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DICA DE HOJE: 06/04 - SEGUNDA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Atividade doméstica Leitura Produção escrita Inglês

Prof.ª Fernanda Duarte

Atividade física

Organizar o quarto e as 
roupas ou ajudar nas tarefas 
de casa.

O Corpo seco

Anexo 1

https://www.curiosida

des 

deubatuba.com.br/o-

corpo-seco/

Leia para seus 

familiares.

Escreva seu 

comentário sobre o 

comportamento dos 

personagens do conto 

“O corpo seco” e 

escreva em seguida 

como você se 

comportaria no lugar 

de Dinico. 

Anexo Inglês Faça alongamentos e 
incentive a todos de 
casa a fazer o 
mesmo, pois 
atividade física é 
muito importante 
para a saúde.
Há muitas aulas no 
youtube – escolha 
atividades para 
iniciantes, faça com 
cuidado



O Corpo Seco 
A lenda do Corpo Seco é contada de geração em geração e tem seu episódio final na região da Barra da Lagoa. 

Dinico, como todos o conheciam, era um rapaz de costumes e vícios abomináveis, causava ao mesmo tempo 

compaixão e repulsa. Seus pais viviam na mais profunda miséria, e ele, último filho, depois que os irmãos 

tomaram rumo na vida, ficou para martirizar impiedosamente aquele casal de velhinhos. Dinico vivia na farra 

e na jogatina, trazendo muito desgosto à família, até que o pai acabou morrendo de desgosto. A mãe continuou 

sofrendo com as maldades do filho, que até batia nela. 

Um dia, ao chegar à casa, ébrio, depois de uma noitada, encontrou a mãe muito doente no leito de morte a 

lhe pedir um pouco de água, e ele respondeu: 

-Tens sede? Por que não morres? Toma, mata tua sede. 

E assim dizendo passou rapidamente o pé, no braseiro que crepitava a um canto, lançando brasas sobre a 

velha moribunda. Depois, caminhou apressadamente para a porta, mas uma força estranha tolheu-lhe os 

passos, parece que para fazê-lo ouvir sua mãe dizer: 

– Miserável! Vai! A minha maldição te perseguirá sempre! Não terás sossego em tua vida nem paz depois de 

morto! Bandido! A própria terra te rejeitará… 

Com a morte da mãe, a maldição desta não se fez esperar, o rapaz viu-se na miséria, abandonado, sem 

amigos, sem uma palavra de consolação. Tudo o rejeitava. Dizem que as árvores negavam-lhe sombra, 

deixando atravessar entre as ramagens os raios escaldantes do sol, e as fontes de água ferviam se o 

desgraçado ia beber. 

Acabou suicidando-se, e o encontraram-no enforcado no ramo de uma árvore, pendente sobre o Rio Lagoa, 

conhecido por Barra da Lagoa. Tratou-se do seu enterro, quando, no dia seguinte ao do sepultamento, o coveiro 

deparou com o cadáver de Dinico sobre a sepultura. Assombrado com esse fato inédito, tratou de enterrá-lo 

novamente, mas de novo o cadáver emergiu à flor da terra. Contaram, depois, que certa noite espectros 

macabros foram vistos transportando aquele corpo mumificado para a Barra da Lagoa, talvez porque tivesse 

morrido lá. 

ANEXO 1



Véspera de Natal, e dezenas de presépios estavam sendo armados por toda a vila, e duas moças, Chiquinha e 

Clarita, foram explorar as margens do Rio Lagoa, à procura de liquens e conchas para o adorno natural da 

cena de Belém, quando Chiquinha encontrou um cepo disforme, coberto de belíssimas parasitas. Sofregamente 

pôs-se a catar aquelas preciosidades, e depois de limpá-lo todo, já se retirava, quando ouviu uma voz dizer: 

– Moça, aqui tem mais. 

Voltou-se. Soltou um grito agudo e caiu sem sentidos. O cepo que há pouco lhe fornecera delicadas plantas, 

mudava de posição, deixando transparecer perfeitamente as formas de um corpo humano, ressequido e 

corroído pela ação do tempo. Dizem que até hoje, o Corpo Seco do degenerado que a terra não quis receber, 

encontra-se lá na Barra da Lagoa, atendendo aos rogos da velha Maria Rosa. 

Fontes: 

Narração de Washington de Oliveira (“Seu Filhinho”), extraída do  livro “Ubatuba, lendas e outras 

histórias” 

https://ocalafrio.blogspot.com.br/2013/06/a-lenda-do-corpo-seco.html 

 



Atividades semanais: 

Disciplina: Língua Inglesa. (7°s ) 

Professora: Fernanda Duarte. 

E.M. Presidente Tancredo de Almeida Neves. 

 

Dia: 0604/|20 

Aula Tema: Interpretação de texto. Gênero: Biografia. 

Exercises: 

Activity 1: 

Read the text below to answer the next 6 (six) questions: 

 

BIOGRAPHY 

 

Pelé was born in 1940. He was a Brazilian soccer player. He is known as King Pelé, enchanted 

the world with his dribbles and passes. He worked as World Soccer Ambassador. He was elected 

the “Athlete of the Century”. He led the Santos Football Club, where he worked for two decades, 

more fortunate than forty bowls. He was top scorer of the Paulista championship, won the title 11 

times, where 9 were consecutive. He was top scorer of the Libertadores, the Brazil Cup and the 

Rio São Paulo Tournament. He made his debut in the Brazilian National Team with only 17 years, 

incomplete, from 1971. He played in the New York Cosmos from 1975 to 1977. He was Sports 

Minister between 1995 and 1998. He won titles in several parts of the world. 

 
 

ANEXO INGLÊS



1ª) The text talks about Pelé, what was his main occupation? 

a) Education Minister 

b) Soccer Player. 

c) President. 

d) Engineer. 

e) Athlete of the Century. 

 

2ª) How did he become known? 

a) Soccer Player. 

b) top scorer. 

c) World Soccer Ambassador. 

d) King Pelé. 

e) Athlete of the Century. 

 

3ª) Pele was elected as 

a) Athlete of the Century. 

b) top scorer. 

c) Brazilian soccer player. 

d) Sports Minister. 

e) Brazil Cup. 

 

4ª) Pelé charmed the world with his 

a) life of dedication. 

b) dribbles and passes. 

c) top scorer of the Paulista championship. 

d) Sports Minister. 

e) plays and touches. 

 

5ª)  How many bowls did Santos Football Club win? 

a) Eleven.  

b) Twenty. 

c) Fifty. 

d) One hundred. 

e) Forty. 

 

6ª) What was he in 1995-1998? 

a) Top scorer. 

b) Ambassador. 

c) Sports Minister. 

d) Soccer player. 

e) Athlete of the Century.  

 

Activity 2: 

Make your own biography yourself, taking as an example the text above.(Faça você mesmo sua 

própria biografia, tendo como exemplo o texto lido).  

 

 



DICA DE HOJE: 07/04 - TERÇA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura Pesquisa Arte Atividade 

doméstica

Produção textual

O que é, o que é?

Anexo 2

Pesquise na internet 

sobre quais são os 

sintomas da Covid 19 e 

como podemos fazer 

para diminuir a 

pandemia. (Se você não 

sabe o que é Pandemia, 

pesquise também.)

Desenhe um mapa de sua 

semana típica, Como 

planta da casa, entornos, 

comércios, igrejas, 

parques, ruas, use setas, 

pinte.

Pode ser a semana de 

quarentena ou a semana 

do dia-a-dia normal.

Pesquise com alguém da 

sua família uma receita 

especial que ela faça. 

Pergunte com quem ela 

aprendeu e com se faz. 

Escreva os ingredientes e 

o modo de fazer. Anote 

tudo. Não esqueça de 

colocar o nome da 

receita e da pessoa que 

passou a informação, se 

tiver o nome da pessoa 

que criou, melhor ainda, 

coloque também. 

Após isso, tente fazer a 

receita com a ajuda de 

um adulto.

Escreva uma receita 

para melhorar o mundo.

Título:

Ingredientes:

Preparo ou modo de 

fazer.

Tempo de preparo:



Anexo 2 

O que é, o que é? 
 

1. É feito de água, mas se for colocado dentro da água morrerá. 

Resposta: o gelo. 
 

2. É alta quando jovem e baixinha quando fica velha. Além disso, é rápida quando é 
magra e lenta quando é gorda. 

Resposta: a vela. 
 

3. Pode ser atirado do alto de um prédio e ficar super bem. Mas quando é colocado na água 
morre pouco tempo depois. 

Resposta: o papel. 
 

4.  Fica cada vez mais molhado quanto mais a gente seca. 

Resposta: a toalha. 
 

5. Você tira a minha pele. Eu não choro. Você, sim. 

Resposta: a cebola. 
 

6. Você pode pegar, mas não pode jogar. 

Resposta: resfriado. 
 

7. É mais leve que uma pluma, mas nem o homem mais forte do mundo pode segurá-la por 
mais de um minuto. 

Resposta: a respiração. 
 

8. Sobe, sobe, sobe e jamais desce. 

Resposta: a idade. 



DICA DE HOJE: 08/04 - QUARTA-FEIRA
ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Leitura Atividade Física Produção artística Atividade doméstica Jogo

Faça o Quiz com 

alguém de casa.

Verdadeiro ou 

Falso?

Anexo 3

https://www.men 

sagens comamor. 

com/verdadeiro-ou-

falso

Pular corda ou fazer 
agachamentos, ou 
subir e descer 
escadas se tiver em 
casa. O importante é 
se movimentar

Faça um Mixtape.

Nome da música, 

cantor(a), banda, 

autor e ritmo.

Conforme exemplo 

anexo 4

Escreva quantas 

músicas quiser.

Organizar a dispensa, 

observando as datas 

de vencimento,

Caixa de pandora

O jogo consiste em escrever palavras 
usando somente as letras da caixa. 
Obs. Só pode repetir a letra A na palavra, 
exemplo BALA. Nas outras palavras 
pode-se se usar as letras novamente.
Ex. BALA, BOLA, BIFE.

Desafio você a fazer 50 palavras, mas os 
campeões conseguem fazer 100. Se 
conseguir mais de 100, é um super
campeão ou campeã.

A B E F

R I T V

J C N S

L O H A



 ENTRETENIMENTO LISTAS E CURIOSIDADES 

VERDADEIRO OU FALSO? 
Aprenda e se divirta com essas perguntas que parecem simples, mas podem lhe surpreender. Você vai ver que nem 
tudo que falam por aí deve ser levado ao pé da letra! 

 

Privada 
 

 

 

Verdadeiro ou falso: A água da privada gira em sentidos diferentes no hemisfério norte e no 
hemisfério sul. 
 
 
Resposta: Falso. 
Isso é o mais puro mito, baseado em uma força da física conhecida como efeito Coriolis. 
Esse efeito faz com que tudo que se move na Terra seja puxado para oeste, por culpa da 
rotação natural do planeta. Se esse efeito realmente existisse, tudo deveria ser sugado para 
oeste, sejam pessoas, carros ou qualquer outro objeto, certo? Sim, e somos mesmo. O 
problema é que o efeito Coriolis gera uma força ínfima, suficiente para ser ignorada por 
qualquer objeto mais pesado que alguns grãos de poeira. 

ANEXO 3



 

Aviões 
 

Verdadeiro ou Falso: Os aviões são fabricados com o mesmo material das caixas pretas. 
 
 
Resposta: Falso. 
As caixas-pretas são incrivelmente resistentes, capazes de aguentar quase qualquer 
impacto ou ambiente. Mas isso tem um preço: ela é feita de materiais extremamente 
densos, o que fazem com que ela seja muito pesada. Já os aviões são veículos focados em 
leveza para voar, com cascos muito mais finos e que podem ser destruídos com facilidade. 
Um veículo feito do mesmo material que uma caixa preta precisaria de turbinas muito mais 
poderosas para ser capaz de sair do chão. 
 

 

Raios! 
 

Verdadeiro ou Falso: Um raio pode derrubar o avião. 
 
 
Resposta: Verdadeiro. 
Tecnicamente, um raio pode, sim, derrubar um avião. Mas as chances disso acontecer são 
extremamente raras. O último acidente desse tipo registrado foi em 1967, quando um raio 
causou a explosão do tanque de combustível e, desde então, as técnicas de proteção foram 
aperfeiçoadas. Se você ficou com medo, lembre-se: Por mais que seja possível, é mais 
provável alguém ganhar na loteria do que ter o avião derrubado por um raio. 
 



 

Coca-Cola 
 

Verdadeiro ou Falso: A fórmula da Coca-Cola nunca foi descoberta. 
 
 
Resposta: Falso.  
Muitos pensam que a fórmula da Coca-Cola é um segredo completo, mas não é bem assim. 
Para saber os ingredientes usados no refrigerante, tudo que você precisa fazer é olhar no 
rótulo da garrafa. Mesmo assim, faltarão ainda duas informações: a quantidade de 
ingredientes que devem ser usados e o modo de preparo. Agora vamos supor que estamos 
falando de uma empresa com montes de dinheiro e tempo para fazer testes até encontrar a 
“resposta” certa. Ela provavelmente poderia descobrir o segredo, mas certamente nunca 
tentaria, porque a Coca-Cola teve sua fórmula patenteada, o que poderia resultar em 
processos bilionários para quem conseguisse descobri-la. 
 

 

Lado Cerebral 
 

Verdadeiro ou Falso: Quem usa o lado esquerdo do cérebro é melhor em Matemática. 
 
 
Resposta: Falso. 
De acordo com a médica e escritora Lisa Collier Cool, esse mito surgiu nos anos de 1800, 
quando médicos descobriram que danos causados em um lado do cérebro causavam a 
perda de habilidades específicas. Entretanto, estudos recentes demonstram que os dois 
hemisférios do cérebro estão mais ligados do que imaginávamos, sendo que tanto a solução 
de problemas lógicos quanto a realização de trabalhos criativos disparam atividades nos 
dois lados do órgão humano. Em outras palavras: todos estão aptos a serem habilidosos em 
ambas as áreas. 



ANEXO 4

música Cantor(a)/ banda Autor(a) Ritmo



DICA DE HOJE: 09/04 - QUINTA-FEIRA

ATIVIDADE 1 ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5

Atividade doméstica Atividade física pesquisa Produção textual Atividade artística

Arrumar o quarto,

cuidar das plantas e 

animais.

Embaixadinhas, 

brincar com bola, 

ou qualquer outra 

atividade como 

aquecimentos ou 

alonagamentos

Faça uma árvore genealógica. 

Pergunte a seus pais, sobre 

seus pais e avós, nomes, de 

onde são. Faça um desenho 

parecido com o anexo 5.

Você pode colocar fotos ou 

somente os nomes.

Anexo 6

Leitura sobre Anne Frank 

e Escrever um diário.

Personalize seu 

diário, encape-o 

ou faça colagens. 

Use a criatividade.



ANEXO 5



ANEXO 6



DICA DE HOJE: 10/04 - SEXTA-FEIRA
ATIVIDADE 

1

ATIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4

Atividade doméstica Leitura Criatividade Atividade física

Separe  roupas que não usa mais para doação.

Depois de anunciar sanção, 

Bolsonaro diz que ainda 

espera MP para oficializar 

auxílio de R$ 600

Acesse o site: 

https://g1.globo.com/politica/

noticia/2020/04/02/bolsonaro

-diz-que-vai-publicar-a-

sancao-do-auxilio-de-r-600-

para-informais-depois-que-

assinar-mp.ghtml para ler a 

notícia.

Escreva sua opinião sobre a 

notícia lida em uma frase.

Escreva no caderno 10 

coisas que poderia ter feito, 

mas não fez.

Na frente de cada, escreva 

um prazo para fazê-las, ou o 

motivo de não ter feito.

Existem muitas vídeo aulas 

de dança.

Escolha uma de sua 

preferência e exercite-se.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/02/bolsonaro-diz-que-vai-publicar-a-sancao-do-auxilio-de-r-600-para-informais-depois-que-assinar-mp.ghtml


BOA SEMANA!


