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9º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO – 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2020 

ESCOLA: _______________________________________________________ 

NOME: _________________________________________________________ 

 

NOME: _____________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 

   

  

 

 

 

 

 

MOVIMENTO RÁDIOS SOLIDÁRIAS 

Rádios de Salvador se unem para ajudar 

ouvintes e pequenos empresários.  

Anunciantes vão poder transmitir 

mensagens gratuitas divulgando um 

serviço ou produtos em todas as 

emissoras que participam do movimento. 

Levar uma mensagem de esperança 

num momento de crise é o objetivo de oito 

rádios soteropolitanas que fazem parte 

do movimento Rádios Solidárias.  

Estão no time a Bahia FM, GFM 90,1 e Jovem Pan, que fazem 

parte da Rede Bahia, além da Band News FM, Rádio Sociedade, 

Rádio Globo, Piatã FM e Itapoan FM. 
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A rede está promovendo uma corrente do bem em torno da 

população, dos ouvintes, dos profissionais autônomos, dos 

microempresários e dos anunciantes. As ações trazem uma 

ideia de solidariedade e de união diante da crise instaurada pela 

pandemia do novo coronavírus.  

Tudo isso através de uma comunicação assertiva, entendendo o 

rádio como meio amplo de divulgação. “A gente entende a 

importância que a rádio representa na vida das pessoas e 

consideramos que, neste momento, precisamos nos unir em 

uma ação conjunta para passar uma palavra de esperança e de 

coragem. Quando tudo passar, seremos mais fortes enquanto 

profissionais, empresas e seres humanos”.  Para saber mais 

sobre o movimento acompanhe o perfil @radiossolidarias no 

Instagram ou entre em contato através do e-mail do movimento 

radiossolidarias@gmail.com. 
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________ 

DATA: _____/______/______PROFESSOR (A):________ 

ALUNO (A) _____________________________________ 

TURNO: __________TURMA:___________TAP III 

LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E 

DA NATUREZA 

ATIVIDADE  1 

1. De acordo com o texto inicial responda: 

 

a) Quais emissoras fazem parte do movimento Rádios 

Solidárias?        

_____________________________________________

_____________________________________________ 

b) Quem são as pessoas beneficiadas pela ação 

desenvolvida?        

_____________________________________________

_____________________________________________ 

   c) Que outras ações as rádios, como instrumento de   

comunicação, nos possibilitam enquanto ouvintes?        

______________________________________________

______________________________________________ 

2. Observe a imagem abaixo e escreva frases sobre 

como podemos desenvolver ações solidárias na 

comunidade que vivemos.  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Rádio como meio de comunicação de massa 

Uma das primeiras experiências que temos em nossas vidas 

é com o áudio. Ainda no ventre de nossas mães, o coração 

que bate traz conforto, dita o ritmo e prenuncia a chegada 

de uma nova vida. Vivemos hoje em um mundo influenciado 

por tecnologia e algoritmos. Neste contexto, o áudio tem o 

papel de nos conectar pela emoção e nos lembrar que 

somos, antes de tudo, humanos.  O rádio é talvez a primeira 

fonte de informação que temos no dia-a-dia. O Ibope 

divulgou pesquisa onde em Salvador o consumo do rádio é 

de 88%. 

E é do áudio que a rádio vive, e se (re)cria, todos os dias. 

Com ele, a gente ri, a gente se informa, a gente grita gol e 

quando ninguém olha, nossa... como a gente dança!                                         
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Vamos refletir? 

3. Quais os meios de comunicação mais utilizados por 

você no dia-a-dia?          

_______________________________________________

_______________________________________________  

 

4. Qual a rádio que você mais escuta? Por quê? 

_______________________________________________

_______________________________________________  

5. Quais os tipos de programas que você ouve no rádio? 

_______________________________________________

_______________________________________________  

6. Quais as vantagens da rádio em relação a outros 

meios de comunicação?  

_______________________________________________

_______________________________________________ 

7. Quais as desvantagens da rádio em relação a outros 

meios de comunicação?  

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: _____________________________ 

DATA: _____/____/____PROFESSOR (A):_____________ 

ALUNO (A) ______________________________________ 

TURNO: ___________TURMA:______ TAP III    

LÍNGUA PORTUGUESA  

ATIVIDADE 2 

Observe que no texto a palavra rádio aparece precedida da 

letra o e da letra a. Mas afinal, escreve-se a rádio ou o 

rádio?   

As duas formas de escrever estão certas. O que vai definir 

se escreve com a letra A ou a letra O antes da palavra é o 

significado. A palavra rádio é um substantivo. Possui dois 

significados.  

O substantivo masculino rádio significa aparelho de 

comunicação à distância que recebe e propaga sinais 

radiofônicos. 

O substantivo feminino rádio significa Estação ou 

emissora que desenvolve e difunde programas de 

radiofusão (transmissão de sons).  
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Ou seja, existem alguns substantivos que variando de 

gênero, mudam seu significado, por exemplo: "o cabeça" 

(líder), "a cabeça" (parte do corpo humano).  

1) Pense e escreva abaixo que outras palavras possuem 

mais de um significado. Descreva-as como no exemplo 

acima. 

______________________________________________

_____________________________________________ 

2) Identifique abaixo o substantivo masculino (SM) e o 
substantivo feminino (SF) da palavra rádio.  

(     ) Rádios de Salvador se unem para ajudar ouvintes e 

pequenos empresários. 

(     ) O rádio é talvez a primeira fonte de informação que 

temos no dia-a-dia. 

(    ) Levar uma mensagem de esperança num momento de 

crise é o objetivo de oito rádios soteropolitanas que fazem 

parte do movimento Rádios Solidárias 
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ESCOLA MUNICIPAL: ____________________________ 

DATA:____/_____/_____PROFESSOR (A):____________ 

ALUNO (A) ______________________________________ 

TURNO: ________________TURMA:___________TAP III 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ATIVIDADE 3 

Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou 

mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de 

maior intensidade sonora do que as demais. É o que 

chamamos de sílaba tônica. São classificadas em 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

1) Separe as sílabas e circule a sílaba tônica: 
 
a) rádio  __________             b) emissoras ___________ 

c)solidariedade________     d) profissionais _________ 

e)coragem___________       f) pessoas _____________ 

2) Agora, enumere  as palavras de acordo com a 

classificação da sílaba tônica: 

(1) Oxítona                       (2) paroxítona                    (3) 

proparoxítona 

(   ) rádio           (   ) emissoras             (   ) solidariedade 

(   ) profissionais       (   ) coragem               (   ) pessoas 
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3) Assinale o grupo de palavras que são classificadas 

como paroxítonas: 

a)  (   ) felicidade – amigos- vizinhos 

b)  (   ) rádio -  parabéns -  público 

c)  (   )  lâmpada – café -   mensagem 

4) Como você encontrou a sílaba tônica das palavras? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: _____________________________ 

DATA:_____/____/____PROFESSOR (A):______________ 

ALUNO (A) ______________________________________ 

TURNO: _________TURMA:______ TAP III 

MATEMÁTICA  

ATIVIDADE 4 

CONTANDO DE 10 EM 10  

1) Complete o quadro valor de lugar, considerando os 
grupos de 10 em 10 conforme quantidade de bolas 
apresentadas.  

 
C representa Centena - D  representa Dezena - U 
representa Unidade 

a) 

 

b)  

2) Vamos responder os desafios abaixo? 

a) Quantas dezenas tem o número 231? _________     

b) Qual o valor do 9 no número 592? ________ 

c) Quantas unidades tem o número 345? _________    

d) O número 987 tem quantas centenas? ______ 

ʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘ 
ʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘʘ 
ʘʘʘʘ 

C D U 
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e) O número 462 tem 6 dezenas? ______________      

e). Quantas centenas tem o número 324? _______ 

3). Resolva os problemas: 

a) Sr. José tem um mercadinho e anunciou na rádio que 
estava com promoção para o São João: Comprei 02 
centenas de laranjas, 3 dezenas de milho e 5 unidades de 
licor por    
R$ 120,00. Com essa promoção, quantos produtos eu 
comprei? 
_______________________________________________

_______________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL: ______________________________ 

DATA:_____/____/____PROFESSOR (A):_______________ 

ALUNO (A) _______________________________________ 

TURNO: ____________TURMA:______ TAP III 

ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

                                                        ATIVIDADE 5 

Ser solidário significa ter empatia pela condição do outro e 

colaborar ativamente para que haja uma transformação na 

realidade. Sendo assim, a solidariedade está diretamente 

ligada ao desenvolvimento de uma sociedade justa e 

igualitária. 

 1) Abaixo seguem algumas imagens com ações solidárias 

nesse período de pandemia. Construa frases, descrevendo 

cada uma delas, de acordo com sua percepção: 

a)             b)    

____________________               ____________________           

____________________               ____________________             

____________________               ____________________ 
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c)        d)           

____________________ ______________________ 

____________________           ______________________ 

____________________           ______________________    
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