
                           

                                       

                               CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   27/04/2020 À 30/04/2020 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 

 

OLÁ CRIANÇAS, TUDO BEM COM VOCÊS? ESPERO QUE SIM.  

VAMOS LÁ, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO AO MOMENTO QUE 

ESTAMOS VIVENDO, TEREMOS QUE FICAR MAIS UM TEMPO DISTANTES. ENTÃO, 

PREPAREI ATIVIDADES E ADAPTEI ALGUNS CONTEÚDOS PARA SEREM REALIZADOS 

EM CASA DURANTE ESSSA SEMANA.  

 

LEMBRE-SE: 

 

 AS ATIVIDADES E VIDEOAULAS ESTÃO DÍSPONIVEIS NO PORTAL 

MODERNA COMPARTILHA;  

 

 AS ATIVIDADES TAMBÉM SERÃO REALIZADAS NOS CADERNOS E NOS 

LIVROS DIDÁTICOS. NÃO SE ESQUEÇA DE DEIXAR OS CALCÚLOS 

REALIZADOS. 

 

 

QUALQUER DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO PELO SETOR DE MENSAGENS 

DENTRO DO PORTAL MODERNA COMPARTILHA CLASAPP. 

 

 

 

BONS ESTUDOS!! 

PROFESSOR ALEXANDRE GONÇALVES. 

 



 

 
                           

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   27/ 04 /2020 A 30/ 04 /2020 

                                             PROFESSOR: ALEXANDRE GONÇALVES  

 
DIA: 27/ 04/ 2020 SEGUNDA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

CONTEÚDO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 Leia a notícia a seguir, publicada pelo jornal Carta Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova geração da rede de internet móvel tem sido alvo de vários ataques no Reino Unido 
nos últimos dias por pessoas que argumentam que essa tecnologia está por trás da pandemia 
de coronavirus. Entre as fake news que circulam em torno do coronavírus, esta é uma das 
mais poderosas, graças ao eco de algumas celebridades como o ator americano Woody 
Harrelson ou a atriz Amanda Holden, juíza do reality show “Britain’s got talent”: o coronavírus 
poderia ser propagado pela rede 5G de internet móvel. 

O principal argumento por trás dessa desinformação, que tem diferentes variantes, é que, de 
alguma forma, a implantação das antenas de última geração viola o sistema imunológico das 
pessoas, permitindo a disseminação da Covid-19. Retomado pelas redes sociais, o boato 
culminou no incêndio voluntário de antenas da nova rede de Internet móvel 5G nas cidades 
de Birmingham, Liverpool, Melling (Meyerside) e Belfast. 

Stephen Powis, diretor médico da Health in England, considerou que o que aconteceu é 
resultado do “pior tipo de notícia falsa”, denunciando a fake news como “lixo completo e 
absoluto”. “As redes telefônicas são usadas pelos nossos serviços de emergência e estou 
absolutamente indignado, com nojo de que as pessoas possam atacar a infraestrutura de que 
precisamos precisamente para responder a essa emergência de saúde”, disse o número dois 
do governo de Boris Johnson, Michael Gove. 

 

 



A origem da fake news 

A 5G teria espalhado o vírus em todo o mundo: esta é a teoria de um pseudo-cientista, 
Thomas Cowan, que a sustenta através da seguinte reflexão: o vírus está se desenvolvendo 
muito fortemente na Ásia e no Ocidente, mas muito pouco na África, mal equipado com 5G. 

Pode parecer insano, mas o vídeo de Cowan nas redes sociais já foi visto mais de 400 mil 
vezes. Mas sua teoria pode ser facilmente desmontada pelos fatos, pois é verdade que a 
África tem pouco 5G, mas infelizmente é cada vez mais afetada pelo vírus. 

Além disso, nenhum estudo científico comprova que as ondas são um vetor de transmissão 
do vírus. Esse pseudo-cientista explica, nesse mesmo vídeo, que em 1918 a gripe espanhola 
se espalhou pelas ondas de rádio, outra fake news, dessa vez histórica. 

https://www.cartacapital.com.br 

 

01) De acordo com o texto, qual problema a mentira sobre a disseminação do COVID- 19 causou 

no Reino Unido? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

02) Você já ouviu alguma Fake News sobre o Coronavírus que circula no Brasil? Descreva 

como foi sua reação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

03) Escreva abaixo uma informação falsa que você já ouviu ou viu na internet e outra 

informação que seja verdadeira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04) Assinale nas opções abaixo todas que apresentam tipos de medidas que podemos tomar 

para evitar as Fake News:                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

Para completar as atividades dessa aula acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – 27/ 04/ 2020 PRODUÇÃO DE TEXTO! 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

CONTEÚDO: EXPRESSÕES NUMÉRICAS 

 
              Querida criança, como acabou de ler, hoje estudaremos sobre as expressões numéricas. 
Para melhor definição, EXPRESSÕES NUMÉRICAS - são conjuntos de números que contém 
operações matemáticas com uma ordem de operações preestabelecida, é uma forma de expressar ou 
descrever matematicamente uma situação, envolvendo números, operações e, muitas vezes sinais de 
associação, como parênteses, colchetes e chaves. 

               Assista a vídeo aula EXPRESSÕES NUMÉRICAS no portal moderna compartilha. Na aula, 
eu explico passo a passo, como resolvemos uma expressão. Assista ao vídeo, quantas vezes forem 
necessárias. 

AGORA, É A SUA VEZ!! 

01. Utilizando os conhecimentos adquiridos, resolva as expressões numéricas: 

a) 30 : 5 – 1 + 2 x 3 =                      b) 12 + 16 : 8 x 3 - 5 =                        c) 64 : 8 + 5 x 5 - 3 = 

 

 
 

 
 

           d) 3 + 18 - 3 x 4  – 6 : 2 =                                                    e) 10 . 6 + 12 . 4 + 5 . 8) - 40 = 
 
 
 
 
 
 



 
         f) 2 x 7 – 4   – 12 : 3 + 25 =                                                   g)  40 + 2 . 20 - 6 + 4 x 7  : 2 =  

 

 

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   27/ 04 /2020 A 30/ 04 /2020 

                                             PROFESSOR: ALEXANDRE GONÇALVES 

                                

DIA: 28/ 04/ 2020 TERÇA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: CIÊNCIAS E HISTÓRIA 

 

CIÊNCIAS 

 

CONTEÚDO: RECURSOS NATURAIS – A ÁGUA. 

 

                Em nossas últimas aulas iniciamos os estudos sobre, os RECURSOS NATURAIS, 

mais específicos - A ÁGUA. Para dar continuidade ao conteúdo, hoje, vamos fazer o estudo de 

alguns textos e atividades do nosso LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS. Atenção nas instruções: 

 

 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS – Livro didático Buriti páginas 24 a 27. 

 O CICLO DA ÁGUA - Livro didático Buriti páginas 28 a 33. 

 Para completar as atividades dessa aula acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – 28/ 04/ 2020 – A POLUIÇÃO DAS ÁGUAS! 

 

 

 

HISTÓRIA  
 

                            

CONTEÚDO: ESTUDANDO OS PERÍODOS PALEOLÍTICOS E NEOLÍTICOS 

 

        Em nossa última aula iniciamos os estudos sobre, a divisão da HISTÓRIA e PRÉ – 

HISTÓRIA, e os PERÍODOS NEOLÍTICOS E PALEOLÍTICOS. Para dar continuidade ao 

conteúdo, hoje, vamos fazer o estudo de alguns textos do nosso LIVRO DIDÁTICO DE 

HISTÓRIA. Atenção nas instruções: 

 

 FIXAÇÃO DOS GRUPOS HUMANOS – Livro didático Buriti páginas 12 a 17. 

 AS MULHERES  NO PERÍODO NEOLÍTICO - Livro didático Buriti páginas 18 a 19. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                        27/ 04 /2020 À 30/ 04 /2020 

                                            PROFESSOR: ALEXANDRE GONÇALVES 

                                

DIA: 29/ 04/ 2020 QUARTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA/ GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS. 

 
MATEMÁTICA 

 
  Ainda falando sobre o memento que estamos vivenciando, resolva as atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) Com base nas informações da tabela, responda: 

a) Qual a região brasileira com mais casos confirmados de Covid-19?________________________ 

b) Qual a região brasileira com menos casos?__________________________________________ 

c) Escreva por extenso o número de casos de cada região: 

 

REGIÃO NORTE:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

REGIÃO NORDESTE:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

REGIÃO SUDESTE:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

REGIÃO SUL:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

REGIÃO CENTRO-OESTE:______________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

 

d) Você deve ter notado que está faltando o TOTAL de casos confirmados na tabela. Para 

descobrir lembre-se das ideias de cálculos, e encontre o resultado!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) Observe o Mapa das regiões  

brasileiras abaixo, localize e pinte o que se pede: 

 

- De vermelho a Região com mais casos  

confirmados de Covid-19. 

 - De amarelo a Região com menos casos  

confirmados de Covid-19. 

 

f) Qual a diferença de casos entre as duas 

regiões que você pintou? Faça o cálculo. 

______________________________________

____________________________________ 

g) Qual a quantidade de casos registrada na 

Região que você mora? 

______________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIANDO VOCÊ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS: 



 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Para realizar as atividades dessa aula acesse o  PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – VIDEOAULA 29. 04. 20 GEOGRAFIA 

 

 

INGLÊS 

 

Para realizar as atividades dessa aula acesse o PORTAL MODERNA COMPARTILHA. 

LMS – ATIVIDADES – VIDEOAULA DE INGLÊS. 

 

 

  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Assistir o filme “SPACE JAM” com atenção. 

 

 

                                      CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

                                   27/04/2020 À 30/04/2020 

                                             PROFESSOR: ALEXANDRE GONÇALVES 

                                

DIA: 30/ 04/ 2020 QUINTA – FEIRA. 

HORÁRIO DAS AULAS: MATEMÁTICA/ CIÊNCIAS E. RELIGIOSO E  ED.FÍSICA. 

 
MATEMÁTICA 

 
             Infelizmente, alguns países estão com altos números de casos confirmados até o 

momento, chamando a nossa atenção sobre a importância dos cuidados em nosso país.  

 V

eja no gráfico a seguir os cinco países com maior número de casos até o dia 13 de abril: 

 

                                       

 

 

 

 

 



 

 

01) Sobre o gráfico, responda:  

a) Até a data apresentada, qual é o país com o maior número de casos? 

_____________________________________________________________________________ 

 b) Você se lembra que estudamos que os numerais são organizados em ordens e classes?  

 Escreva os numerais a seguir dentro do quadro valor de lugar abaixo para descobrir 

quantas ordens e quantas classes eles têm, veja o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Após escrever os numerais no quadro valor de lugar, complete a frase abaixo:  

Todos os numerais escritos no quadro têm ______ ordens e ______ classes. 

 

d) Agora, faça a decomposição destes numerais, para descobrir qual o valor de cada algarismo na ordem em que 

ele ocupa.  

Veja o exemplo: 559.793= 500.000 + 50.000 + 9.000 + 700 + 90 + 3. 

169.496=______________________________________________________________________________________ 

159.516= ______________________________________________________________________________________ 

132.591= ______________________________________________________________________________________ 

 128.002= _____________________________________________________________________________________ 

 

e) Agora, complete a sequência abaixo com os antecessores e sucessores de cada numeral. Veja o exemplo:  

____________ 169.496_____________ 

_____________159.516_____________ 

_____________132.591_____________ 

 

CIÊNCIAS 

CONTEÚDO: RECURSOS NATURAIS – A ÁGUA 



                Continuando nossos estudos sobre, os RECURSOS NATURAIS, mais específicos - A 

ÁGUA. Hoje, vamos fazer o estudo do texto e atividades do nosso LIVRO DIDÁTICO DE 

CIÊNCIAS.  

 

 O CONSUMO CONSCIENTE - Livro didático Buriti páginas 36 a 39. 

 

ENSINO  RELIGIOSO  

 

Unidade 2: Liberdade (Uma prova de fogo) 

Nesta unidade, o tema “liberdade” será trabalhado no contexto do livro de Daniel. O 

livro contém histórias que contribuíram para o fortalecimento da fé em tempos de crise, 

como a dos jovens amigos, feitos prisioneiros pelo rei, que tiveram suas origens 

devastadas pela guerra e, mesmo assim, conservaram a fé em Deus. 

 Para melhor compreensão do tema: leia o texto a seguir, assista a 

videoaula e faça as atividades propostas. 

 As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-

se de colocar identificação, data e título da unidade). 

Nabucodonosor, um rei muito mandão. 

O livro de Daniel conta histórias de um tempo em que os judeus foram dizimados pelo Império 

Babilônico. Os sobreviventes foram escravizados e alguns jovens selecionados foram levados 

prisioneiros à Babilônia para servirem ao rei Nabucodonosor. A narrativa apresenta os jovens 

fiéis ao compromisso com as tradições alimentares de sua religião mesmo estando fora de 

Judá, sua terra natal. Como não conheciam os hábitos alimentares do povo para onde foram 

levados, decidiram alimentar-se apenas de vegetais e água. 

Mesmo reconhecidos, nem tudo era fácil para os quatro rapazes. Certo dia, o rei mandou 

construir, na província onde estavam Ananias, Misael, e Azarias uma gigantesca estátua de 

ouro, e chamou todas as autoridades e o povo para adorá-la. Como era uma ordem real, 

aqueles que não obedecessem seriam mortos, jogados dentro de uma fornalha acesa.  

Os três rapazes não queriam adorar a nenhum outro deus, senão o Senhor. Por isso, alguns 

invejosos os acusaram, dizendo ao rei que eles haviam desobedecido à sua ordem. 

O rei, furioso, chamou os três moços e lhes deu mais uma chance: __Vou mandar a música 

tocar. Se vocês não se ajoelharem e adorarem a estátua de ouro que mandei fazer, serão 

jogados na fornalha acesa! E quero ver qual deus poderá salvá-los! 

Os três amigos responderam:__ Ó rei, não podemos nos defender. Se nosso Deus, a quem 

adoramos, quiser Ele pode nos salvar da fornalha e de seu poder. Mas, mesmo que nosso 

Deus não nos salve, fique o senhor sabendo que não prestaremos culto ao seu deus nem 

adoraremos a estátua que mandou fazer.  

O rei ficou vermelho de raiva! E mandou aquecer a fornalha mais e mais. Então os três jovens 

foram amarrados e lançados lá dentro. 

De repente, ao olhar para a fornalha, o rei Nabucodonosor se levantou assustado e perguntou: 

__ Não foram três homens que amarramos e jogamos na fornalha? Como estou vendo quatro 

homens andando livremente lá dentro? Esse quarto homem parece um anjo! 

Então o rei mandou chamar os três, que saíram da fornalha sem se quer ter cheiro de fumaça. 



Quando viram que o fogo não havia feito mal algum a eles, o rei e todas as autoridades do 

reino reconheceram que Deus, de fato, podia salvar. Depois disso, o rei permitiu a eles que 

fossem livres para adorar o Deus a quem amavam. 

 

Atividades 

01) Na história bíblica Nabucodonosor era um rei que queria controlar até mesmo a 

religião que as pessoas deviam seguir.  

A) Você concorda com atitude do rei? Explique. 

 

B) Para que a religião faça sentido na vida das pessoas, é fundamental o respeito à 

escolha religiosa de cada um. Marque V ou F nas questões a seguir: 

(    ) Todas as maneiras de se relacionar com o sagrado são iguais. 

(    ) Todas as pessoas têm o direito de escolher e praticar a religião que melhor lhes 

convier. 

(    ) Não devemos respeitar a opção religiosa das outras pessoas. 

(    ) O respeito e a liberdade religiosa começam dentro de cada um de nós. 

 

C) O que é liberdade religiosa? Explique. 

02) Qual ensinamento podemos aprender com a leitura desse texto? 

03) O mundo esta vivenciando um momento muito difícil, causado pela Pandemia do 

Coronavírus (Covid-19). Sabemos que nesse momento precisamos de sabedoria, fé e 

esperança e também mais atitudes de bondade e humildade com o próximo. Elabore 

um pequeno cartaz de apoio às pessoas que sofrem nesse momento. (Monte um 

pequeno cartaz no verso da folha). 

 

 

  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Vamos responder. 

Para enriquecer nossas aulas, os filmes são recursos didáticos para ajudar no 

conhecimento de valores e atitudes, historias escolhas e assimilar ficção com possíveis 

realidades. 

QUESTÕES: 

a) Qual é o tema do filme? 

b) O que este filme tentou nos contar? Discorra em poucas palavras. 

c) Você aprendeu alguma coisa com a mensagem desse filme? O que? 

d) Qual a parte do filme que mais te chamou atenção? Porque? Você se encaixaria nessa 

parte do filme escolhida? 

e) Qual é a essência da historia desse filme? Essa essência na sua opinião, são coerentes 

com a realidade no mundo? 

f) Qual personagem que você mais gostou e o que você não gostou? 

g) Pense em um atleta lendário no qual você admira e acompanha... pesquise o que ele 

(a) conquistou e o que estão fazendo pós fama. 

 


