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5º BLOCO DE ATIVIDADES 
 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 
 

PERÍODO – 25 a 29 DE MAIO DE 2020 

ESCOLA: _____________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 
 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

      A violência doméstica acontece contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, 
tendo como agressores os próprios familiares das vítimas. O perfil do agressor é 
caracterizado por autoritarismo, falta de paciência, irritabilidade, grosserias e 
xingamentos constantes, ou acompanhados de alcoolismo e uso de outras drogas.  

     As violências domésticas se dividem em: 

Por espancamentos, tendo maior número de vítimas as crianças de até cinco anos;  

Por abusos sexuais, acontecendo em maior quantidade para com as meninas de sete 
a dez anos de idade;  

Por danos morais, em adolescentes e mulheres.  

   Outro destaque para as vítimas das agressões são as crianças portadoras de 
necessidades especiais. Normalmente as mães são as maiores agressoras das 
mesmas, por exigirem cuidados excessivos como higiene pessoal, alimentação, 
locomoção, onde estas se sentem sobrecarregadas e por não receberem apoio dos 
pais da criança ou uma estrutura de acompanhamento multidisciplinas advinda de 
órgãos governamentais. 

Fonte: https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/violencia-domestica.htm 

  

1) De acordo com o texto, cite quais são as “pessoas” vítimas de violência doméstica: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2)  Agora, destaque as características do agressor: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3) Por que as crianças portadoras de necessidades especiais também são vítimas de 
agressões domésticas? 

______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
4) Como ajudar a diminuir a violência doméstica? 
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/violencia-domestica.htm
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ESCOLA MUNICIPAL: _____________________________________________________ 

DATA:_____/______/_____ TAP III 

ALUNO (A) _________________________________________________________ 

ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA E LINGUA PORTUGUESA 

 
ATIVIDADE 2 

 
       VAMOS FAZER UMA LEITURA DE IMAGEM? PODEMOS LER IMAGEM?  

  SIM, PODEMOS LER AS IMAGENS, IMAGINAR O QUE ELAS QUEREM NOS 
COMUNICAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1) Como você descreveria a imagem acima? 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2) O que mais chamou atenção na imagem acima? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3) Como devemos agir diante de uma situação como a representada na imagem acima? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4) Olhando para imagem, que palavras você consegue formar iniciando com as seguintes 

letras: 
 
B_______________________  M______________________O___________________ 
 
D_______________________  L_______________________C__________________ 

 

5) Preste atenção, e continue as frases: 
 
Uma boca pequena é uma______________________________________________ 
 
Um dedo pequeno é um________________________________________________ 
 
Uma mão pequena é uma______________________________________________ 
 

 

 

https://www.geledes.org.br/prisoes-em-flagrante-em-casos-de-violencia-domestica-crescem-51-diz-mp-sp/
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ESCOLA MUNICIPAL: ___________________________________________________ 

DATA: _____/______/______ TAP III 

ALUNO (A) ____________________________________________________________ 

MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 
ATIVIDADE 3 

 
Violência contra a mulher: agressões cometidas por ‘ex’ aumentam quase 3 

vezes em 8 anos. Percentual de mulheres agredidas por (ex) companheiros subiu de 

13% para 37% entre 2011 e 2019, incluindo situações em que os agressores são: ex-

maridos e também ex-namorados no momento do ataque.  

Números representam um aumento de 284% desses casos. Dados são da 8ª 

edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

realizada pelo Instituto de Pesquisa do Senado em parceria com o Observatório da 

Mulher contra a Violência. Existem medidas a serem tomadas pelas autoridades que 

protegem as mulheres que sofrem violência, chama-se MEDIDAS PROTETIVAS. 
 

      Fonte: https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher-2019 

 
 
1) Tire do texto acima números que são representados:  

 

a) Em percentual_________________________________________________________ 
 

b) Em ordinal____________________________________________________________ 
 

c) Em cardinal__________________________________________________________ 
 
2) Problemas: 

 
a) A Lei Maria da Penha que visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar foi 

publicada em 2006. Quantos anos de atuação ela faz em 2020? 
 
CÁLCULO    ______________________________            Resposta_______________ 
 

 
b) Se o número de medidas protetivas realizadas foi 240 no mês de janeiro, 320 em fevereiro e 

456 em março responda qual total de medidas protetivas ocorreram nos três meses: 
 
 

CÁLCULO    ______________________________           Resposta_______________ 

 
 
c) Em uma cidade do interior, a população feminina é de 3.546 pessoas, desse número 1.635 

deram algum tipo de queixa contra violência doméstica. Quantas mulheres dessa cidade, 
supostamente, não sofreram algum tipo de violência doméstica? 

 
CÁLCULO    ______________________________            Resposta_____________ 

 

 

https://www.geledes.org.br/prisoes-em-flagrante-em-casos-de-violencia-domestica-crescem-51-diz-mp-sp/
https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher-2019
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ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA E LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ATIVIDADE 4 

 
 
 

                                         
 
                                            

 
 
 
 
 

CAMPANHA #ELANÃOPEDIU 
 

Nenhuma mulher “pede” para apanhar. A culpa nunca é da vítima. A 

campanha #ElaNãoPediu, da Catraca Livre, tem como objetivo fortalecer o 

enfrentamento da violência doméstica no Brasil, por meio de conteúdos e também 

facilitar o acesso à rede de apoio existente, potencializando iniciativas reconhecidas.  

E por que #ElaNãoPediu?  

Simples: a campanha também busca desmistificar frases reproduzidas pela 

sociedade, que são prejudiciais às próprias vítimas. Afinal, a mulher não apanhou por 

que “estava pedindo”, não pediu para sofrer violência psicológica, não pediu para ser 

impedida de exercer sua profissão, não pediu para ser humilhada, não pediu para ser 

afastada de amigos e familiares. Não! #ElaNãoPediu.  

 
Fonte: https://catracalivre.com.br/videos/o-retrato-da-violencia-domestica-no-brasil/ 

 

1) A campanha descrita acima quer transmitir que mensagem a população? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2) Retire do texto palavras que estão no plural: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3) Coloque no plural as palavras abaixo: 

 
a) Livre______________________________________________________________        

b) Mulher____________________________________________________________ 

c) Profissão___________________________________________________________ 

d) Vítima_____________________________________________________________ 

e) Catraca____________________________________________________________ 

 

https://www.geledes.org.br/prisoes-em-flagrante-em-casos-de-violencia-domestica-crescem-51-diz-mp-sp/
https://catracalivre.com.br/cidadania/elanaopediu-catraca-lanca-campanha-contra-violencia-domestica/
https://catracalivre.com.br/videos/o-retrato-da-violencia-domestica-no-brasil/
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________________________________ 
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MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 
ATIVIDADE 5 

 

TIPOS DE VIOLÊNCIA 

De acordo com o balanço de 2015 do serviço “Ligue 180”, 76. 651 relatos 

de violência foram registrados, sendo 38. 451 relatos de violência física 

(50,15%); 23. 247, de violência psicológica (30,33%); 5. 556, de violência 

moral (7,25%); 3. 961, de caso de prisão (5,17%); 3.478, de denúncias 

de violência sexual (4,54%); 1.607, de relatos de violência patrimonial 

(2,10%) e 351, de tráfico de seres humanos (0,46%). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica_no_Brasil 

 
1) Vamos analisar o gráfico e responder o que se pede: 

 

 
 

 
a) De acordo com o gráfico acima, ao somar os valores da violência psicológica e moral 

sofrida pelas mulheres, temos que resultado? 
 

Cálculo __________________________________ Resultado________________ 
 

 

b) Ao fazer a leitura do gráfico, qual tipo de violência foi contabilizado em maior alta? 

      Resultado________________ 
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https://www.geledes.org.br/prisoes-em-flagrante-em-casos-de-violencia-domestica-crescem-51-diz-mp-sp/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica_no_Brasil
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c) Qual o tipo de violência foi registrado no gráfico com número menor de contabilização? 

Resultado________________ 

2) Escreva o nome dos números como no modelo: 

a) 38.451 – trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um   

b) 23.247____________________________________________________

_______________________________________________________ 

c) 5.556_____________________________________________________

_______________________________________________________ 

d) 3.478_____________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.geledes.org.br/prisoes-em-flagrante-em-casos-de-violencia-domestica-crescem-51-diz-mp-sp/

