B. Identifique, no quadro abaixo, exemplos de dispositivos digitais (Digital devices) e em
seguida preencha o diagrama.

Chalk – interactive whiteboard – laptop – notepad – smartphone – tablet - textbook

DIGITAL
DEVICES
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6. Leia as sentenças abaixo:
FIGURA 5: TEACHERS AND STUDENTS

Fonte: FRANCO,Claudio; TAVARES, Katia . Way to go!. 1º Ed. São Paulo: Àtica, 2016

Combine as perguntas e respostas sobre o texto:
(

) Do teachers have as appetite for more technology?

(

) Does technology cost to little for most teachers?

(

) Why do teachers use technology in the classroom?

(

) What do teachers use as popular tech resources in the classroom?

(

) Who wants more technology in the classroom?

I - Websites, online images and online games or activities.
II - Teachers
III - Because they want to increase students’ motivations, reinforce and expand on content
and respond to a variety of learning styles.
IV - No, it doesn't.
V - Yes, they do.

I wish you in 2021
12 Month of Happiness,

52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy
And... that’s all!
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Língua Espanhola - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13LGG402
 Informar a localização
 Utilizar os verbos ESTAR, HABER e QUEDAR
EM13LGG403
 Preposições de lugar.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Pedindo Informações:
Ao se deslocar pela cidade é comum que tenhamos que pedir ou dar informações
sobre lugares e suas respectivas localizações. Leia o diálogo abaixo e observe o modo
como a informação foi repassada:

DIÁLOGO:
— ¡Hola! Perdone, ¿sabe dónde encuentro una farmacia?
— Sí, por supuesto. Siga recto y gire a la izquierda, después tome la segunda a la
derecha. Hay una farmacia en el final de la cuadra.
— Muchas Gracias.
— De nada.
— Oi! Desculpa. O senhor sabe onde encontro uma farmácia?
— Sim, claro. Continue reto e vire à esquerda, depois pegue a segunda à direita. A
farmácia está no final do quarteirão.
— Muito obrigado.
— De nada.

Para perguntar as direções utilizamos os verbos ESTAR, HABER e QUEDAR. Observe as
estruturas:
¿Dónde está + lugar?

¿Dónde está el hospital?

¿Dónde queda + lugar?

¿Dónde queda el mercado?

¿Dónde hay + lugar?

¿Dónde hay una panadería?
23
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Para responder podemos utilizar preposições que auxiliam na localização. Observe as
estruturas:
El hospital está al lado de la biblioteca.
El mercado queda delante del hotel.
Hay una panadería cerca de mi casa.

Preposições de lugar:
Al lado de

Ellos se sentaron al lado de la cama

Alrededor de

Viajaremos alrededor del mundo.

Cerca de

Hay una cafetería cerca de mi casa.

Debajo de

El gato está debajo de la mesa.

Delante de

Delante de mi casa hay una palmera.

Dentro de

Hay una piedra dentro de mi zapato.

Detrás de

El espejo está detrás de la puerta.

Encima de

El pájaro está encima del tejado.

Enfrente de

La bicicleta está enfrente de la puerta.

Entre

El baño está entre el salón y la habitación.

Frente a

Frente a tu casa hay un bosque.

Fuera de

La fiesta será fuera de la ciudad.

Lejos de

El aeropuerto está lejos del centro.

Junto a

La escuela está junto a la biblioteca.

sobre

La camisa está sobre la cama.

En = dentro de

Las zapatillas están en el cajón.

En = sobre

El plato está en la mesa.

A la izquierda

La mecánica está ahí a la izquierda.

A la derecha

La tienda de verduras queda a la derecha.
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Lectura: ¿Cómo cruzar las calles y avenidas correctamente?
Es nuestra labor como padres cuidar de nuestros hijos y proporcionarles la mejor
información para que puedan desarrollarse con total seguridad. Dentro de estos cuidados
debemos incluir también la educación en Seguridad Vial, que, si bien puede ser aprendida
en las escuelas o colegios, somos los padres de familia quienes debemos reforzar las
buenas prácticas al transitar por las calles y, sobre todo, dar el ejemplo.
Una de las primeras enseñanzas en seguridad vial tiene que ver con la forma correcta
de cruzar calles y avenidas. En el caso de las grandes avenidas y vías rápidas debemos
siempre utilizar el puente peatonal, ya que los vehículos suelen transitar a altas velocidades,
por lo general sin detenerse por la ausencia de un semáforo cercano. Es importante que
nuestros hijos observen que nosotros mismos nos acercamos al puente para utilizarlo, aun
cuando este se encuentre lejos de nuestra ubicación frente a la vía.
En el caso de calles, debemos asegurarnos de tomar de la mano a niños pequeños e
instruirles para mirar siempre a los lados, izquierda-derecha-izquierda otra vez. Solo una
vez que nos aseguramos de la ausencia de vehículos, o que estos se encuentran
completamente

detenidos,

podemos cruzar

respetando

siempre

los

semáforos.

Recordemos también que debemos cruzar siempre por las esquinas, utilizando la cebra
peatonal y nunca en diagonal.
Otro consejo para cruzar la calle es hacernos notar y, en la medida de lo posible, hacer
contacto visual con los conductores que se han detenido.
Fonte: yomecuido.com.pe

Actividades

1- Observe o mapa da cidade e forme frases utilizando os verbos ESTAR, HABER e
QUEDAR e também as preposições de lugar que você aprendeu nesta aula. Veja o
exemplo:
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2- Leia o texto e encontre o nome das figuras abaixo:

Figura 2: _______________________________________________________
Figura 3: _______________________________________________________

3- De acordo com o que foi apresentado no texto, assinale (V) para afirmações
verdadeiras e (F) para afirmações falsas.
(

) Os pais devem reforçar as boas práticas ao transitar pelas ruas e avenidas.

(

) A primeira regra da segurança viária é aprender a atravessar ruas e avenidas.

(

) Em ruas menores devemos procurar uma passarela para realizar a travessia.

(

) Ao atravessar uma rua devemos olhar antes para os dois lados.

(

) Ao atravessar a rua devemos evitar o contato visual com os motoristas.

(

) Um bom conselho para o pedestre atravessar com segurança é fazer-se notar.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Química - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT101
Processos de separação de misturas homogêneas e
heterogêneas.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

(

) integral

Turma 1° ano ___

Figura 1: cientista

Caros estudantes!! Sejam bem
vindos ao estudo da disciplina
Química.

Fonte: Adesivos bitimoji-aplicativo celular.2020

No mês anterior estudamos em Química as misturas de substâncias e suas fases.
Dessa forma, iremos dar continuidade nesse estudo em dezembro, mas agora com um
outro olhar. Você já parou para pensar em como podemos fazer a separação das misturas?
É possível? Será que fazemos isso em nosso dia a dia?
Existem vários processos de separação de misturas, mas vamos abordar alguns
deles neste material.
Iniciaremos o nosso estudo com a separação de misturas heterogêneas e em
seguida as misturas homogêneas.
Separação de mistura heterogênea Sólido + líquido
Lembra-se do café preparado no

tomar o café da manhã não é mesmo?

início do texto do mês passado? “Ao

Pois bem, colocamos água em uma

acordar já ficamos na expectativa de

panela e levamos ao fogo para aquecer,
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adicionamos

açúcar

e

em

seguida

passamos em um filtro com o pó de café
e, finalmente, o café está pronto!!!” (texto
do material de novembro de 2020). Pois
bem, para separar o pó de café da água
foi preciso passar em um filtro (veja a
figura ao lado), ou seja, fazer uma
separação da mistura por meio da
filtração. Mas o que é filtração?
Figura 2: Filtração do café.
Fonte: https://cutt.ly/KgDasIp

Filtração é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas-líquidas ou gasessólidos que se baseiam na passagem da mistura por um filtro. Existem dois tipos
de filtração: a comum e a vácuo. A filtração comum é a simples passagem da mistura por
um funil com papel de filtro, onde os sólidos ficam retidos.
Já a filtração a vácuo é feita usando-se um funil de Buchner acoplado a um kitassato, que,
por sua vez, está acoplado a uma trompa de água que arrasta o ar de dentro do kitassato,
causando uma região de pressão baixa.
Fonte: https://cutt.ly/XgDpTiU

Outros exemplos de filtração são: Filtro de água que utilizamos em casa; estações
de tratamento de água e esgoto; coar chá de camomila em um filtro, seja ele de pano, papel,
dentre outros. Dessa forma é possível observar que esse processo de separação de mistura
está bem presente em nossas vidas.

Outro processo de separação de

líquida, elas vão para o fundo da jarra, e

mistura heterogênea entre sólidos +

assim você poderá tomar o suco sem as

líquidos

sementes.

é

a

decantação.

Você

já

observou esse fenômeno em seu dia a

Neste sentido, podemos observar

dia? Um exemplo bem prático é quando

que esse processo de decantação está

fazemos

e

presente em nossa vida diária, e que se

deixamos em repouso. Dentro de alguns

baseia na diferença de densidade entre os

minutos, quando vamos tomar, o que será

componentes da mistura, bem como são

que aconteceu com a parte sólida?

insolúveis entre si.

um

suco

de

maracujá

Devido ao fato de a densidade das
sementes serem maiores que a parte
2
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Figura 3: suco de maracujá

Fonte: https://cutt.ly/5gHtuHt

Outros exemplos podem ser percebidos por nós como: água e o óleo; água e
gasolina; frapê de maracujá, dentre outros.

Separação de mistura heterogênea Sólido + Sólido
Para

compreendermos

o

processo

consiste

em

separar

processo de separação de misturas por

manualmente as partes indesejáveis da

catação, vamos partir de um exemplo

mistura.

bem prático que todos nós fazemos: catar

Figura 4: Catação

feijão (imagem ao lado). Quem nunca fez
esse processo poderá experimentar, pois
ao colocar o feijão em um recipiente para
lavar

podemos

observar

algumas

impurezas que podem ser retiradas
utilizando as mãos, dessa forma estamos
realizando a catação de partículas

Fonte: https://cutt.ly/jgHpq9T

sólidas do feijão. Sendo assim, esse
Figura 5:Peneiração

A peneiração é o processo que
consiste em separar partículas sólidas de
diferentes tamanhos. É muito utilizado na
construção civil, pois a areia utilizada em
determinadas partes da obra precisa ser
fina, e por meio da peneiração se retira a
parte grossa da areia e outras partículas

Fonte: https://cutt.ly/ygZ15se

como pedaços de madeira, dentre outros.

2

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
Tanto a catação quanto a peneiração são processos de separação de misturas
heterogêneas que podem ser vivenciados na prática em nosso dia a dia.

Separação de mistura homogênea
Existem vários processos de separação da mistura homogênea, mas aqui iremos
destacar apenas dois processos, sendo este mais conhecido por todos nós.
Figura 5: Salinas

O primeiro a ser estudado é a
Evaporação, esse processo separa o
sólido dissolvido no líquido por meio da
evaporação

do

solvente,

assim

no

recipiente restará apenas o soluto. Essa
separação é muito utilizada para extrair o
sal (cloreto de sódio) da água do mar nas
salinas.
Fonte: https://cutt.ly/EgZ9hmu

Esse processo ocorre lentamente, pois acontece a temperatura ambiente por meio
da diferença da velocidade de evaporação dos componentes que se encontram na
mistura. Assim, quanto menor for o ponto de ebulição, maior será a velocidade de
evaporação.
Outro processo que pode ser conhecido por nós é o da produção da cachaça, pois
ocorre a destilação do caldo de cana que está fermentado para obter somente o líquido,
que é a cachaça.
A destilação é o processo de
separação

de

misturas

Figura 5: Destilação.

líquido-

líquido, em que os componentes dessa
mistura possuem pontos de ebulição
diferentes.
Esse processo é feito tanto em
alambiques

caseiros

quanto

laboratórios mais especializados.

em
Fonte:https://curtarj.com.br/alambiques-dacachaca/

Ainda há tradição nessa produção
que é passada de geração em geração.
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DESAFIOS DE QUÍMICA
Mediante os processos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas
apresentados nesse texto, vamos fazer uma atividade para compreender melhor o que
aprendemos. No quadro abaixo, vamos citar alguns exemplos de separação de misturas,
e você irá acrescentar os exemplos que você observa no seu dia a dia.
Quadro1- atividades sobre separação de misturas heterogênea e homogênea.

Separação de Mistura Heterogênea

Separação de Mistura homogênea

Café filtrado

Produção do sal

Decantação do suco de maracujá

Produção da cachaça

Fonte: Elaborado pela autora.2020

2- Para compreender melhor os processos de separação de misturas, faça uma pesquisa
de como ocorre o processo de decantação nas estações de tratamento de água, depois
dialogue com seus colegas sobre esse processo por meio do WhatsApp para trocar as
informações e percepções sobre esse processo. Não se esqueça de registrar em seu
caderno as conclusões a que você chegou sobre essa técnica.

3- Abordamos aqui alguns processos de separação de misturas, agora você fará uma
pesquisa em seu livro, internet ou com colegas e anote em seu caderno.
a) Quais outros processos de separação de misturas não foram abordados nesse
estudo?
b) Descreva em seu caderno esses processos e cite exemplo do seu cotidiano para
cada processo pesquisado.

1
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Física - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Termodinâmica;
EM13CNT102
Sustentabilidade;
Máquinas térmicas;
Termoelétricas.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Termodinâmica e Transformações
O material de estudo desta semana aborda temas muito relevantes e de extrema
importância para a sociedade, bem como para o nosso cotidiano, ou seja: transformações
termodinâmicas; sustentabilidade; máquinas térmicas; calor. Já é de nosso conhecimento
que calor é uma modalidade de energia, e constituiu o vértice da revolução industrial. Hoje,
a termodinâmica continua sendo uma importante força motriz para a indústria, porém, ela
está acompanhada de um elemento que veio para ficar: a sustentabilidade. No decorrer
de nossos estudos aprenderemos como se dá essa interação. Antes, aprenderemos o que
vem a ser uma máquina térmica.
Figura 1: Máquina térmica sendo utilizado para movimentar uma roda.
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Máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e
realiza um trabalho útil. Toda máquina térmica utiliza uma substância de trabalho. Nas
máquinas a vapor (tipo de máquina térmica), a substância de trabalho é a água, tanto na
forma líquida quanto na forma de vapor. Nos motores de automóvel, a substância de
trabalho é uma mistura de gasolina e ar. Para que uma máquina térmica realize trabalho
de forma contínua, a substância de trabalho deve operar em um ciclo, ou seja, deve passar
por uma série fechada de processos termodinâmicos, chamados tempos, voltando
repetidamente a cada estado do ciclo. Podemos observar isso na Figura 1, a água no
estado de vapor superaquecido movimenta o pistão, que por sua vez movimenta a roda,
após esse trabalho realizado no pistão, o vapor d’água migra em direção ao condensador,
onde perde calor para o meio, com essa perda, a água passa do estado de vapor para o
estado líquido e retorna para a caldeira recomeçando o ciclo. Após esse aprendizado, o
aluno atento já consegue entender o princípio de funcionamento de uma máquina térmica.
Podemos compreender melhor o funcionamento dessas máquinas, estudando o
comportamento de um modelo dela, conhecida como máquina térmica ideal ou máquina
de Carnot.

3
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A Figura 2 é a representação artística do modelo de máquina térmica idealizada por
Nicolas Leonard Sadi Carnot no ano de 1824. Esse modelo também é conhecido
simplesmente por Máquina de Carnot. Como ela funciona? É simples! Uma energia (Qq)
é transferida na forma de calor da fonte quente, que está a uma temperatura Tq, para a
substância de trabalho; em seguida, uma energia (Qf) é transferida na forma de calor da
substância de trabalho para a fonte fria, que está à temperatura Tf. Um trabalho (W) é
realizado pela máquina térmica (na realidade, pela substância de trabalho) sobre o
ambiente. De todas as máquinas térmicas, a máquina de Carnot é a que utiliza o calor
com maior eficiência para realizar trabalho útil. Surpreendentemente, Carnot foi capaz de
analisar o desempenho desse tipo de máquina antes que a primeira lei da termodinâmica
e o conceito de entropia fossem descobertos.
Vale lembrar que a máquina de Carnot é um modelo, e as máquinas térmicas reais são
bem menos eficientes, por exemplo o motor de automóvel. O que devemos ter em mente
é que calor é uma forma de energia, e por isso pode realizar trabalho. As Figuras 1 e 3
são aplicações do modelo de Carnot. Nas duas representações temos a fonte quente
(caldeira) e a fonte fria (condensador). Então, seguindo o modelo, o calor flui
espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Porém, antes de concluir esse
percurso, calor realiza o trabalho em uma máquina.

Eficiência de uma máquina de Carnot
No uso prático de qualquer máquina térmica, existe interesse em transformar em trabalho
a maior parte possível da energia disponível Qq. O êxito nessa empreitada é medido pela
chamada eficiência térmica, definida como o trabalho que a máquina realiza por ciclo
(“energia utilizada”), dividido pela energia que a máquina recebe em forma de calor por
ciclo (“energia consumida”):

𝜂 =1−

𝑇𝑓
𝑇𝑄

𝜂 = 1−

𝑄𝑓
𝑄𝑄

Ou;
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As temperaturas Tf e Tq na penúltima equação, estão em Kelvins. Como Tf < Tf, a máquina
de Carnot tem necessariamente uma eficiência térmica positiva e menor que a unidade,
ou seja, menor que 100%. Os inventores estão sempre procurando aumentar a eficiência
das máquinas térmicas reduzindo a quantidade de energia Qf, que é “desperdiçada” em
cada ciclo. O sonho dos inventores é produzir a máquina térmica perfeita, isto é, uma que
aproveitasse 100% do calor emanado pela fonte quente. Se existisse e fosse instalada em
um navio, por exemplo, uma máquina desse tipo poderia extrair o calor da água e usá-lo
para acionar as hélices, sem nenhum consumo de combustível. Um automóvel equipado
com um motor desse tipo poderia extrair calor do ar e usá-lo para movimentar o carro,
novamente sem nenhum consumo de combustível. Infelizmente, a máquina perfeita é
apenas um sonho.
A eficiência térmica se aplica apenas às máquinas de Carnot. As máquinas reais, nas
quais os processos que formam o ciclo da máquina não são reversíveis, têm uma
eficiência menor.

Máquinas térmicas na geração de energia elétrica
As usinas termoelétricas, tal como a Termoelétrica Governador Mario Covas, localizada
no Distrito Industrial de Cuiabá, Mato Grosso, segue o princípio de uma máquina térmica,
ou seja, converte calor em energia elétrica. Ela recebe uma modalidade de energia (calor),
e transforma, após alguns processos, em outra modalidade de energia (energia elétrica,
por exemplo). Na figura abaixo temos a ilustração de funcionamento de duas
termoelétricas.
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As duas figuras acima representam a mesma coisa, esquema de funcionamento de uma
Usina Termoelétrica. Optei por colocar as duas figuras para potencializar nossa
capacidade de compreensão – até porque elas se completam.
Partindo para análise, percebemos que tudo começa com uma fonte de calor, ou de
energia no caso da Figura 4 representada por uma chama, e da figura 5 representada por
um aquecedor. A chama que você observa na Figura 4 é resultado da queima de
combustível (óleo, carvão, gás, bagaço de cana, entre outros). Nesta situação você já
deve ter maturidade em perceber que a energia interna do combustível é liberada, na
forma de calor, através da chama. O calor produzido pelo combustível, por meio da chama,
aquece um enorme tanque fechado, chamado de caldeira, onde por sua vez converte
água em vapor a alta pressão e temperatura. A uma pressão de cerca de 24 milhões de
newtons por metro quadrado, e a uma temperatura de 524 °C, o vapor aciona uma turbina
(máquina térmica) fazendo-a girar, ou seja, o calor produzido pelo combustível realizou
trabalho. A turbina, por sua vez, movimenta o eixo do gerador, onde finalmente ocorre
produção de energia elétrica que abastece as casas, comércios e indústrias. O que ocorre
dentro do gerador para que produza energia elétrica é um assunto que será
profundamente analisado quando você estiver no terceiro ano do ensino médio. Por hora,
o que você precisa saber é: calor (energia) aquece a água que está na caldeira produzindo
vapor superaquecido, que por sua vez realiza trabalho ao movimentar a turbina, isto é, a
turbina ganha energia mecânica, e que por sua vez é transformada em energia elétrica no
interior do gerador. Resumirei tudo isso em três etapas, assim temos: a energia oriunda
dos combustíveis em forma de calor é transformada em energia mecânica na turbina,
que por sua vez é transformada em energia elétrica no gerador, ou seja, uma modalidade
de energia (calor) se transformando em outra modalidade (energia elétrica). É de suma
importância você notar que: a turbina está entre duas fontes de temperatura, quente
(caldeira) e fria (condensador): o calor flui da caldeira para o condensador, mas antes
realiza trabalho na turbina e esse trabalho (energia mecânica) é convertido, ou
transformado, em energia elétrica. Fabuloso!
As termoelétricas constituem uma interessante forma de geração de energia elétrica,
porém, temos que introduzi-las no contexto da sustentabilidade. E de que forma isso é
possível?
A resposta está em nossa escolha de qual combustível utilizaremos para aquecer a
caldeira. Nesse sentido, a energia oriunda de biomassa é uma ótima solução. Nesse
processo, como já explorado em estudos anteriores, matéria orgânica é utilizada para
6
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aquecer a caldeira. Entre elas temos: resíduos sólidos naturais; resíduos resultantes de
atividade humana; subprodutos da pecuária; subprodutos da agricultura; subprodutos da
floresta; subproduto da exploração da indústria da madeira; etc. Com isso, poupamos
recursos naturais e garantimos que as gerações futuras também aproveitarão esses
recursos.

Atividades
1. Descreva a função da turbina em uma termoelétrica à luz do contexto de uma máquina
térmica.

2. Cite os impactos ambientais causados por uma Usina Termoelétrica.

3. Qual produz mais eletricidade, a Termoelétrica Governador Mário Covas ou a
Hidrelétrica do Manso? Faça um comparativo entre as duas e veja qual delas é a mais
viável.

4. Qual o enunciado de Carnot sobre o rendimento de uma máquina térmica?
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Biologia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CNT202
Ecologia – Biomas em Mato Grosso
Biodiversidade
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Na apostila anterior, o tema abordado teve como ponto de partida a compreensão
de que muitos recursos naturais podem ser finitos e, por isso, é necessária uma relação
cada vez mais harmoniosa do ser humano com o meio ambiente. Nessa perspectiva,
conhecer melhor o ambiente no qual estamos inseridos é imprescindível. O território do
Estado de Mato Grosso abriga três grandes biomas: Cerrado, Floresta Amazônica e
Pantanal. Cada bioma é formado por diferentes ecossistemas no interior dos quais se
estabelecem inúmeras relações ecológicas importantes para o equilíbrio ambiental e para
a biodiversidade.
Figura 1 - Cerrado

Figura 2 – Pantanal

Figura 3 - Amazônia

Fonte: ICMBio.

Fonte: Ecoa, 2016.

Fonte: A folha do Vale, 2020.

Quadro 1 - Definição de biodiversidade e bioma.

Biodiversidade: É a diversidade de
formas de vida na Terra, a riqueza de
espécies. Compreende todos os seres
vivos que fazem parte de um
ecossistema, desde as plantas, os
animais, até os microrganismos.

Bioma: Conjunto de seres vivos constituído
pelo agrupamento de tipos de vegetação
regional, com condições geoclimáticas
similares e história compartilhada de
mudanças, o que resulta em uma diversidade
biológica própria.

Fonte: Iniciativa verde.

Fonte: Embrapa.
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As características de cada bioma são determinantes para compreender a dinâmica das
espécies nesse ambiente. O quadro a seguir nos traz algumas informações:
Quadro 2 – Biomas em Mato Grosso

Bioma
Amazônia

Cerrado

Pantanal

Localização
Dominado pela floresta amazônica, a maior floresta tropical remanescente
do mundo, representando cerca de 40% das florestas tropicais do planeta.
Em termos de abrangência territorial, ultrapassa as fronteiras brasileiras,
envolvendo países vizinhos como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana,
Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Apenas no território
brasileiro, cobre uma área de cerca de 3,7 milhões de km², abrangendo os
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima,
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso.
É o segundo maior do país em área, apenas superado pela Floresta
Amazônica. A vegetação do bioma Cerrado apresenta fisionomias que
englobam formações florestais (Mata ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e
Cerradão), savânicas (Cerrado sensu strictu, Parque de Cerrado,
Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Rupestre e
Campo Limpo).
Constitui um tipo de ambiente de transição que liga o Cerrado, no Brasil
Central, o Chaco, na Bolívia, e a Região Amazônica ao norte,
correspondendo, aproximadamente, à Bacia do Alto Paraguai. A planície
inundável que forma o Pantanal propriamente dito constitui uma das áreas
úmidas de maior importância na América do Sul.

Fonte: Educação Ambiental PROBIO, 2006.

Sabemos que algumas atividades resultam em impactos negativos nos
ecossistemas. Dentre elas podemos citar a agricultura, pecuária, mineração, a exploração
de produtos florestais sem o manejo sustentável, a geração de energia e construção civil.
Assim, medidas de conservação são necessárias para prevenir e solucionar problemas
ambientais já conhecidos. Um dos instrumentos que assegura esse processo é o Código
Florestal (Lei 12.651/2012), que tem como foco garantir a proteção da vegetação e o seu
uso sustentável. Além de outras obrigatoriedades, a Lei trata de dois mecanismos
importantes para preservação e conservação: as Áreas de Preservação Permanente e as
Reservas Legais. De acordo com o código, a definição para esses termos é:
Quadro 3 – Definição de APP e Reserva Legal

Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
9
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Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa;
Fonte: Código Florestal Brasileiro, 2012.

Outro dispositivo criado são as Unidades de Conservação, cujo objetivo é
assegurar a conservação da natureza por meio da proteção integral desse ecossistema
ou do seu uso sustentável. Pertencem ao grupo das Unidades de proteção integral os
Parques Nacionais, as Estações Ecológicas e as Reservas Biológicas, Monumento natural
e Refúgio da Vida Silvestre. São áreas criadas com a finalidade de proteger integralmente
os seres vivos ali presentes e os recursos naturais ali existentes. Nessas áreas há
restrições para visitação pública, sendo comum a realização de pesquisas científicas. Já
as Unidades de Uso Sustentável, ou seja, aquelas em que podem ser desenvolvidas
atividades econômicas sem agredir o meio ambiente, estão divididas em: Reserva
Extrativista, Floresta Nacional, Reserva de Fauna, Área de Proteção Ambiental, Reserva
de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Geralmente essas áreas são abertas para visitação e, quando autorizada a exploração de
algum recurso, tem que ser de modo sustentável.
Embora esses aparatos legais tenham como finalidade assegurar a preservação e
a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, ainda temos que enfrentar
muitos desafios, tendo em vista que, historicamente, a relação entre o desenvolvimento
econômico e a manutenção do meio ambiente equilibrado foi conflituosa.

Uma das

consequências desse modo do ser humano se relacionar com o meio ambiente é a
ameaça de extinção de diversas espécies que habitam os biomas brasileiros. Diante de
todo conhecimento produzido por meio das pesquisas científicas, fica cada vez mais
evidente a necessidade de uma mudança de postura frente a esses desafios.
Sugestão de vídeos
YouTube. Biomas Brasileiros. USP CDCC São Carlos. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo>. Acesso em: 10 nov. 2020.
YouTube. Espécies Ameaçadas. Canal Futura. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=WM9u_ot_BQ4>. Acesso em: 10 nov. 2020.
YouTube. O Valor das Unidades de Conservação para a Sociedade Brasileira.
Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=KZkzp4uJKJY>. Acesso em: 10 nov. 2020.
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Desafios de Biologia
1. Descreva as possíveis consequências ocasionadas pela degradação das APPs.
Figura 4: Por que a APP é importante?

Fonte:! Revista de audiências públicas do Senado Federal. senado.gov. 2020.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Os produtores rurais já podem consultar pelo celular uma lista de produtos de origem
biológica indicados para nutrição, controle de pragas e doenças de diversas culturas
agrícolas. O aplicativo Bioinsumos coloca na palma da mão um catálogo com 580
produtos biológicos disponíveis no País, destinados a combater mais de 100 pragas
e plantas invasoras e ampliar a absorção de nutrientes, favorecendo o crescimento de
espécies vegetais. Ele está disponível para plataformas iOS e Android.
Fonte: embrapa. 2020.

O uso do aplicativo Bioinsumos é uma proposta para produtores que visam a
sustentabilidade na lavoura. De que modo essa tecnologia contribui para isso?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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3. Os problemas ambientais provocados pelos plásticos têm gerado discussões a respeito
do seu uso. Leia o texto antes de responder ao item.

Você queima seu lixo no jardim ou na rua? Você o joga no rio? Se você respondeu não a
ambas as perguntas, é possível que você seja uma das 5,5 bilhões de pessoas cujo lixo
é coletado. Se você estivesse entre os dois bilhões restantes de pessoas, o que faria com
o seu lixo não coletado? Somente uma abordagem integrada que, além de aumentar a
cobertura da coleta de lixo, inclua intervenções como a redução da demanda por plástico
descartável e não reciclável e a melhoria do plano para a reciclagem mecânica, pode ser
bem-sucedida.
(Adaptado de Fonte: Revistagalileu. 2020).
Como reduzir os impactos ocasionados pelo descarte dos plásticos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Os gráficos representam os principais fatores que ameaçam as espécies em cada
bioma.
Figura 5: Bioma Amazônia

Figura 6: Bioma Cerrado

Fonte. Icmbio. 2020.

Qual fator representa maior impacto para cada bioma, de acordo com os gráficos?
Explique como as espécies são afetadas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Matemática - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Funções polinomiais de 2º grau.
EM13MAT402
Gráficos de funções a partir de transformações no plano.
Estudo do comportamento da função quadrática (intervalos
de crescimento/decrescimento, ponto de
máximo/mínimo e variação da função).
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1º Ano EM

Prezado estudante!
No mês de novembro aprendemos a converter representações algébricas de
funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano.
Relembramos o que é um plano cartesiano e funções do 1º grau. Neste mês de dezembro
vamos converter representações algébricas de funções polinomiais do 2º grau em
representações geométricas no plano cartesiano.
Vamos lá!
A função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática, é
escrita como: f(x) = ax² + bx + c. Sendo os coeficientes "a, b e c" números reais e "a"
diferente de 0 (zero). O grau da função é determinado de acordo com o maior expoente
que a incógnita x assume.
Exemplos:
1. f(x) = 2x² + 2x+ 1
2. f(x) = x² + 4x+ 6
As funções do 2º grau possuem diversas aplicações no cotidiano, principalmente em
situações relacionadas à Física envolvendo movimento uniformemente variado,
lançamento oblíquo, etc.; na Biologia, estudando o processo de fotossíntese das plantas;
na Administração e Contabilidade relacionando as funções custo, receita e lucro; e na
Engenharia Civil presente nas diversas construções.
Raízes de uma equação do 2º grau.
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Determinar a raiz de uma função é calcular os valores de x que satisfazem a equação do
2º grau ax² + bx + c = 0, que podem ser encontradas através da fórmula de Bháskara.

Exemplos:
1) x² – 5x + 6 = 0
∆ = b² – 4ac
∆ = (– 5)² – 4.1. 6
∆ = 25 – 24
∆=1
Nesse caso a equação possui duas raízes reais e distintas e a parábola intersecta o eixo
x em dois pontos, pois delta é maior que zero.

2) x² – 4x + 4 = 0
∆ = b² – 4ac
∆ = (– 4)² – 4.1.4
∆ = 16 – 16
∆=0
Nesse caso a equação possui apenas uma raiz real e a parábola intersecta o eixo x em
um único ponto, pois delta é igual a zero.
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3) x² + 2x + 2 = 0
∆ = b² – 4ac
∆ = (2)² – 4.1.2
∆=4–8
∆=–4
Nesse caso a equação não possui raiz real. A parábola não intersecta o eixo x, pois delta
é menor que zero.

Ponto máximo e ponto mínimo de uma função do 2º grau
A representação gráfica de uma função do 2º grau é dada através de uma parábola, que
pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, como mostra a figura 1.

Figura 1: Ponto máximo e ponto mínimo de uma função do 2º grau

Fonte: Brasil Escola

Para determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função do 2º grau, basta
calcular o vértice da parábola utilizando as expressões matemáticas:
b

∆

Xv = - 2a e Yv = - 4𝑎
Exemplos:
15
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1 – Na função y = x² - 2x +1, temos que a = 1, b = -2 e c = 1. Podemos verificar que a >
0, então a parábola possui concavidade voltada para cima, possuindo ponto mínimo.
Vamos calcular as coordenadas do vértice da parábola.
Xv = -

(−2)

2

=2=1
2(1)

Yv = -

𝑏 2 −4𝑎𝑐
4𝑎

=-

(−2)2 −4.1.1

=

4.1

4−4
4

=0

As coordenadas do vértice são (1, 0). Assim, temos o gráfico
Figura 2: Gráfico da função y = x² - 2x +1

Fonte: Elaboração própria

2 – Dada a função y = -x² -x + 3, temos que a = -1, b = -1 e c = 3. Temos a < 0, então a
parábola possui concavidade voltada para baixo, tendo um ponto máximo. Os vértices
da parábola podem ser calculados da seguinte maneira:
(−1)

Xv = - 2(−1) = −

1
2

= - 0,5

Yv = Yv = -

𝑏 2 −4𝑎𝑐
4𝑎
1+12
−4

= −

(−1)2 −4(−1)(3)
4(−1)

13

= - −4 = 3,25

As coordenadas do vértice são (-0,5; 3,25). Então a representação gráfica da função é:
Figura 3: Gráfico da função y = -x² -x + 3
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Fonte: Elaboração própria

Crescimento e decrescimento da função quadrática
As coordenadas do vértice de uma função são importantes para determinar o intervalo de
crescimento e decrescimento da função quadrática.
Em uma parábola, metade é crescente e a outra metade é decrescente. Assim, quando a
concavidade é voltada para cima, a parábola decresce do infinito ao vértice e cresce do
vértice ao infinito. Quando a concavidade é voltada para baixo, cresce do infinito ao vértice
e decrescente do vértice ao infinito, como pode ser observado na figura 4.
Figura 4: Gráfico da função de 2º grau

Fonte: Brasil escola

Sobre proporcionalidade, sabemos que duas grandezas são diretamente proporcionais
quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta.
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Assim, um gráfico formado por grandezas que são diretamente proporcionais uma ao
quadrado da outra, é uma parábola, determinada pela função do 2º grau (quadrática): y =
ax² + bx + c.
Por ser função diretamente proporcionais, temos a = 1 e b = c = 0. Logo, a função será: y
= x². Ou seja, para todos os valores de x, y assume um valor ao quadrado, onde a função
não possui valor negativo, pois todos os valores de x são elevados ao quadrado.

Atividades
1. O gráfico a seguir pertence a uma função f(x) do segundo grau, com domínio e
contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções,
assinale a alternativa correta:

Fonte: Brasil Escola

(A) Toda função do segundo grau pode ser escrita na forma ax² + bx + c = 0.
(B) O coeficiente “a” dessa função é positivo.
(C) O valor do coeficiente “c”, nessa função, é igual a 9.
(D) Não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir de seu gráfico.
Para isso, a lei de formação sempre será necessária.
(E) f(2) = 0 e f(-2) = 0

2. A função f(x) = 2x² + 4x – 6 está definida nos números reais. Assinale a alternativa
que corresponde à representação gráfica dessa função. (Adaptada de:
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobregrafico-funcao-segundo-grau.htm.)
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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3. Num salto oblíquo, um gafanhoto descreve uma trajetória que é teoricamente um arco
de parábola. Se a equação da curva da trajetória feita pelo gafanhoto for y = −0,5x2 + 5x,
onde x e y são as distâncias em metros na horizontal e na vertical respectivamente, como
mostra a figura 4.
Figura 4: Trajetória percorrida pelo gafanhoto

Pergunta-se:
a) Qual a altura máxima atingida pelo gafanhoto?
b) Supondo que o salto foi feito ao nível do solo e que o solo seja horizontal, a que distância
do ponto de origem do salto o gafanhoto vai tocar novamente o chão?
3. O gráfico abaixo representa a função quadrática do tipo y = ax2 + bx.
Analise-o e marque a alternativa que corresponde à abscissa de seu vértice.

Fonte: Elaboração Própria.

(A) -9.
(B) 0.
(C) 9

(D) 3.
(E) 6.
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Novembro

Códigos das Habilidades
EM13CHS101
EM13CHS103

História - Carga horária mensal __horas
Objetos de conhecimentos
O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável

Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável
Como vimos nas aulas anteriores ao longo da história o homem sempre retirou da
natureza o que ela podia lhe ofertar. Mas com o passar do tempo e com a Revolução
Industrial as formas de exploração do meio ambiente só foram sendo intensificadas. E
para buscar sanar essas lacunas, tem-se falado constantemente em desenvolvimento
sustentável e as possibilidades de que as pessoas possam modificar seus
comportamentos quando percebem que isso resultará em alguma melhoria pessoal e para
a comunidade.
Um exemplo é a produção e a utilização da energia eólica. Seu funcionamento se
dá com o uso de recursos naturais, onde o vento gira uma enorme hélice que é conectada
a um gerador, no nível em que as turbinas de vento são ligadas a uma central de
transmissão de energia, gerando a energia eólica e produzindo a eletricidade (JUNIOR,
2016).
Deve-se levar em conta que a energia eólica é considerada uma fonte limpa
de energia, pois, diferentemente de outros recursos energéticos, não emite poluentes para
o ar, evitando, portanto, o agravamento dos problemas ambientais em nível local e global.
Figura 1: Energia renovável (eólica).
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Fonte: Pxhere (2019).

Após muito tempo de utilização e exploração da natureza sem os devidos cuidados,
na atualidade se tem a consciência de que a humanidade vive uma era de enorme fartura
e riqueza em todo o planeta, porém, em contrapartida, é vítima de um grande desequilíbrio
ecológico presente em seu cotidiano, decorrente do consumismo capitalista na busca do
conforto, que gera uma enorme miséria e danos, muitas vezes, irreparáveis ao meio
ambiente. A ideia fundamental do desenvolvimento sustentável é buscar equilibrar estas
diferenças existentes entre economia e ecologia, bem como atenuar as grandes
diferenças sociais.
O desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referência ao
meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. Entende-se por desenvolvimento
sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer
a disponibilidade desses elementos para as gerações futuras. Isso significa adotar um
padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza de
modo a não afetar o futuro da humanidade, aliando desenvolvimento econômico com
responsabilidade ambiental.
“Desenvolvimento

Sustentável é

o desenvolvimento capaz

de

suprir

as

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações” (ONU, 1983). Em outras palavras, o desenvolvimento
sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico, sem esgotar os recursos
para o futuro.
Sabemos que existem os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que
não podem renovar-se naturalmente ou pela intervenção humana, tais como o petróleo e
os minérios; e que também existem os recursos naturais renováveis. No entanto, é errôneo
pensar que esses últimos sejam inesgotáveis, pois o seu uso indevido poderá extinguir a
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sua disponibilidade na natureza, com exceção dos ventos e da luz solar, que não são
diretamente afetados pelas práticas de exploração econômica.
Dessa forma, é preciso adotar medidas para conservar esses recursos, não tão
somente para que eles continuem disponíveis futuramente, mas também para diminuir ou
eliminar os impactos ambientais gerados pela exploração predatória. Assim, o ambiente
das florestas e demais áreas naturais, além dos cursos d'água, o solo e outros elementos
necessitam de certo cuidado para continuarem disponíveis e não haver nenhum tipo de
prejuízo para a sociedade e o meio ambiente.
Dentro desse pensamento podemos citar a coleta seletiva que é o termo utilizado
para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente
separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os diversos
tipos de papéis, plásticos, metais e vidros.

Figura 2: Coleta seletiva

Fonte: Wikipedia. (2020).

Segundo a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) N. º
275/2001 foi estabelecido um código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta
seletiva (DIANA, 2008). Assim, no padrão das cores dos contentores os materiais que
cada um deles recebe são:
Azul: papéis e papelões;
Verde: vidros;
Vermelho: plásticos;
Amarelo: metais;
Marrom: resíduos orgânicos;
Preto: madeiras;
4
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Cinza: materiais não reciclados;
Branco: lixos hospitalares;
Laranja: resíduos perigosos;
Roxo: resíduos radioativos.

Além dos contentores específicos para tais materiais, existem outros, por exemplo:
para óleo usado, pilhas, baterias, rolhas, etc. Muitas vezes, as próprias empresas que
trabalham com esses produtos os recebem de volta depois de usados.
Portanto, a coleta seletiva representa a maneira ecológica mais adequada para o
descarte de lixo. Associado ao tema de educação ambiental e do desenvolvimento
sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A intenção é separar
todos os resíduos, utilizando-os na reciclagem (DIANA, 2008).
Segundo alguns pesquisadores as medidas sustentáveis que devem ser adotadas
são: redução ou eliminação do desmatamento; reflorestamento de áreas naturais
devastadas; preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de
conservação de matas ciliares; fiscalização, por parte do governo e da população, de atos
de degradação ao meio ambiente; adoção da política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar)
ou dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar); contenção na produção de
lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus impactos; diminuição da
incidência de queimadas; diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas
chaminés das indústrias quanto pelos escapamentos de veículos e outros; opção por
fontes limpas de produção de energia que não gerem impactos ambientais em larga e
média escala; adoção de formas de conscientizar o meio político e social das medidas
acima apresentadas.
Dentro desse cenário pode-se dizer que os principais benefícios da coleta seletiva
são:


Promove a consciência ambiental dos cidadãos



Evita a contaminação do solo e da água



Evita o desperdício dos recursos naturais não-renováveis



Promove a reciclagem (reaproveitamento de materiais)



Melhora a economia (diminuir custos de produção, geração de empregos, etc.)



Alivia e prolonga a vida útil dos aterros sanitários
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Portanto, essas medidas são formas viáveis e práticas de se construir uma
sociedade sustentável que não comprometa o meio natural tanto na atualidade quanto
para o futuro a médio e longo prazo.

Responda as questões abaixo:

1- Qual é a importância do desenvolvimento sustentável?
R:_____________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________________
2 – Segundo alguns pesquisadores quais são as medidas sustentáveis que devem ser
adotadas para que ocorra o desenvolvimento sustentável?
R:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 – Elabore e responda 4 questões referentes ao texto estudado:
R:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Geografia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS101
Relevo
A dinâmica da natureza e os impactos causados pela ação
antrópica. As relações entre espaço, sociedade, natureza,
trabalho e tempo.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

Leia o texto:

O relevo brasileiro
O relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. É a
parte superficial da litosfera, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior
parte dos animais terrestres. De forma geral, podemos caracterizar o relevo brasileiro
como antigo e rebaixado.

Tipos de relevo
Para melhor compreendermos a estrutura da superfície terrestre, dividiu-se o relevo
brasileiro em alguns tipos principais com base em suas fisionomias externas, a saber:
montanhas, planaltos, planícies e depressões.
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Mapa 1: Classificação do Relevo Brasileiro

Fonte: coladaweb (2020)

Montanhas: São formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em
comparação com regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam que uma
elevação no relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais
de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontrar ao redor.
Figura 1: Pedra AzulMunicípio de Domingos Martins - ES

Fonte: desviantes (2020)
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Planaltos: Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou
menos plana, com limites bem nítidos, estes geralmente constituídos por escarpas ou
serras. Apesar de serem entendidos como áreas planas, suas superfícies são mais
acidentadas do que as das planícies, com um maior número de serras e ondulações em
suas paisagens, além de ser o tipo de relevo onde encontramos as chapadas.
Figura 2: Chapada dos Guimarães-MT

Fonte: g1.globo (2020)

Planícies: São áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor em
relação às montanhas e aos planaltos. Caracterizam-se pela grande quantidade de
sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas,
dos rios ou, no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares.
Figura 3: Planície Pantaneira-MT

Fonte: theguardian. (2020)
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Depressões: São regiões que apresentam, quase sempre, pequenas altitudes e que são
mais baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Ela é geralmente plana,
com predomínio de erosão e sempre cercada por Planaltos.
Figura 4: Depressão na Chapada Diamantina-BA

Fonte: Wikipédia (2020)

O relevo é o resultado de complexas interações entre forças internas e externas.

Agentes modeladores do relevo
Os agentes do relevo são assim chamados por serem forças atuantes no processo
de modificação das formas dessas estruturas, eles podem ser classificados de duas
maneiras: internos ou externos. Os agentes internos ou endógenos são formas que atuam
do interior da Terra para fora.
São

exemplos

das

forças

endógenas:

o tectonismo,

os abalos

sísmicos

(terremotos) e o vulcanismo, que são provocados pelo movimento das placas tectônicas
que, ao se moverem mudam ou modificam as estruturas do relevo.
Figura 5: Cordilheira do Himalaia

Fonte: mundoeducacao (2020)
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Já os agentes externos ou exógenos são processos que agem na parte externa (de
fora) da Terra, modificando o relevo. Eles causam o que chamamos de intemperismo, ou
seja, a erosão da forma, modificando-a ou mudando sua estrutura. São exemplos dessas
forças: vento, Sol, água e agentes biológicos. Além desses, há também a ação do homem
que ao construir estradas e túneis, extrair minérios, desmatar as florestas, modificam
totalmente as áreas afetadas, provocando deslizamentos e desmoronamentos.
Figura 6: Grand Canyon –
Estados Unidos: Curso d’água causado pelos agentes externos

Fonte: mundoeducaçao (2020)

Para entender melhor o relevo brasileiro, assista ao vídeo através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=E3lOxx6e_D8
Agora responda as questões:
1.Descreva, com suas palavras, o relevo brasileiro.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.Relacione as duas colunas a seguir, designando os agentes endógenos e exógenos de
transformação do relevo.
Coluna 01

Coluna 02

(1) Agentes Endógenos

a. (
b. (
c. (
d. (
e. (
f. (

(2) Agentes Exógenos

) Vulcanismo
) Ventos
) Tectonismo
) Terremotos
) Água
) Sol
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3. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela modificação de algumas paisagens.
Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra, que atuam de forma lenta
e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de provocar o
soerguimento do relevo formando, por exemplo, as montanhas. Assinale a opção que
corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente.
a) Movimento tectônico
b) Água
c) Desmoronamento
d) Erosão

4. Na sua opinião, quais ações do homem poderiam ser evitadas para não modificar o
relevo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Sociologia - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EM13CHS101
Identificar elementos centrais da Teoria de Max Weber.
EM13CHS103
Composição de argumentos sobre a Teoria de Marx Weber.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

MAX WEBER - PARTE II. Dominação para Max Weber.
Muitas pessoas consideram Poder e Dominação como sinônimos, entretanto tais conceitos
possuem apenas uma ligação e, portanto, diferem entre si. Assim sendo, diz-se do Poder
como sendo a capacidade de induzir ou influenciar o comportamento de outra pessoa, seja
utilizando-se de coerção, manipulação ou de normas estabelecidas, ao passo que
Dominação (ou Autoridade) é o direito adquirido de se fazer obedecido e exercer influência
dentro de um grupo, podendo fundamentar-se, como motivo de submissão, em: tradições
e costumes institucionalizados, qualidades excepcionais de determinados indivíduos, afeto,
interesses ou regras estabelecidas racionalmente e aceitas por todos.
A dominação, para o sociólogo alemão Max Weber, é um fenômeno social intrínseco a
todas as sociedades e presente em diversas relações sociais. Para o pensador da
Sociologia, as relações de poder legítimas são estabelecidas em uma esfera macropolítica,
definida por instituições fortes, como o Estado, ou em relações sociais baseadas em
construções sociais duradouras, como a tradição. O sociólogo distinguiu em sua obra a
dominação e o poder como fenômenos diferentes, porém pertencentes à mesma esfera.

Os Três Tipos de Dominação segundo Max Weber.

Dominação Carismática: é aquela apoiada na devoção a um senhor e a seus dotes
sobrenaturais (carisma). A influência só é possível devido a qualidades pessoais, tais como
faculdades mágicas, revelações, heroísmo e poder intelectual ou de oratória, com depósito
de confiança em alguém que é visto como um herói, santo, salvador ou exemplo de vida,
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extinguindo-se quando há perda de credibilidade ou quando as virtudes que geravam tal
influência sofrem desgaste, em outras palavras, a Dominação só dura enquanto há carisma.
Nesta, quem ordena é visto como líder e os dominados são considerados apóstolos,
discípulos, pupilos, seguidores, fãs, etc.

Dominação legal: origina-se de regras, estatutos e leis sancionadas pela Sociedade ou
Organização. Tais regras definem a quem obedecer e até quando obedecer, tornando
possível a aceitação de um superior por parte dos subordinados, em razão de uma
consciência de que este tem direito de dar ordens, ou seja, reconhecem que a Autoridade
está no cargo ocupado e não na pessoa que o ocupa, que só pode exercer a Dominação
dentro dos limites estabelecidos pelo cargo ocupado.
Sendo assim, a associação dominante é eleita ou nomeada pelas leis e regras definidas
por todos, com a ideia básica de que qualquer direito pode ser criado ou modificado
mediante um estatuto sancionado corretamente, ou seja, que leve em consideração as
necessidades de todos os envolvidos, e que os subordinados sejam membros da
associação. Aqui o poder é impessoal, obedecendo-se à regra estatuída e não à pessoa. A
administração é extremamente profissional e também está subordinada ao estatuto que a
nomeou, não possui influência pessoal e/ou sentimental e seu funcionamento tem por base
a disciplina do serviço.

Dominação tradicional: Essa forma de dominação é conferida pela forma do respeito à
tradição. A forma mais comum de estabelecimento dessa autoridade vem pelo sistema
patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou senhor é uma figura de
liderança, e os submetidos a essa liderança são os seus súditos ou servidores.
Nesse tipo de dominação, existe uma relação moral implícita em que as normas morais
conferem a tradição do exercício do poder por parte do patriarca. Podemos pegar vários
exemplos de dominação tradicional ao interpretarmos a obra de Weber. Um deles é a
autoridade de Deus e a autoridade de um sacerdote como o escolhido de Deus para
transmitir a sua mensagem. Outro exemplo é a família patriarcal, em que o líder exerce um
poder que, tradicionalmente, é obedecido.
Nesse caso, não há a necessidade de uma competência da liderança para a conferência
da autoridade, pois é a tradição quem confere tal autoridade. Esse tipo de dominação
também confere uma estabilidade da dominação, visto que a tradição é algo que se
perpetua por muito tempo em uma sociedade.
3
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No período de grande produção de açúcar do Brasil Colonial, o modelo de família patriarcal
exemplifica perfeitamente a dominação tradicional, pois os senhores de engenho eram
líderes patriarcais que tinham sob sua tutela a esposa, os filhos, os escravos da fazenda e
os agregados da casa grande. Todas essas pessoas viviam na propriedade do senhor de
engenho e respeitavam o poder dele por conta da ordem tradicional.

DESAFIO DE SOCIOLOGIA!

1) Descreva o que é dominação para Max Weber?

2) Qual dos três tipos de dominação, descritas por Max Weber, mais se encaixa no
Brasil? Justifique sua resposta.

4
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Aprendizagem Conectada
Atividades Escolares
1° ano do Ensino Médio EJA
Mês Dezembro
Carga horária total Mensal ______ horas
Filosofia - Carga horária mensal __horas3
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
- Conceito de gênero;
EM13CHS504
- Desigualdade de gênero.
Nome da Escola:
Nome do Professor:
Nome do Estudante:
Período: ( ) matutino

( ) vespertino ( ) noturno

( ) integral

Turma 1° ano ___

O que é gênero?
Certamente você já ouviu falar sobre a palavra gênero, porém, o sentido que vamos
abordar desta palavra nessa aula não se encontra no dicionário de língua portuguesa, mas
sim nas lutas reivindicatórias do movimento feminista contemporâneo. As questões de
gênero ganharam visibilidade e força como discurso social e político com o movimento
feminista do século XX, principalmente, no final da década de 1960 na denominada
segunda onda do movimento feminista, onde as relações de poder entre homens e
mulheres, o direito ao corpo e a liberdade sexual e reprodutiva foram questionados
(MOREIRA, 2016).
Gênero tem a ver com feminismo, mas não é igual à mulher ou ao feminismo. As
relações de gênero podem ser estudadas a partir da identidade feminina e masculina.
Gênero significa relações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se
limitar a descrever essas relações. O feminismo vai além ao mostrar que essas
relações são de poder e que produzem injustiça. (CASTILHO, 2008).

Nascemos com um sexo biológico (característica física) naturalmente definido como
fêmea ou macho.4 Entretanto, o que nos torna mulheres e homens são as relações sociais,

3

Carga horária a ser inserida de acordo com o horário da unidade escolar.
Há também os intersex, crianças que nascem com características sexuais que não se enquadram nas
definições típicas do sexo masculino e feminino — segundo a ONU 1,7% das crianças — isso inclui genitais,
gônadas, níveis hormonais e padrões cromossômicos. Em muitos países, crianças intersex são submetidas
a cirurgias para “corrigirem” suas características sexuais e aparência, para se enquadrarem em uma das
categorias de gênero. Esses procedimentos e intervenções podem causar infertilidade permanente e dores
durante toda a vida, além de incontinência, perda de sensibilidade sexual e sofrimento mental. Além de causar
dor física, psicológica e emocional, crianças intersex têm seus direitos desrespeitados. Crianças intersex
4.
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isto é, o convívio em sociedade, nossas práticas e costumes do dia a dia, onde são
construídos os papéis de gênero: “modos de ser e de interagir como mulheres e homens
moldados pela história, ideologia, cultura, religião e pelo desenvolvimento econômico.” O
sexo biológico, algo natural, é dito feminino ou masculino, mas o gênero não é natural, eles
são aprendidos e construídos nas práticas da vida em sociedade pelos mais diferentes
povos e culturas. Gênero diz respeito aos aspectos sociais atribuídos ao sexo, categorias
sociais impostas pela sociedade para mulheres, homens e transgêneros de forma arbitrária,
que toma como base o sexo biológico (estereótipo cultural); um sistema de papéis e de
relações construídos socialmente.
O gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo do tempo
e que a nossa sociedade entende como o papel, função ou comportamento
esperado de alguém com base em seu sexo biológico. (POLITIZE, 2015).

Conforme estudo e análise das questões de gênero, as características biológicas
distintas entre fêmeas e machos não são premissas para naturalizar comportamentos ou
características, tanto para mulheres quanto para homens. Ou seja, características e
padrões de comportamento de cada papel de gênero não são naturais nos sujeitos, mas
sim uma construção social, histórica e cultural, que têm como base, geralmente, o ponto de
vista dos sujeitos ou do grupo social que detém poder dentro de uma dada sociedade.
“Gênero” veio como uma categoria de análise das ciências sociais para questionar a
suposta essencialidade da diferença dos sexos, a ideia de que mulheres são
passivas, emocionais e frágeis; homens são ativos, racionais e fortes. Na perspectiva
de gênero, essas características são produto de uma situação histórico-cultural e
política; as diferenças são produto de uma construção social. Portanto, não existe
naturalmente o gênero masculino e feminino. (CASTILHO, 2008).

Desigualdade de gênero
Por desigualdade compreende-se toda privação de direitos ou de acesso a recursos
para um grupo ou uma pessoa, o que cria distinção entre os indivíduos (SILVA, et al, p.
235). Há várias formas de desigualdade: a social, a econômica, a digital, a de gênero, a
racial entre outras.
Gênero é uma categoria relacional do feminino e do masculino. Considera as
diferenças biológicas entre os sexos, reconhece a desigualdade, mas não admite
como justificativa para a violência, para a exclusão e para a desigualdade de
oportunidades no trabalho, na educação e na política. É um modo de pensar que
devem ser respeitadas como são. Segundo a ONU, não há nenhuma razão médica para a realização desses
procedimentos, e realizá-los sem consentimento constitui violação dos direitos humanos.
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viabiliza a mudança nas relações sociais e, por consequência, nas relações de poder.
É um instrumento para entender as relações sociais e, particularmente, as relações
sociais entre mulheres e homens. (CASTILHO, 2008).

A desigualdade de gênero é a privação ou acesso desproporcional entre mulheres e
homens aos recursos, fruto da divisão social — divisão do trabalho, divisão do poder,
relações entre papéis produtivos e reprodutivo, direito à educação, à saúde, à segurança
etc. Nas relações de gênero, a desigualdade de gênero é base do machismo5 ao colocar a
mulher como naturalmente inferior ao homem nas diversas formas de relações sociais. As
diferenças

culturais

e

biológicas

(sexuais)

têm,

nos

espaços

sociais,

função

hierarquizadora. [...] as relações desiguais de poder determinam as particularidades dos
atributos de gênero, numa dada cultura (INSTRAW, 1995). Sendo assim, configura
discriminação contra as mulheres
[...] toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício
pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos
campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer campo.
(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher citado por BARSTED, 2001).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como um dos seus princípios a
igualdade e equidade entre mulheres e homens. Contudo, mulheres e homens não são
iguais, e também não nascem iguais em direitos e deveres. Mesmo explícito na Declaração,
a igualdade de direitos entre mulheres e homens, o cumprimento dos direitos humanos não
ocorre de forma efetiva em muitos países6, e essas diferenças são constituídas por meio
das relações sociais.
[...] a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de
direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher
nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e
cultural do país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da
sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das
potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade.

5.

O machismo é o preconceito que exerce uma função social de dominação dos homens sobre as mulheres,
inferiorizando-as com a finalidade de controlar comportamentos e subjugar sua existência, para que a
apropriação do tempo, do corpo e do trabalho delas seja mais eficaz e lucrativa nessa sociedade. (TENÓRIO,
p. 7, 2019).
6. No Paquistão, em outubro de 2012, uma jovem de 15 anos, Malala Yousafzai (1997), militante dos direitos
das crianças foi vítima de um atentado, praticado por talibãs, ao sair da escola. Seu crime foi se manifestar
contra a proibição dos estudos e defender o direito das meninas de irem à escola. Devido seu engajamento
em prol do direito à educação, a jovem foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2014 com apenas 17 anos
e se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio.

7

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE
(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher citado por BARSTED, 2001).

Assim como a desigualdade de gênero é construída no âmbito das relações sociais,
também a desconstrução dos papéis de gênero e a promoção da igualdade entre mulheres
e homens são construídas pela consciência social, e exigem constante atenção e promoção
de medidas para compensar e superar desvantagens sociais e históricas, visando acabar
com a subordinação social da mulher em relação ao homem, bem como sua objetificação.

Atividades
1- O que é gênero?
2- O que é desigualdade de gênero?
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