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1 – Continuando a reflexão sobre a exposição de nossa opinião, 
vamos analisar mais dois versos do poema da autora Ruth Rocha, 
que estudamos nas aulas anteriores, leia eles abaixo:  

 

a) Você acha que ela está certa ou errada em comer coisas que 
não gosta e fazer coisas que não quer? Por quê? 

 

 

 

 

 

b) Para agradar alguém, você “comeria coisas de que não gosta ou 
faria coisas que não quer”? Por quê? 
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Na aula do dia 01/09, falamos um pouco sobre a Malala, que no dia 
10 de outubro de 2014, com 17 anos, recebeu o Prêmio Nobel da 
Paz, tornando-se a mais jovem ganhadora da premiação. Ela defende 
o direito da educação para todas as pessoas.  

Vamos ver o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala 
sobre a educação: 

 

 

Lembrando sempre da importância de procurar o significado de 
palavras que desconhecemos consultando o dicionário, então, sobre a 
palavra “coadjuvará”, teremos: 
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2 - Com o significado esclarecido, faça uma segunda leitura da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e: 

a) Complete a lacuna da frase abaixo utilizando um sinônimo para 
a palavra “coadjuvará”, lembre-se utilizar um sinônimo que 
não altere o conteúdo da frase. 

“2 - (...) A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e 
___________________ as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.” 

b) Agora é a sua vez, você já conhece um pouco sobre Malala e 
sua defesa dos direitos humanos, dê sua opinião sobre a defesa 
de Malala, e justifique a sua opinião. 

 

 

 

 

 

c) E você, o que pensa sobre a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos sobre a Educação, acha importante? Por quê? 

 

 

 

 

 

 
 

Sites consultados: 

 
 https://www.pensador.com/autor/malala_yousafzai/biografia/ 

 https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/course/lesson/articles-
26-30/read-article-26.html 

 https://www.dicio.com.br/coadjuvara/#:~:text=Significado%20de%20Coadj
uvar%C3%A1,%2C%20socorrer%C3%A1%2C%20colaborar%C3%A1%2
C%20cooperar%C3%A1. 

 https://www.smartkids.com.br/trabalho/pronomes 
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Hoje vamos aprender sobre Frações Equivalentes. 

 

Para entender melhor assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=3isDBGu5NpY 

Vamos entender melhor: 

I – Compare as frações, e diga se são equivalentes ou não 
equivalentes. 

 

 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

4) _________________ 
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5) _________________ 

6) _________________ 

7) _________________ 

8) _________________ 

 

 

II – Descubra as frações equivalentes: 

a) 2    =   ____ 

4            8      

 

   

b)    3    =    6 

   6           

 

                 

c)    4     =  ____ 

    8          16 

Analisando gráfico 

Falando um pouco mais sobre educação, analisaremos um gráfico 
e aprofundaremos um pouco mais sobre frações: 

 Você sabe o tamanho do nosso sistema educacional?  

Segundo a Fundação Leman são 48,8 milhões de alunos na Educação 
Básica - sendo que 39,8 milhões estão matriculados na rede pública 
de ensino. Para atender todos os alunos, o Brasil tem 186 mil escolas 
e cerca de 2,2 milhões de docentes espalhados pelo país. Vamos 
analisar o gráfico: 
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Matrículas na Educação Básica por segmento 

 

Para facilitar a compreensão do gráfico enumerei as colunas, onde: 

1 – creche 

2 – Pré-escola 

3 – Ensino Fundamental 1 

4 – Ensino Fundamental 2  

5 –  Ensino Médio 

6 –  Educação Profissional 

7 – E.J.A. 

8 –  Educação Especial 

1 – Utilizando o arredondamento já estudado nas aulas anteriores localize 
as informações solicitadas abaixo: 

a) Você faz parte das matriculas do Fundamental 1, qual é o número 

aproximado de matriculas para esse segmento? 

_______________________________________________ 

 

b) Qual é o numero aproximado das matrículas do Ensino Fundamental 

2? 

_______________________________________________ 

 

c) Qual é a diferença entre os números de matriculas do Ensino 

Fundamental 1 e a do Ensino Fundamental 2? 

 1            2                  3               4                  5                 6            7            8 
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_______________________________________________ 

 

d) Em sua opinião, qual seria o motivo dessa diferença? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sites consultados: 

 https://pt.slideshare.net/MaraSueliSueli/coletnea-de-atividades-do-5-ano 

 http://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/09/fracao-de-um-numero.html 

 https://sosprofessoratividades.com/fracoes-equivalentes/ 

 https://fundacaolemann.org.br/noticias/como-esta-nossa-educacao-basica 

 


