
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO 

MÉDIO 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – ANO LETIVO 2020 

 

DISCIPLINAS: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E MATEMÁTICA.  
RESPONSÁVEIS: PROFESSORAS IZABELLA PERACINI BENTO 

                                                                         LARISSA DE MELLO EVANGELISTA 
                                                            LUCIANA PARENTE ROCHA 

 
 

Período de realização: 08/09 até 22/09/2020 (15 dias) 
Data de entrega: 22/09/2020, terça-feira 
Forma de envio: Para o e-mail 6ano.atividaderemota@gmail.com 
Carga horária: 6h (Geografia); 4h (Ciências); 10h (Matemática) 
 
INSTRUÇÕES: 
1. Os aluno devem enviar as atividades propostas neste bloco até o dia 
22 de setembro de 2020, segunda-feira, para o e-mail: 
6ano.atividaderemota@gmail.com 
2. As respostas poderão ser digitadas em documento separado – word 
ou outro editor de texto – ou no próprio e-mail. Também podem ser 
escritas à mão e fotografadas ou escaneadas, principalmente as atividades 
que envolvem desenhar; 
3. O aluno deve escrever no assunto do e-mail 6º. A ou 6º. B. 
 
Caros estudantes dos sextos anos,  
enquanto a gente FICA EM CASA em razão da pandemia causada pelo 
Novo Coronavírus, nós do CEPAE/UFG estamos retomando as nossas 
atividades de ensino em caráter remoto. Fazemos um convite a todos 
vocês para que nessa volta retomemos os nossos hábitos de leitura, 
interpretação de textos e de pesquisa. Juntos, vamos construir 
conhecimentos importantes para este ano letivo. Vamos nessa? 
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Para ler e interpretar: 

Desde o início da pandemia por COVID-19, o isolamento e o distanciamento 

social começaram a fazer parte de nossas rotinas. A mensagem que nos chega de 

todas as partes é: FICA EM CASA.  

Vários são os significados dessa mensagem, pois cada 

família tem condições socioeconômicas bem diferentes, 

não é mesmo? Muitos não puderam parar de trabalhar e, 

por isso, quase não ficam em suas casas; outros, só saem 

de suas casas para atividades indispensáveis como, por 

exemplo, comprar comida, remédios etc. e, infelizmente, 

existem aqueles que não se importam, fingem que nada 

está acontecendo. Há ainda a realidade daquelas pessoas 

que não ficam em casa pelo fato de não terem casa, 

porque vivem nas ruas.  Já pensaram sobre isso? Essa é uma triste realidade de 
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inúmeras pessoas pelo mundo afora, mas também de muitas pessoas aqui pertinho de 

nós, em nossa cidade, no nosso bairro. Você sabia disso? 

Em dezembro de 2019, foram apresentados os resultados de uma pesquisa 

intitulada: “2° Censo da População em Situação de Rua e a Primeira Pesquisa sobre os 

Trabalhadores de Rua em Goiânia”. Essa pesquisa tinha como objetivo saber a 

quantidade de pessoas que moram nas ruas e em quais locais “vivem” na nossa cidade 

para pensar em políticas públicas, visando auxiliar especificamente essa população 

carente. Nesta pesquisa, foram identificadas, entre idosos, adultos, inclusive 

adolescentes e crianças, 353 pessoas que moram nas ruas de Goiânia. Bacana essa 

iniciativa, não acham? 

Em relação ao perfil dos moradores de rua, a pesquisa concluiu que a maioria é 

do sexo masculino, sendo 81% deles adultos, 7,1% idosos e 3,1% crianças. Os motivos 

que levaram essas pessoas às ruas são diversos: para 34,2% dos entrevistados, foram 

problemas familiares, 16,6% apontaram crise financeira, 11,2% disseram que foi o seu 

envolvimento com drogas e 5,9% falaram que foi uma decisão ou uma escolha de vida. 

Quanto à escolaridade (nível de ensino): 9,1% são analfabetos, 5,3% sabem ler e 

escrever e quase a metade dos entrevistados, 43,9%, tem apenas o Ensino 

Fundamental incompleto. Os demais pesquisados completaram o Ensino Fundamental, 

iniciaram ou completaram o Ensino Médio. Desse grupo, apenas um disse ter o Ensino 

Superior. 

A realização dessa pesquisa é muito importante porque, a partir das informações 

obtidas, a prefeitura e outros órgãos podem pensar em ações que contribuam com a 

vida dessas pessoas, como, por exemplo, quantas vagas são necessárias para acolhê-

las à noite para dormirem em um lugar seguro, quanto de alimento precisa ser feito por 

mês e por ano, onde encontrar essas pessoas, qual o nível de escolarização delas, o 

que as levaram a morar nas ruas, se estão doentes ou saudáveis, quais cursos 

poderão ser oferecidos etc. E, neste momento de pandemia, acolher estas pessoas se 
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torna ainda mais importante para a segurança delas e da sociedade em geral, em 

razão do alto índice de transmissão do Novo Coronavírus.  

  Segundo o secretário Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de 

Goiânia, Filemon Pereira, outro objetivo do censo é alfabetizar quem não foi 

escolarizado e oferecer cursos de qualificação profissional, buscando inserir essa 

população no mercado de trabalho e, consequentemente, tirá-la das ruas. 

Outro ponto importante apontado na pesquisa é que esse número de moradores 

de ruas é aproximadamente o mesmo do ano de 2015, ou seja, em 2015 havia nas 

ruas de nossa cidade 351 pessoas que não possuíam casas para morar. Entretanto, a 

pesquisa desenvolvida no final do ano de 2019 foi mais abrangente, pois incluiu 

aquelas pessoas que vivem e trabalham nas ruas, mas têm moradia, por exemplo, 

aquelas que vendem mercadorias nos sinaleiros, os guardadores de veículos (mais 

conhecidos como “flanelinhas”) os malabaristas e artistas de rua etc. Se, por um lado, é 

bom saber que não houve um aumento no número de moradores de rua, por outro, 

podemos pensar que há ainda muitas pessoas sem moradia. É uma realidade muito 

triste e bem distante da nossa, não é? 

A pesquisa foi realizada em uma parceria entre várias instituições, entre elas a 

Universidade Federal de Goiás (UFG), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Políticas Afirmativas (SMDHPA), o Instituto Federal de Goiás e outras instituições 

públicas e privadas.  

Então, depois de saber de tudo isso, que tal fazer a leitura desta pesquisa na 

íntegra junto com os seus familiares? Para isso, seguem as fontes originais para que 

vocês possam consultar.  

Fontes da pesquisa: [Acesso em: 03 de setembro de 2020] 
https://diariodegoias.com.br/81-dos-moradores-de-rua-de-goiania-sao-adultos-e-com-

problemas-familiares/  

https://sagresonline.com.br/censo-aponta-aumento-da-populacao-em-situacao-de-rua/  
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Para refletir e responder: 
1. Com base na leitura e na interpretação do texto que você acabou de ler, das 

imagens e dos dados apresentados, reflita sobre os significados que esta mensagem 

#fica em casa tem para você e expresse as suas impressões, seja por meio de 

desenhos ou de fotografias que ilustrem esse momento vivido. Caso queira, utilize 

palavras para escrever e desenvolver as suas ideias em, no mínimo, dois parágrafos. 

 
2. A nossa vida está repleta de números e isso é fácil de perceber, mesmo que não nos 

demos conta disso. O mais interessante nessa história é que os números são usados 

com várias finalidades diferentes, por exemplo, para contar, medir, ordenar, fornecer 

uma informação ou usados como códigos. Agora, vamos fazer um exercício mental: 

imagine um mundo no qual os números não existam da forma que os conhecemos 

hoje. Volte ao texto 1 e leia o 4º parágrafo novamente, agora sem ler os números que 

lá estão. E aí, deu para você entender as informações do texto? Argumente a 

importância dos números e da Matemática para o nosso dia a dia. Para isso, escreva 

um texto de até dois parágrafos. 

3. Ainda pensando na importância de FICAR EM CASA e como isso afeta as pessoas 

em condição de rua, pesquise, descreva ou responda:  

a. alguns dos problemas de saúde as pessoas em condição de rua podem ter, 

considerando o ser humano global, ou seja, a sua saúde física, neurológica, psicológica 

e emocional. 

b. Como essas pessoas podem se prevenir do Novo Coronavírus? E qual o papel do 

poder público para minimizar esta situação? 

c. Que tal fazer uma ilustração (um desenho, um gráfico, um esquema ou fixar uma 

fotografia) de como podemos vencer essa pandemia ou esse vírus? Bora lá? Vamos 

colocar no papel o que pensamos! 
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Para ler e interpretar:  
Você conhece o Armandinho? Ele é uma criança bem sapeca e questionadora, que 

tem como melhor amigo um sapo. Eles se divertem muito juntos! O Armandinho é um 

personagem de tirinhas criado pelo ilustrador e cartunista Alexandre Beck. 

Primeira Tirinha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Tirinha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terceira Tirinha: 
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Para refletir e responder: 
Após a leitura e a intepretação atenta das três tirinhas acima, escreva sua 

compreensão (interpretação) sobre elas e a mensagem que elas transmitem. Utilize, no 

mínimo, dois parágrafos. Solte a sua imaginação!!  

 

Para finalizar . . .  
 Crianças, vocês se lembram da planta que fizemos da nossa escola nas 

primeiras semanas de aula, em Geografia? Caminhamos pela escola, conhecemos e 

identificamos os ambientes e, depois, vocês fizeram uma planta com o objetivo de nos 

apropriarmos dos lugares que nos pertencem.  

 Agora, vocês farão uma planta baixa da casa de vocês, desenhando e 

identificando todos os ambientes que essa casa possui. Depois, destaquem apenas um 

ambiente, aquele que vocês se sentem mais confortáveis, e que têm passado a maior 

parte do seu dia.  Escrevam sobre esse ambiente e nos contem porque ele tem sido “o 

seu lugar” dentro da sua casa.  Resgatem um pouco da ideia do que é o lugar e o que 

ele tem a ver com a sua casa.   

Bom trabalho! 
Bom retorno para todos nós! 

 

Com o carinho das Professoras: 

IZABELLA,  
                                                                         LARISSA,  

                                                            LUCIANA. 

 
 


