
 

 

5º ANO - EJA 
MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 

 
 

Módulo II 
 
PREZADO ALUNO: SEJA BEM-VINDO AO NOSSO MOMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA ISABEL. AS 
ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO DE 
QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS FORAM 
ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA, DISTRIBUÍDAS NOS 
COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 
ESTÁ PREPARADO?  LEIA COM ATENÇÃO AS DICAS ABAIXO: 
 
 
– ORGANIZE-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA 
SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE VOCÊ, QUERIDO ALUNO TENHA UM LUGAR TRANQUILO 
PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
 
 
 

BOM ESTUDO !!! 
 

2020 

Município de Santa Isabel 
ANO: 2020 
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        Língua Portuguesa  

Texto-01 
Quando os portugueses chegaram ao nosso país encontraram 
um povo nativo acostumado com rotinas de higiene e cuidado 
pessoal, que utilizava não só a água dos rios como também 
óleos naturais para cuidar da pele. 

 
Porém, os hábitos de higiene em nosso país se fortaleceram 
quando os Estados Unidos - pela influência da cultura 
indígena norte-americana e do puritanismo religioso - criaram 
um mercado de produtos de higiene, incentivando o consumo 

desses insumos ao redor do mundo. 🌎 

 
Hoje, o Brasil é um dos países com maior índice de higiene pessoal e é o quarto maior 
mercado mundial de produtos higiênicos, sendo responsável pela metade da produção da 
América Latina. 

 
Mas é preciso cuidado. Apesar de o brasileiro ter o banho como costume, o hábito de lavar 
as mãos é muito esquecido. A limpeza das mãos é fundamental, pois ajuda a evitar a 
contaminação de doenças como a Covid-19 e a H1N1 

 
                                        Fonte: Podcast Isso é Fantástico – A história da Higiene no Brasil 

 
 

Leia responda as questões. 

 

1-Quando os portugueses chegaram ao nosso país encontraram um povo nativo 

acostumados as quais rotinas? 

R- 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2- Qual o nome do país que incentivou o consumo dos produtos de higiene? 

R- 

_______________________________________________________________________ 

 

3- O Brasil é um dos países da América Latina responsável pelos produtos de: 

_______________________________________________________________________ 
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4- De acordo com o texto apesar de nós brasileiros tomarmos banhos todos os dias o que 

é necessário fazer para não contaminarmos com a Covid 19? 

R- ______________________________________________________________________ 

 

Observe o panfleto para questões. 

 

https://www.google.com/search?q=minist%C3%A9rio+da+saude+brasil 

5- Essas instruções feita pelo ministério da saúde alerta sobre os cuidados para as 

pessoas que: 

(A)  já foram contaminados 

(B)  já foram curadas dessa doença 

(C) já foram curadas e podem se contaminar novamente 

(D) ainda não foram contaminadas  

 

 

https://www.google.com/search?q=minist%C3%A9rio+da+saude+brasil
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6- Escreva quais são os sintomas. 

____________________________________________________________________________________ 

 

7- Os sintomas podem aparecer: 

(A)  em 2 duas semanas 

( B)  entre 2 a 14 dias 

(C)  entre 0 a 14 dias 

(D)   entre 14 dias 

 

 

8-Nesse momento que estamos vivendo o isolamento social estamos ficando mais em 

casa. Escreva 5 coisas que você esteja fazendo para ocupar seu tempo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Este é um momento desafiador na vida de todos. Cuide de você e 
da sua família, tome as medidas necessárias para se proteger e 
conecte-se com quem você ama. Temos certeza que iremos 
superar esta etapa com paciência e responsabilidade. Em breve, 
tudo ficará bem. Cada um fazendo a sua parte, seremos ainda 
mais fortes. 

                                                        Fonte: Sistema Aprende Brasil  
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Aproveite esse tempo para ler porque ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Quantos minutos você precisa ler para soltar sua imaginação? 

R- ________________________________________________________ 

10- Na frase “Estimula sua criatividade” quer dizer que: 

(A)  desanima 

(B) desinteressa 

(C)  incentiva 

(D)   desencoraja 
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AGORA, É SUA VEZ DE PÔR A MÃO NA MASSA E REESCREVER UMA 

HISTÓRIA 

 Nessa quarentena, o legal é conviver com a família  filhos, netos, esposo (a) .  Peça 

para um deles ler essa lenda para você fazer uma reescrita, ele poderá ler umas três 

vezes.                                            

A CINDERELA ÍNDIGENA 

  

A margem do oceano Atlântico, numa linda praia, vivia um grande guerreiro. 

Morava com sua irmã e todas as jovens da aldeia sonhavam em se casar com 

ele.  

Ele dizia que só se casaria com a moça que fosse capaz de vê-lo chegar em 

casa ao anoitecer, mas ele sempre voltava invisível. A irmã do guerreiro era a 

responsável pela tarefa de testar as pretendentes.  

Todos os dias, ao entardecer, ela caminhava pela praia com alguma moça 

interessada em seu irmão.  

Chegando perto de casa, ela perguntava: 

-Você está conseguindo vê-lo? Todas mentiam dizendo que sim. - E com o 

que ele está puxando o trenó? As moças, tentando adivinhar, respondiam: - 

Com uma corda - ou - com uma pele de alce!  

Mas todas mentiam e Vento Forte não se casaria com alguém que não falasse 

a verdade.  

Na mesma aldeia, vivia um grande cacique junto às suas três filhas. Elas eram 

moças muito bonitas. A mais nova, que se chamava Tainá, era de uma beleza 

incrível. 

 Suas irmãs tinham muita inveja dela e a tratavam mal. Davam-lhe roupas 

velhas e faziam com que ela fizesse todo o serviço da casa. 

 Um dia cortaram-lhe os lindos cabelos negros e jogaram brasas em seu rosto, 

deixando-a com muitas cicatrizes.  

Para completar, disseram para seu pai, que Tainá se machucara sozinha. As 

filhas mais velhas do cacique também tentaram conquistar o Vento Forte, mas 

ele não acreditou em suas mentiras e as mandou embora.  
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Um dia, Tainá ouviu falar de Vento Forte e decidiu conhecê-lo.  

As irmãs caçoaram dela: - Imagina se ele vai sequer olhar para uma criatura 

sem graça como você!  

No caminho até a casa do índio todos riram dela, deixando-a muito triste. 

Entretanto, a irmã do guerreiro recebeu a jovem com muito carinho e foi 

caminhar com ela pela praia.  

Ao entardecer, ela fez a pergunta de sempre: - Você está conseguindo vê-lo? - 

Não - respondeu Tainá, que surpreendeu a outra com sinceridade.  

- E agora, pode vê-lo? - insistiu a irmã. - Estou sim e ele era maravilhoso! - 

Com o que ele está puxando o trenó? - Com o arco-íris! Que lindo!  

A irmã de Vento Forte acreditou que a moça falava a verdade. Levou-a para 

casa e lhe preparou um banho especial.  

Enquanto esfregava Tainá, suas cicatrizes iam desaparecendo. Seus cabelos 

começaram a crescer, lindos e negros. Em seguida, ela ganhou roupas de 

princesa e lindos ornamentos.  

Quando Vento Forte chegou, ficou encantado com sua beleza de Tainá e a 

pediu em casamento. 

 Depois disso ele resolveu se vingar de suas irmãs, transformando-as em 

árvores com raízes bem profundas, para que elas nunca mais se soltassem. 

Dizem que ainda hoje, sempre que sopra um vento forte, as árvores 

estremecem de medo.  

Isso faz com que se lembrem de seu terrível castigo, pelas mentiras que 

contaram e pelas maldades que fizeram contra a irmã. 

                                                                           Fonte: Texto de Patrícia Amorim. Editora: Vale das Letras. 
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Reescreva aqui a história que você acabou de ler.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

8 

 

 

                                                                 Matemática – EJA 

 

Gráfico da evolução temporal do Coronavírus – Atualização de 25.03.2020 

 

1- Quantos indivíduos foram infectados nos dias: 

20/03 ___________________ 

01/04 ___________________ 

2- Qual dia o valor corresponde : 

4 milhares 0 centenas 2 dezenas e 8 unidades 

_______________________________________ 

3- De acordo com o gráfico para chegar ao número de 13.000 infectados faltam 

quantos? 
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4-Qual o  título desse gráfico? 

        R-________________________________________________________________________ 

   5-Desde o início da pandemia qual foi o crescimento dos casos faça um cálculo 

para descobrir de acordo com os dados do gráfico. 

 

 

 

 

 

 

6- Escreva por extenso qual foi a quantidade no: 

Primeiro dia da pandemia 

_____________________________________________________________________ 

Penúltimo dia da pandemia 

___________________________________________________________________ 

 

7- Complete a sequência numérica. 

 

837 857  917      1217 

  


