
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ITAPECERICA DA SERRA

Educação de Jovens e Adultos- 3º termo



OLÁ CAROS ALUNOS! QUE PRAZER RETORNAR AQUI.

QUEREMOS REFORÇAR QUE VOCÊS NÃO ESTÃO SOZINHOS,

QUE RECONHECEMOS TODOS OS ESFORÇOS E DEDICAÇÃO

DE VOCÊS, TANTO QUE, É COM IMENSO CARINHO QUE

PREPARAMOS ESSE CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA VOCÊS

EXERCITAREM.

ABRAÇOS, ATÉ MAIS.



Língua portuguesa



Charge é uma ilustração humorística que envolve a

caricatura de um ou mais personagens, feita com o

objetivo de satirizar algum acontecimento da

atualidade.

O termo charge tem origem no francês "charge" que

significa "carga". A primeira charge publicada no Brasil

foi no ano de 1837 e tinha como título "A Campainha e

o Cujo". Foi criada por Manuel José de Araújo Porto

Alegre, que dentre as funções exercidas na política e

ensino, era também pintor e caricaturista.

Nesta atividade iremos trabalhar com o gênero textual 

charge.



Observe a imagem a seguir:

https://www.agazeta.com.br/charge/charge-do-amarildo--combate-ao-coronavirus---fiquem-em-casa-0320



 O texto é uma charge, e tem por objetivo, ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que 
despertam o interesse público.

1. Qual é o assunto da charge?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. O assunto está relacionado com alguma das recomendações solicitadas pelas autoridades de nossa 
cidade, estado ou país? Qual é a recomendação?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Qual é o humor da charge?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.



Observe a charge e interprete o que ela 

quer dizer.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(EF15LP04). Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.



QUE ORGULHO! 

VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI...

PARABÉNS! 

VAMOS TREINAR 
MATEMÁTICA?



matemática



Leia o diálogo.

https://images.app.goo.gl/MqNZ6UMLVo8wuC9C7



1.Se a mãe de Pedro arredondou a quantidade para a 

milhar mais próxima, quantos doces ela pode ter 

encomendado?

A-(   )1 100

B-(   ) 950

D-(   ) 980

E-(   ) 700

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e

em língua materna.



2. Calcule mentalmente e ligue as adições cujo resultado é 1 000.

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição para o cálculo mental ou escrito.



3. O Futebol Clube da Vila promoveu entre seus associados a 

eleição da mascote do time. Não houve votos nulos e nem votos 

brancos. Observe no quadro o número de votos dos dois candidatos 

à mascote e calcule o número de pessoas que votaram.

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar

quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa.

https://images.app.goo.gl/8xvZx5aYJbZY9Pju5



MUITO BEM,

ESTAMOS FELIZES POR VOCÊ TER 

CONCLUÍDO! 

VAMOS ESTUDAR ATUALIDADES 

AGORA?





Cédula de duzentos reais

Em 29 de julho de 2020, o Banco Central anunciou o

lançamento da nota de duzentos reais, com a escolha

do lobo-guará para estampa do verso; a nova nota entrou

em circulação no dia 2 de setembro de 2020.

Em setembro, após um movimento online para que o

cachorro vira-lata Caramelo estampasse a nota, ele

passou a protagonizar o anúncio do Banco Central sobre

esta nova cédula.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais- acesso em 22/09/2020

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais-


Cédula de duzentos reais

LANÇAMENTO

A cédula foi lançada no dia 2 de setembro de 2020. No

mesmo dia, o presidente do Banco Central, Roberto

Campos Neto, afirmou:

“É uma resposta do Banco Central a mudanças

provocadas pela atual pandemia do COVID-19. O

momento singular que estamos vivendo trouxe os mais

diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da

demanda da sociedade brasileira por dinheiro.”

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais- acesso em 22/09/2020

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais-


Cédula de duzentos reais

Dimensões                      6,5cm x 14,2 cm

Cor                                   cinza e sépia

Lançamento                   2 de Setembro de 2020

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais- acesso em 22/09/2020

Anverso Reverso

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:200_Brazil_real_Second_Obverse.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:200_Brazil_real_Second_Obverse.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:200_Brazil_real_Second_Reverse.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:200_Brazil_real_Second_Reverse.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_duzentos_reais-


Diante das informações acima  responda:

1. Em que data a nota de duzentos reais entrou em circulação?

A- ( ) 9 de setembro de 2020

B -( ) 2 de janeiro de 2020

C- ( ) 2 de outubro de 2020

D -( ) 2 de setembro de 2020



2. Qual é o animal que vem estampado na nota de 

duzentos reais?

A-(   ) A arara azul

B-(   ) Uma capivara

C-(   ) Uma onça

D-(   ) Um lobo- guará



3. Qual a cor da nota de duzentos reais?

A-(   ) Verde e branco

B-(   ) Amarelo e azul

C-(   ) cinza e sépia

D-(   ) preto e cinza

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na 

cidade ou região em que vive. 



Parabéns, você chegou até aqui!

Convidamos vocês a continuarem com a rotina de estudos e o principal, partilhar os 

conhecimentos adquiridos....

Até mais!

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra – Secretaria de Educação - SEDAP.


