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Orientações gerais 

 - Leia atentamente os exercícios. 

- Observe as orientações de cada tema e unidade apresentada. 

- Utilize o livro EJA no mundo do trabalho como suporte para a realização das atividades. 

- Fique atento ao material de estudo complementar e os vídeos indicados, eles são um 

material adicional que servem como auxílio. 

- Acesse nosso site https://www.ceejamar.com.br/ 

UNIDADE 1 - Terra e Universo 

Tema 1: Os movimentos da Terra: rotação e translação - página 17 - 23 EJA no mundo do 

Trabalho. 

Estudo Complementar   

Youtube: A rotação da terra, o dia e a noite – Khan Accademy. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHMPQC84ALg 

Tema 3: O céu noturno e o Sistema Solar - página 36 - 40 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo complementar 

Texto: Outros elementos do sistema solar – página 42 e 43. 

Youtube: O Sistema Solar em escalas incríveis - Ciência News. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYGbnbOqluQ 

UNIDADE 2 - O solo terrestre 

Tema 1: O solo: origem, formação e funções - páginas 46, 49, 50 e 51 EJA no mundo do 

Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Na história da humanidade - página 48. 

Youtube: Vamos falar sobre solos - IASS Potsdam. 



https://www.youtube.com/watch?v=e8uqY0Aqcf0 

Tema 3: O uso do solo para o ser humano - página 64 – 66 EJA no mundo do trabalho. 

Youtube: Agricultura familiar – Conservação Internacional 

https://www.youtube.com/watch?v=0_H09VI2ihM 

Youtube: Agricultura familiar segue produzindo saúde em época de pandemia – 

Articulação Nacional de Agroecologia 

https://www.youtube.com/watch?v=4iPd67msH1k 

UNIDADE 3 - O uso inadequado do solo 

Tema 1: O desmatamento - página 73 – 77 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Youtube: Desmatamento na Amazônia: causas e como combater – Portal eCycle. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxMgDRmv_KE&t=96s 

Tema 2:  Formas e efeitos do desmatamento - página 82 – 84 EJA no mundo do Trabalho. 

UNIDADE 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1: Poluição do solo - página 93 e 94 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97. 

Tema 3: Solo, saúde e saneamento - página 113 e 114 EJA no mundo do Trabalho. 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114. 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 - 117. 

 



Unidade 1 – Terra e Universo 

Tema 1 − Os movimentos da Terra: rotação e translação 

A rotação e a translação formam os dois mais importantes movimentos terrestres, pois 

são eles que provocam os efeitos mais notórios sobre o nosso planeta. 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, é como se ela 

estivesse “rodando” em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar 

esse “giro” é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre os dias 

e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do 

planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite no outro lado (que seria 

extremamente frio). 

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 

365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável 

direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é 

de 23º27', há períodos em que os dias são maiores que as noites (solstícios de verão), 

períodos em que as noites são maiores que os dias (solstícios de inverno) e períodos em 

que eles possuem a mesma duração (equinócios de primavera e outono). 

(Fonte: Brasil escola) 
 

 
 

                
 



                

Estudo Complementar 

Youtube: A rotação da Terra e o dia e a noite - Khan Academy 

 

 

Atividade 1 

Explique a importância do movimento de rotação para a manutenção da vida na Terra. 

 

 

 

Atividade 2 

Faça uma lista das estações do ano indicando as características de cada uma delas na 

cidade onde você mora no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 



Unidade 1 – Terra e Universo 

Tema 3 − O céu noturno e o Sistema Solar 

 

Estrelas: pontos luminosos 

A quantidade de pontos luminosos que pode ser observada no céu depende da 

época do ano e também de outros fatores, como a presença de nuvens, a poluição 

do ar (quanto mais poluído, menor a visibilidade dos pontos luminosos), a 

quantidade de luz no ambiente (quanto mais claro o ambiente, menos estrelas 

serão visíveis) etc. 

Galáxias 

As galáxias são agrupamentos de bilhões de estrelas, planetas, rochas, gases e 

poeira que giram em torno de um centro comum. Elas também formam grupos, 

e assim se constitui a trama do Universo. A galáxia na qual o Sol está localizado 

chama-se Via Láctea. Seu formato lembra um disco achatado com braços 

espiralados, onde há maior concentração de gás e poeira. 

O Sistema Solar e os planetas 

Embora as estrelas que vemos à noite não sejam sempre as mesmas ao longo 

do ano, a posição de uma estrela em relação às outras não muda. Alguns pontos 

brilhantes vistos no céu, entretanto, alteram sua posição em relação a essas 

estrelas com o passar do tempo. Esses pontos são chamados de planetas (palavra 

que em grego quer dizer “errante, que se movimenta”). Planetas são corpos 

celestes com formato esférico, que giram em torno de uma estrela. 

No caso da estrela Sol, além da Terra, há outros planetas e outros objetos que 

também transladam (circulam) ao seu redor. Todos eles juntos constituem o  

Sistema Solar. 

No Sistema Solar há oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Netuno. A maioria dos planetas que podemos ver a olho nu nos 

parece mais brilhante do que a maior parte das estrelas. Apenas Netuno e Urano 

parecem menos brilhantes do que as estrelas mais brilhantes do céu. 

 



 
 

Estudo Complementar 

Texto: Outros elementos do sistema solar – página 42 e 43. 

Youtube: O Sistema Solar em escalas incríveis - Ciência News 

 
 

Atividade 3 

 
Quais são as principais características do nosso Sistema Solar? 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4 

 

De acordo as características do planeta Terra, de que forma você a 

descreveria? 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 2 - O solo terrestre 

Tema 1 − O solo: origem, formação e funções 

Origem do solo 

O solo, a água e o ar são os elementos fundamentais para a composição de um ambiente. 

Quando o planeta Terra se formou, ele era uma mistura de materiais muito quentes.  

Nessa mistura havia muitas substâncias, como minerais, metais, gases etc. Com o passar 

do tempo, a parte mais externa dessa mistura de materiais foi se resfriando e 

endurecendo, ou seja, se solidificando, o que deu origem à parte sólida da Terra, 

chamada litosfera. A parte mais externa da litosfera é a crosta, essa “casquinha” que 

recobre a Terra. 

 

A formação do solo 

Desde sua origem, a crosta terrestre vem sendo constantemente modificada pela ação 

do clima (ventos, chuvas etc.) e de outros fenômenos naturais, o que chamamos de 

intemperismo. 

Com o passar do tempo, as rochas se fragmentaram e se desintegraram, fenômeno que 

acontece ainda nos dias de hoje. Isso faz que elas diminuam de tamanho, se misturando, 

e provoquem reações químicas entre seus constituintes, até que se transformem em um 

material relativamente solto e macio. A ação de organismos vivos (como fungos, 

bactérias, animais, vegetais e o próprio ser humano) também contribui para a formação 

e a transformação do solo. Os animais que vivem no solo se alimentam de nutrientes que 

ali se encontram. Já as plantas dependem da retirada de nutrientes e de água do solo 

para produzir seu próprio alimento. Ao morrer, todos esses organismos se decompõem 

e se degradam, e seus componentes químicos passam a fazer parte do solo, novamente. 



 

Estudo Complementar 

Texto: Na história da humanidade – página 48. 

Youtube: Vamos falar sobre solos - IASS Potsdam. 

 

Atividade 5 

O solo é importante para a sobrevivência dos seres vivos. Pense no seu dia a dia e 

identifique as diversas utilidades do solo para sua vida. Registre a seguir pelo menos três 

delas. 

 

 

Atividade 6 

Explique a origem do solo. 

 

 



Unidade 2 – O solo terrestre 

Tema 3 – O uso do solo para o ser humano 

Solo e agricultura 

Há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver novas formas de 

aproveitamento dos recursos naturais. Observando o ciclo de crescimento das plantas, 

aprendeu a aproveitar a fertilidade natural dos diversos solos para cultivar e colher 

alimentos. Além disso, aprendeu a criar e a domesticar animais. Essas conquistas 

permitiram que os seres humanos deixassem de ser coletores e caçadores para se fixar 

em algumas regiões nas quais poderiam desenvolver atividades agrícolas. 

A origem da agricultura marcou o começo de um longo processo de modificação da 

paisagem terrestre. Houve crescimento das populações humanas e, com isso, a 

necessidade de ocupar maiores extensões de terra para o cultivo de plantas e a criação 

de animais. Isso obrigou as comunidades a desenvolver e a empregar novas técnicas, 

como a escavação de canais para irrigação (diques) e para a distribuição de água em 

terras secas, a invenção de enxadões de pedra com cabos de madeira e do arado para 

remexer a terra, entre outras. Portanto, a agricultura não representou apenas uma 

mudança na maneira de sobreviver, mas transformou praticamente todos os aspectos da 

vida das pessoas. A agricultura promoveu maior especialização do trabalho, o 

desenvolvimento do conceito de propriedade e de comércio (troca), o acúmulo de 

informações e também o surgimento da escrita, em razão da necessidade de registro da 

movimentação comercial. 

Ao longo dos séculos, a agricultura, contando cada vez mais com tecnologia, gerou, além 

de alimentos, uma vasta gama de produtos para consumo e troca: mercadorias (como 

flores e plantas ornamentais), fertilizantes orgânicos, fibras(algodão, linho, sisal, piaçava 

e cânhamo) e, mais recentemente, produtos químicos industriais (látex, perfumes, óleos, 

álcool etc.) e combustíveis (lenha, etanol, metanol, biodiesel, entre outros).Com o 

objetivo de melhorar a produtividade agrícola, preservar, recuperar e melhorar o solo, 

muitas técnicas foram desenvolvidas ao longo do tempo.  

 



Estudo complementar 

Youtube 

Vídeo 1: Agricultura familiar – Conservação Internacional 

 

Vídeo2: Agricultura familiar segue produzindo saúde em época de pandemia – 

Articulação Nacional de Agroecologia 

 

Atividade 7 

Como seria o desenvolvimento humano se as pessoas não tivessem desenvolvido a 

agricultura? Nesse caso, seria possível viver em centros urbanos, como atualmente 

vivemos? 

 

 

 

Atividade 8 

Explique como a modificação da paisagem terrestre influenciou na agricultura. 

 

 



Unidade 3 – O uso inadequado do solo 

Tema 1 – Desmatamento 

Grande parte da superfície terrestre é recoberta por vegetais das mais variadas 

espécies. Árvores, arbustos, pequenas plantas com suas folhas, frutos e flores dão tons 

às paisagens. Além de deixar a paisagem mais colorida, as plantas têm importante papel 

na vida dos animais, na proteção e na ciclagem do solo. 

O desenvolvimento das plantas é influenciado principalmente pelo clima, pelo relevo e 

pelo tipo de solo em que se encontram. Chamamos de cobertura vegetal os tipos ou as 

formas de vegetação, nativa ou plantada, que recobrem determinada área ou terreno. 

Originalmente, o Estado de São Paulo era coberto, sobretudo, por dois tipos de 

vegetação: Mata Atlântica mais próxima à região litorânea e Cerrado no interior 

do Estado. A destruição da cobertura vegetal, também chamada desmatamento, é um 

processo que ocorre em todo o planeta como resultado do crescimento das atividades 

produtivas e econômicas em larga escala, associadas ao aumento da população 

humana. Isso coloca em risco várias regiões, em especial as matas e florestas. As 

alterações na natureza em razão das ações humanas são denominadas modificações 

antrópicas (ánthropos, do grego, significa “homem”). Portanto, o termo indica tudo o que 

diz respeito ao homem e às suas ações para transformar a natureza. 

 



Estudo Complementar 

Youtube: Desmatamento na Amazônia: causas e como combater – Portal eCycle 

 

 

Atividade 9 

A Mata Atlântica foi amplamente desmatada ao longo dos anos. Será que o mesmo 

poderá acontecer com a Floresta Amazônica? Por quê? O que você pensa que poderia 

ser feito para preservá-la? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 3 – O uso inadequado do solo 

Tema 2 – Formas e efeitos do desmatamento 

Queimadas 

A queimada é uma prática antiga nas Américas, herdada dos povos indígenas, que a 

realizavam em pequena escala ao longo de milhares de anos, com a finalidade de 

preparar a terra para o cultivo também em pequena escala, protegendo a área em seu 

entorno. Durante as queimadas são liberadas substâncias tóxicas, além da fumaça, e 

esses são também fatores importantes para o aumento de doenças respiratórias, como 

bronquite, rinite, asma, tosse, rouquidão, faringite, laringite, coriza e alguns tipos de 

câncer. A fumaça e os gases aumentam a concentração de gás carbônico na atmosfera, 

considerado um dos principais responsáveis pelo aquecimento da Terra. 

Garimpo 

Uma atividade bastante antiga em todo mundo é o garimpo, uma forma simples e barata 

de extrair ouro e pedras preciosas do solo. Surgiu no Brasil no século XVII, quando se 

iniciou a extração de ouro em São Paulo e no sul de Minas Gerais, espalhando-se depois 

pelo restante do País. O garimpo geralmente se faz sem cuidado ou preocupação com o 

ambiente, utilizando-se produtos químicos extremamente tóxicos, como o mercúrio, ou 

devastando-se imensas áreas por escavação do solo, com o consequente desmatamento 

e a retirada da cobertura vegetal. 

Atividade 10 

Serra Pelada é uma região localizada no estado do Pará que, na década de 1980, foi 

invadida por milhares de pessoas que buscavam enriquecimento. Que tipo de atividade 

era utilizado para essa busca enlouquecedora por metais preciosos? Essa prática obteve 

o sucesso desejado? 

 

 

 



Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 1 – Poluição do solo 

O que polui o solo? 

A poluição do solo resulta do descarte inadequado de alguns materiais. Ela envolve tanto 

o lixo doméstico como o descarte de produtos químicos em locais inadequados e em 

concentrações maiores do que o permitido, o que prejudica os seres humanos e outros 

organismos que vivem ali. Por isso, chamamos de poluente qualquer substância que não 

entra na ciclagem natural, por ser de composição estranha a determinado ambiente ou 

por estar em concentração acima do tolerável nesse ambiente. 

Até meados do século XVII, a maior parte do lixo produzido era biodegradável, pois era 

formado basicamente de restos de alimento, fezes e outros resíduos orgânicos, e se 

decompunha rapidamente. Com o crescimento das cidades e da população humana, o 

surgimento das indústrias e o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais 

(combustíveis, plásticos, borrachas e ligas metálicas), cada vez mais são produzidos 

resíduos que se acumulam no ambiente e demoram mais a ser decompostos, seja por 

serem formados por novos materiais, seja por estarem em concentrações muito 

elevadas. Atualmente, o lixo despejado no solo em grandes quantidades diminui pouco a 

pouco a qualidade do solo para o plantio e para a sobrevivência dos seres vivos e, muitas 

vezes, torna-o até inabitável. Por isso, é fundamental estar atento a essas questões e 

auxiliar, na medida do possível, a reduzir a contaminação do solo por resíduos. Existem 

vários elementos causadores desse tipo de poluição: metais pesados, como o cobre, o 

chumbo e outros; agrotóxicos, como os pesticidas; e ainda outros resíduos, tais como o 

óleo de cozinha. 

 



 

Estudo Complementar  

Texto: Discutindo questões sobre trabalho e saúde – página 97 

Atividade 11 

Além da indústria, existem vários outros setores (ou áreas) da economia que também 

contribuem para deteriorar o solo, produzindo resíduos. Dê exemplos de resíduos que 

contaminam o solo e locais onde eles podem ser encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 4 – Solo e meio ambiente 

Tema 3 – Solo, saúde e saneamento 

O saneamento básico é um conjunto de ações ou procedimentos adotados em 

determinada região a fim de mantê-la limpa e proporcionar saúde e bem-estar à 

comunidade que vive nela. Esses procedimentos incluem a coleta e o tratamento do lixo, 

o tratamento e a distribuição de água, e a eliminação segura de urina e fezes humanas 

com a canalização e o tratamento de esgotos. Um bom saneamento básico pode diminuir 

a taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida das pessoas e evitar 

doenças. 

 

Estudo Complementar 

Texto1: Desde quando o homem se preocupa com o descarte de lixo – página 114 

Texto 2: Saneamento básico e doenças – página 115 á 117 

Atividade 12 

Analise as condições do entorno de sua casa e de sua escola e responda: As áreas nas 

quais elas se encontram possuem saneamento básico? Justifique sua resposta, 

identificando quais são os elementos da paisagem que você pode utilizar para responder 

a essa questão. 

 

 

 



COVID -19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um 
quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-
19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório). 

Quais são os sintomas? 

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar 

Como é transmitido? 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por 
meio de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos ou 
superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador etc. 

Como se proteger 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 
higienize com álcool em gel 70%. 
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
- Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando. 
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 
- Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 
- Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
- Evite circulação desnecessária. Se puder, fique em casa. 
-Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
- Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 
residência.  
https://coronavirus.saude.gov.br/ 


