ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Português e História
Atividade – 19
Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 08 / 09/ 2020
Professora:
Data de emissão: 08/09 /2020
Data de devolução: 14 / 09 / 2020
Unidade temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) / Registros da história: linguagens e culturas
Objeto do conhecimento: compreensão em leitura e estratégia de leitura/ As tradições orais e a valorização da
memória
Habilidades: EF35LP02 EF05LP09, EF35LP03, EF35LP04/ EF05HI01
Atividade Interdisciplinar de Português e História
Independência do Brasil
A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais
importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a
conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores
ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos
citar o caso mais conhecido: Tiradentes. Foi executado pela coroa
portuguesa por defender a liberdade de nosso país, durante o
processo da Inconfidência Mineira.
Dia do Fico
Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta das
cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos os
portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil
e a presença de D. Pedro impedia este ideal. Porém, D. Pedro
respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou:
"Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo
que fico."
O processo de independência
Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois
preparavam caminho para a independência do Brasil. D. Pedro convocou uma Assembleia Constituinte,
organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também
que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o " cumpra-se ", ou seja, sem a sua aprovação.
Além disso, o futuro imperador do Brasil, conclamava o povo a lutar pela independência.
O príncipe fez uma rápida viagem à Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade
que estavam preocupados com os últimos acontecimento, pois acreditavam que tudo isto poderia ocasionar
uma desestabilização social. Durante a viagem, D. Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a
Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole.
Estas notícias chegaram as mãos de D. Pedro quando este estava em viagem de Santos para São
Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: "Independência ou Morte!". Este fato
ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a Independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, D.
Pedro foi declarado imperador do Brasil.
1) O que significa a palavra “Independência”? Explique.
R: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Quem foi executado durante a Inconfidência Mineira quando lutada pela independência do Brasil?
R: ____________________________________________________________________________________

3) O que aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822?
R: ____________________________________________________________________________________
4) Sobre a Independência do Brasil escreva:
a) o nome de quem proclamou: ___________________________________________________________
b) a frase que ele declarou:_______________________________________________________________
c) o dia que foi proclamada: ______________________________________________________________
d) local onde aconteceu esse fato: _________________________________________________________
5) Quando D. Pedro foi declarado imperador?
R: __________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente Curricular: Religião

Atividade – 19

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 09/ 09 / 2020
Data de emissão:08/09 /2020
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto do conhecimento: Narrativas religiosas
Habilidades: EF05ER07

Turma:
Professora:

Data de devolução: 14 / 09 / 2020

A INTELIGÊNCIA HUMANA EM PROL DA CRIAÇÃO
Leia o texto abaixo com bastante atenção:
Trecho de O Último Discurso, do filme, o Grande Ditador, de Charles Chaplin.
Alguns de nós desejamos ajudar uns aos outros. Poucos. Os seres
humanos são assim. Desejando viver para a felicidade do próximo.
Por que havemos de odiar ou desprezar uns aos outros? Neste mundo
há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as
nossas necessidades.
O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos
extraviamos. A cobiça envenenou a alma do homem, levantou no
mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e a morte.
Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. Nesses tempos
modernos, a máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos
fizeram-nos céticos, nossa inteligência, insensíveis e cruéis.
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.
Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de
afeição e doçura. Sem essas duas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.
ATIVIDADES

1) O que o autor diz que é mais importante que as máquinas e a inteligência? Como ele diz que será a
vida sem essas virtudes?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) De acordo com o autor, o que faz com que aconteçam ódio e miséria no mundo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) De acordo com o texto, que consequências a modernidade pode ter, se não houver uma valorização
dos bons sentimentos?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Componente Curricular: Matemática
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Aluno (a):
Turma:
Atividade referente ao dia: 09/ 09 / 2020
Professora:
Data de emissão: 08/09 /2020
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Unidade temática: Álgebra
Objeto do conhecimento: Propriedades da igualdade e noções de equivalência
Habilidades: EF05MA10

Expressões numéricas envolvendo as quatro operações
Agora que você já conhece as quatro operações com números naturais, podemos resolver
algumas expressões que envolvem as quatro operações. São as chamadas expressões
numéricas, que podem nos ajudar a resolver diversos problemas do dia a dia.
1ª – Efetuamos as multiplicações e divisões, ordem em que aparecem;
2ª – Efetuamos as adições e subtrações, na ordem em que aparecem.
Exemplos:

Calcule o valor das expressões numéricas seguindo as regras.
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Aluno(a):
Atividade referente ao dia: 10 / 09/ 2020
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dos materiais
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Atividade – 19

Turma: 5º Professora:

Objeto de conhecimento: Propriedade físicas
Habilidades: ( EF05CI01 )
Data de devolução: 14/ 09 / 2020

Imãs e o magnetismo
O imã é um objeto capaz de atrair alguns
metais. Essa propriedade é chamada de
magnetismo. O espaço ao redor do imã
influenciado pelo magnetismo é o campo
magnético. Quando mais próximo o objeto
de metal estiver do imã, maior será o poder de atração do campo magnético. Por isso, geralmente,
é preciso aproximar o imã dos corpos metálicos para que ele os atraia.

Atração e repulsão entre imãs
Um imã tem duas zonas opostas, polo norte e polo sul, nas quais a capacidade de atração é
máxima.

Atividades
1 ) Quais objetos podem ser atraídos pelo imã na ilustração ao lado?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

2 ) João aproximou dois imãs e percebeu que não conseguia “grudá-los”. Pegou um deles e virou
do lado oposto ao que estava tentando aproximar e, para sua surpresa, os imãs “grudaram”.
Explique por que isso aconteceu.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Os imãs se repelem ou se atraem? Por quê?
_______________________________________________
_______________________________________________
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Componente Curricular: Geografia

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 10/ 09/ 2020
Unidade Temática: O mundo em que vivemos
étnico-culturais e desigualdades sociais

Atividade – 19

Turma: 5º Professora:
Objeto de conhecimento: Diferenças étnico-raciais e
Habilidades: (EF05GE02 )

Data de emissão: 08 / 09 /2020

Data de devolução: 14 / 09 / 2020

O Brasil na América do Sul

_______________________________________________________________________________
4 ) A Linha do Equador passa por quais países?
_______________________________________________________________________________
5) Qual o nome do maior país da América do Sul?
__________________________________________________________________________
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Componente Curricular: Artes

Aluno (a):
Atividade referente ao dia: 11 / 09/ 2020
Data de emissão: 08/09 /2020
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Turma:
Professora:

Data de devolução: 14/ 09/ 2020

