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… Tudo vale a pena quando a alma não é 
pequena. 
 
Fernando Pessoa 
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O Guia de Língua Portuguesa, apresentado neste documento, é fruto do           
esforço dos profissionais da educação da Escola Estadual Januário Sylvio          
Pezzotti, de Rio Claro, interior de São Paulo, atuando de modo colaborativo            
visando os saberes, procedimentos, reflexões e experiências a respeito da          
prática docente durante os primeiros meses de isolamento social provindos          
da quarentena de Coronavírus em todo o globo terrestre. 
Ele visa os primeiros passos do aluno no ambiente digital e de Ensino a              
Distância e contempla as competências gerais discriminadas pelo Currículo         
Paulista 2020 e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada          
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada em 20 de           
dezembro de 2017.  
 
Possui, a priori, caráter experimental para manter o direito à Educação para            
os alunos da comunidade escolar. 
 

Profº. Antonio Archangelo 
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Horário das aulas 
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Avaliação 

 
 

 

PORTFÓLIO REFLEXIVO - auto avaliação realizada pelo aluno evidenciando suas reflexões sobre            

cada atividade realizada no bimestre. A entrega do portfólio reflexivo é prevista para a última               

semana do bimestre e este pode ser entregue em qualquer formato e plataforma desde que               

identifique o autor e conteúdo das reflexões sobres a produção dos conteúdos da disciplina. 
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PROJETOS EXPERIMENTAIS DO BIMESTRE 

JORNAL DO CAMÕES 
Dia:  terça-feira, 14:00 
Produção semanal 
site: https://jornaldocamoes.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://jornaldocamoes.wordpress.com/editorial/ 
 
GRUPO DE TEATRO I-JUCA PIRAMA 
Dia: segunda-feira, 14:00 
site: https://ciaijucapirama.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://ciaijucapirama.wordpress.com/blog/ 
 
GRAVADORA E PRODUTORA UIVANTE RECORDS 
Dia: quinta-feira, 14:00 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
PODCAST POEMAS UIVANTES PARA SERES FALANTES 
Dia: sexta-feira, 14:00 
Site: https://anchor.fm/antonio-archangelo 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LIMA BARRETO 
Dia: Quarta-feira, 16h 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA:em construção 
 
*ESCRITA COLABORATIVA DIÁRIA -SOCIEDADE DOS POETAS UIVANTES 
Dia: diariamente, horário da aula 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
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Aula 03 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Professor Antonio Archangelo 
antonioarchangelo@prof.educacao.sp.gov.br 
Escola Estadual Januário Sylvio Pezzotti 
Diretoria de Ensino de Limeira 
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Olá 

 

Você está no roteiro de estudos para o quarto bimestre elaborado pelo professor 

Antonio Archangelo, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual Januário Sylvio 
Pezzotti, Rio Claro/SP. 

Durante o período de isolamento social, este material garantirá a continuidade de 

seus estudos visando, sobretudo, manter o vínculo com a comunidade escolar e 

as metas/objetivos de vida para este ano letivo. Em cada uma das atividades 

você terá que: 

● Assistir as aulas no Centro de Mídias; 
● Concluir a leitura do Roteiro disponibilizado neste site, no grupo de WhatsApp, no Google 

Classroom ou impresso na escola; 
● Concluir a leitura complementar sugerida / Participar do projeto de prática; 
● Concluir o Exercício proposto; 
● Participar do Fórum. 

mailto:antonioarchangelo@prof.educacao.sp.gov.br


AULA 3 - AS CONSEQUÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

OBJETIVO DA AULA 

• Identificar as consequências provenientes dos agentes causadores das mudanças climáticas; 

• Analisar, em textos escritos, a força persuasiva dos argumentos utilizados. 

• Organizar a estrutura textual narrativa, no texto escrito, de modo a produzir textos coesos               
e coerentes. 

Estudante, a proposta desta aula é destacar as implicações do efeito de sentido a partir da relação                 
causa e consequência, sendo estes recursos importantes para a compreensão de um texto             
argumentativo. 

 

Vamos lá? 

1. Leia com atenção o excerto do texto 1 a seguir: 

Texto 1 

Pior que nossos pais: mudanças climáticas já afetam a         
saúde das novas gerações 

Doenças infecciosas, enchentes, incêndios florestais e escassez de alimentos pintam futuro sombrio            
para uma criança nascida hoje caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis atuais 

Por Matheus Souza 

Ninguém mais duvida que as mudanças climáticas trazem consequências catastróficas para o meio 
ambiente. Agora, um estudo elaborado por 120 especialistas de diferentes países estima quais são os 
efeitos dessas mudanças para a saúde dos seres humanos, e mostra que um grupo é especialmente 
atingido: as crianças. 
 
Publicado na revista científica The Lancet, o relatório Countdown on Health and Climate Change 
2019 (Contagem Regressiva sobre Saúde e Mudanças Climáticas), lançado nesta quarta-feira (13), 
aponta que uma criança nascida hoje terá prejuízos ao longo de toda a vida caso o ritmo de emissão 
de carbono continue nos níveis atuais. Com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, elas são 
mais vulneráveis aos impactos. O estudo também teve colaboração de pesquisadores brasileiros. Da 
USP, são coautores o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina (FMUSP), e Carlos Nobre, 
presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador do Instituto de Ciências 
Avançadas (IEA) da USP. 

 

Além do relatório geral, o estudo também levantou dados específicos de alguns países, de acordo 
com o impacto para cada região. No caso do Brasil, por exemplo, as mudanças climáticas tornam o 
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ambiente mais propício para a proliferação da dengue e de outras doenças infecciosas, que afetam 
mais as crianças. Desde os anos 1950, os mosquitos têm aumentada em 11% sua capacidade de 
transmitir dengue no País. 

Outro efeito diz respeito à alimentação. Com a elevação da temperatura média do planeta, a 

produção agrícola é diretamente atingida. No Brasil, o potencial médio de produtividade da soja caiu               
mais de 6% desde a década de 60. Dessa forma, os bebês estarão mais vulneráveis ao aumento do                  
preço dos alimentos e à desnutrição. 

Durante a adolescência, o impacto da poluição do ar piorará. O fornecimento de energia derivada do                
carvão triplicou no Brasil nos últimos 40 anos e os níveis perigosos de poluição atmosférica ao ar livre                  
contribuíram para 24 mil mortes prematuras em 2016.Eventos climáticos extremos, como enchentes e             
tufões, se intensificarão na idade adulta de quem nasce hoje. No Brasil, 1,6 milhão de pessoas foram                 
expostas a incêndios florestais desde 2001/2004, e em todo o mundo houve um aumento recorde de                
220 milhões de pessoas acima de 65 anos expostas a ondas de calor em 2018 em comparação com o                   
ano 2000. Em relação a 2017, a alta foi de 63 milhões. 

Para que uma criança nascida hoje cresça em um mundo que atingirá emissões zero até seu 31º                 
aniversário, em 2050, é preciso seguir as diretrizes do Acordo de Paris e limitar o aquecimento a um                  
nível bem abaixo de 2°C. Na avaliação dos autores, só isso pode garantir um futuro mais saudável para                  
as próximas gerações. 

Assista 1: Mudanças climáticas e as gerações futuras - https://www.youtube.com/watch?v=Ifa_Q2Squzo 

 

2. Após a leitura e análise do Texto 1, aponte as principais consequências das mudanças climáticas                
citadas no texto e faça o registro no espaço a abaixo. 

3. Como você pode perceber, as consequências das mudanças climáticas afetam muitas pessoas no              
Brasil. Que recursos linguísticos o autor utiliza, nesse texto, para sustentar as ideias e chamar/persuadir               
o leitor quanto ao que está sendo exposto? Se precisar recordar sobre recursos linguísticos veja o                
vídeo. Assista 2: https://www.youtube.com/watch?v=nXxkax6EpCY. 

 

4. Analise as imagens a seguir e, com o auxílio do seu professor e seus colegas, faça uma reflexão, 

evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir dessas imagens, fazendo relação às 

causas estudadas na aula anterior. Registre as considerações no caderno de anotações. 
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Estudante, espera-se que você tenha compreendido a relação de causa e consequência em relação ao 

fato apresentado. Além disso, as intervenções propostas nessa atividade dizem respeito à construção             
da sua cidadania, afinal, enquanto integrante de um grupo, de uma família, da escola, de alguma                
agremiação estudantil ou ONG, você pode propor ações de conscientização, ou intervenção direta, de              
modo a colaborar para diminuir e evitar os danos causados ao meio ambiente. 

 

Nesse sentido, registre fatos ocorridos no bairro, cidade ou estado, onde você vive, em relação às 

mudanças climáticas, evidenciando causas e as consequências que a sua a comunidade enfrentou ou 

enfrenta em função disso. 

Assista 3: Protagonismo Juvenil como Empoderamento Social -        
https://www.youtube.com/watch?v=boQwyMdNabY 
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GUIA DE AULAS NO CMSP 

 

Te vejo lá! 
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Data Dia da Semana Ano/Série Horário início Horário fim 

9-jun. TER 9º ano do EF II 15:30 16:15 

11-jun. QUI 9º ano do EF II 15:30 16:15 

12-jun. SEX 9º ano do EF II 15:30 16:15 


