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Ensino 
Fundamental 

STUDENTS FOR PEACE (BOOK 4)  
 
AULA 1: 23/03/2020  

SUGESTÃO DE DICIONÁRIO: LINGUEE  
Na página 27, Q. 01, analise o texto para responder corretamente.  
(A) Onde você acha que o homem está? Justifique sua resposta.  
(B) Que tipo de problema você pressupõe que esteja acontecendo com ele?  
(C) Que problema ele acredita estar acontecendo com seu dispositivo?  
(D) Que gênero textual você identifica no texto em destaque?  
 
Opposing prefixes used in technology.  
 

UP # DOWN 
HIGH# LOW  
IN #  OUT 

 
Pág. 28  
Observe os “cartoons” da questão 4 e analise mensagem mostrada em cada um dos itens:  
(A) Que problema enfrenta o motorista?  
(B) O que você acha estar acontecendo no item B? 
(C) Qual é a sugestão dada em relação ao restaurante? 
(D) Que orientação está sendo dada ao homem?   
 
• Quais cartoons você achou mais interessante e qual você achou mais engraçado?  Por quê?  
• Quais são as críticas feitas em cada um dos cartoons?  
 
Explique a diferença entre:  
“ Download and Upload”  
Realize as atividades das páginas 27 e 28.  
 
25/03 - FERIADO 
 
AULA 2:  30/03/2020 

CHAPTER 3 
Sugestão de leitura:  
“ Declaration on the Right and Responsibility of Individual, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms” disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx.  
 
Observe as imagens das págs. 34 e 35. Quero saber sua opinião:  
• O que é para você cidadania?  
• De que maneira você, enquanto cidadão, pode ajudar a sua família, seus amigos, sua cidade, seu país, 

nesse momento de pandemia tão difícil, vivenciado por todos nós?  
 
Realizar atividades páginas 34 (1); 35 (2). 
 
Página 36  
 
Resolva as atividades de Pre-reading (1, 2)  
 
Responda corretamente:  
• O que são fóruns de discussão on-line?  
• Para que servem esses fóruns?  
• Observe o texto da atividade 3. Que elementos constituem este fórum em específico?  

https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
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• Qual a finalidade do site que abriga este fórum? 
• Você acha que é fórum público, ou é restrito apenas a alguns usuários-membros? 
• Você concorda com o fato de “back talk” ser considerado falta de respeito?  
• Acha importante aprender a dar sua opinião, sem ser agressivo, no momento da discordância?  
  
 
OBSERVE A CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESSE FÓRUM.  
 
AULA 3:  01/04/2020  
 
• Ainda sobre o fórum mostrado na página 36. Qual é a sua opinião sobre os casos relatados?  
 
Visite outros fóruns on-line, não esqueça que em um ambiente virtual, ter sempre o cuidado de estar em sites 
confiáveis. No destacado por exemplo, 
 
É de domínio “.org”.  
 
• Qual é a importância de tratarmos bem os mais velhos?  
• Você, quando idoso, com suas limitações, acha que será importante para você receber a atenção e carinho 

de seus familiares, ter seus direitos respeitados?  
 
Realize as atividades da página 37 (4, 5, 6, 7)  
 


