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CARTA AOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

A Secretaria Municipal de Educação do município de Bela Vista do 

Toldo-SC, vem esclarecer às famílias dos estudantes da rede municipal de 

ensino que em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-

19), o período de suspensão das aulas que iniciou dia 18/03 e foi 

prorrogado pelo Governo do Estado de Santa Catarina até dia 31/05, não é 

período de férias e sim de isolamento social, onde todos devem evitar 

aglomerações, higienizar as mãos frequentemente e repensar hábitos e 

comportamentos sociais e familiares.  

Esse tempo que os alunos estarão em casa, em isolamento social, 

pode ser utilizado para estudar, pesquisar e fazer leituras. Sendo assim, a 

Secretaria Municipal de Educação e professores recomendam que as 

famílias organizem uma rotina de estudo com as crianças, reservem um 

tempo para que elas possam assistir televisão, brincar e realizar atividades 

que desenvolvam a imaginação, a criatividade, a fantasia.  

Os professores não estão se eximindo de suas responsabilidades, 

somente estão cumprindo uma determinação do Governo Estadual, assim 

como estão bastante preocupados com processo de aprendizagem de seus 

alunos. Sendo assim, Diretores, Pedagogos e Professores estão preparando 

atividades pedagógicas (apostila de atividades) de todas as disciplinas e 

para  todos os alunos, as quais serão distribuídas a cada 15 dias em locais 

a serem definidos pelos diretores e/ou professores. Orientamos que os pais, 

irmãos mais velhos e/ou responsáveis deverão, sempre que necessário, 

ajudar e orientar seus filhos a realizar as atividades pedagógicas. Será uma 

oportunidade para os membros da família se reunirem, aprenderem juntos 

e aproveitarem este momento de aprendizado.  

Alertamos a importância e responsabilidade de os alunos cuidarem do 

material recebido (Apostilas), o qual deverá ser devolvido a cada 15 dias 

para o diretor(a) ou professor(a) da escola em que estuda. Todas as 

atividades serão avaliadas pelos professores, emitidas e registradas notas 
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nos diários de classe e arquivadas (guardadas) na escola, para posterior 

comprovação de que os alunos realmente realizaram atvidades escolares 

durante a suspensão das aulas.  

É importante definir local de estudo, horário e organizar uma rotina 

diária (parecida com a rotina escolar) para que a criança consiga se 

concentrar nas atividades. A rotina de estudos irá anexada na apostila e 

essa poderá ser retirada e fixada em um lugar visível e de acesso para a 

criança.  

Ao iniciar as atividades o local deve ser tranqüilo, silencioso e calmo. 

Nada de TV ou rádio ligado, isso distrai as crianças e elas não conseguirão 

se concentrar.  Pais/responsáveis, é importante que esse momento de 

estudo seja respeitado,  portanto, incentive seu filho a fazer as atividades 

com o máximo de atenção, capricho e dedicação. Talvez eles precisem da 

sua orientação e do seu auxílio, ajude-os. 

 Os alunos que tem acesso a internet e estão nos grupos de whatsapp 

organizados pelos professores poderão tirar dúvidas pelo grupo. Nesse 

momento, a aprendizagem se dará de maneira autônoma e depende 

exclusivamente da dedicação e do esforço de cada aluno/criança. 

 

A nossa parceria é muito importante nesse momento.  

Sejamos otimistas. Seus filhos e nossos alunos precisam dessa 

parceria.  

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria Municipal de Educação  

 

 

Bela Vista do Toldo, 27 de abril de 2020. 
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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em 

todos os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 

Rotina 27/04 a 08/05 
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 
Língua 
Portuguesa  
-Formalizar o 
estudo dos sujeitos 
e predicados, 

propondo aos 
estudantes 
compreender seu 
uso, reconhecendo-

os através de 
diferentes 
atividades. 
- Identificar a 

importância da 
leitura e através do 
resumo obter uma 
percepção do grau 

de entendimento e 
interpretação dos 
alunos através dos 
livros de literatura.  

História  
Levar o aluno a 
compreender o 
processo de 

transição da 
monarquia para a 
República no Brasil 
- Conhecer as 

principais 
características da 
1º Constituição 
Republicana. 

- Entender como 
funcionava o voto 
de cabresto. 
- Analisar quais 

revoltas 
aconteceram no 
período da 
República Velha. 

 
  
 
 

Matemática 
-Reconhecer e 

operar o conjunto 
dos números reais 
(relação de 

pertinência, 
números 
fracionários e 
decimais, 

conjuntos e 
sequências). 
= Resolver 
problemas 

envolvendo 
perímetro, área e 
volume de figuras 
geométricas. 

Geografia  
Identificar os 
países e conhecer 
as etnias e 
economia do 

continente 
europeu. 
- Conhecer o 

território europeu, 
suas fronteiras e 
econômicas. 
-Conhecer os 

países que fazem 
parte do território 
europeu. 
-Compreender os 

aspectos naturais 
e culturais da 
Europa. 
 
 

Educação Física  
- Conhecer a história 
e origem do 
atletismo, 
identificando a 

classificação de suas 
provas e 
características. 

Arte 
-Observar as relações 
entre o homem e a 

realidade com interesse 
e curiosidade, 
exercitando a 
discussão, indagando, 

argumentando e 
apreciando arte de 
modo sensível. 
-Fazer com que o 

educando adquira 
informações a respeito 
da Arte Contemporânea, 
reconhecendo a 

criatividade dos artistas 
brasileiros. 
Ensino Religioso 
-Identificar sentidos do 

viver e do morrer em 

diferentes tradições 
religiosas através do 
estudo de mitos 
fundantes. 

-Compreender as 

relações entre o visível e 
o invisível bem como 
entre os elementos 
emocionais, vivenciais e 

intelectuais ligados a 
prática religiosa. 
-Identificar concepções 
de vida e morte em 

diferentes tradições 
religiosas e filosofias de 
vida por meio da análise 
de diferentes mitos 

fúnebres. 

-Conhecer as 

concepções de vida e 
morte para os povos 
indígenas, os 

quilombolas, os povos 
de terreiros, os ciganos 
e outras comunidades 
tradicionais. 
 

Ciências 
-Discutir as 
ideias de Mendel 
sobre 

hereditariedade 
(fatores 
hereditários, 
segregação, 

gametas, 
fecundação), 
considerando-as 
para resolver 

problemas 
envolvendo a 
transmissão de 
características 

hereditárias em 
diferentes 
organismos.  

 
Inglês 
-Revisar as 

partes do corpo. 
Health Problems 
- Listar e 

identificar alguns 
problemas de 
saúde; 
- Relacionar as 

doenças com os 
sintomas e partes 
do corpo. 
- Perguntar sobre 

como alguém 
está se sentindo. 
Internet 
Language 

- Ler e 
compreender 
determinados 
textos com o uso 

da Internet 
language; 
- Produção de 
texto com o uso 

das gírias de 
Internet 
Language  

Língua 
Portuguesa 
- Ler, escutar e 

produzir textos 
orais, escritos e 
multissemióticos 

que circulam em 
diferentes campos 
de atuação de 
mídias, com 

compreensão, 
autonomia, fluência 
e criticidade, de 
modo a se expressar 

e partilhar 
informações, 
experiências, idéias 
e sentimentos, e 

continuar 
aprendendo. 

Matemática  
- Resolver 

problemas 
envolvendo a regra 
de três simples e 
composta. 
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Nos Anos Finais, a quantidade de atividades serão apresentadas da 

seguinte forma:  

ANOS FINAIS  

Disciplinas Número de 

atividades 

Atividades de Matemática 3 

Atividades de Língua Portuguesa 3 

Atividades de Educação Física 2 

Atividade de História 2 

Atividade de Geografia 2 

Atividade de Ciências 2 

Atividade de Inglês  2 

Atividade de Arte 1 

Atividade de Ensino Religioso 1 

 

ROTINA DIÁRIA DE ATIVIDADES 

 

Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Brincar Lavar a louça 

do café 

Tirar o pó da 

casa 

Assistir Lavar a louça 

do café 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Assistir Brincar Assistir  Brincar  Assistir  

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Ajudar nas 
tarefas da 

casa 

Arrumar a 
mesa para o 

almoço 

Varrer a 
cozinha 

Organizar o 
quarto 

Ajudar nas 
tarefas da 

casa 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 
e 

refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 
aglomerações  

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 
e 

refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 
e 

refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 
e 

refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 
e 

refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

 

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!! 

 

ESTUDE!!! 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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ATIVIDADE 01 

Objetivo: 

 

SUJEITO E PREDICADO 

Lembre-se: 

Sujeito: é quem pratica ou recebe a ação verbal. 

Predicado: é a ação desempenhada pelo sujeito. 

Maria               viu a menina chorando. 

Sujeito                         Predicado 

Identifique nas frases a seguir o sujeito e o predicado: 

a) Ela chegou e logo saiu. 

 

b) João gosta de estudar. 

 

c) Você já leu o livro? 

 

d) Não faça isso menina! 

 

e) A escola está fechada. 

 

f) As pessoas são egoístas. 

 

g)Nós estamos preocupados. 

 

h)O COVID19 é uma PANDEMIA. 

 

 

 

ATIVIDADE 02 
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RESUMO 

Leia o livro de literatura que você emprestou, ou tem em PDF, ou que você 

tem em casa e resuma-o: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03 
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Reportagem: A reportagem é um gênero textual do campo jornalístico e 

midiático, que traz informações de interesse público, podendo incluir 

depoimentos dados estatísticos, análises de dados e pesquisa. 

Observação: posso usar informações de várias fontes, mas devo citar o autor, 

a fonte. 

a) Assista ao noticiário, ou a programas de rádio, ou pesquise na internet, ou 

em panfletos e reúna informações sobre o CORONA VÍRUS/COVID19, 

(anotar aqui na apostila): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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b) Elabore uma reportagem sobre esta Pandemia e sobre como se prevenir. 

Não esqueça o título, e que deve ter no mínimo 25 linhas: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 
 

ATIVIDADE 01 

 

Recordando os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais). 

 

1- Represente os números racionais na forma decimal: 

a) 5/2 = 

b) 3/8 = 

c) 4/24 = 

 

2- Complete o pontilhado com o símbolo de   ou ∉: 

a) -31 ....... ℤ   f) 52 ....... ℚ 

b) 2/5 ....... ℚ   g) -522 .........ℕ 

c) – 2 .... ℕ   i) 0 .... ℤ 

d) 14 .... ℤ   j) -5,1 .... ℚ 

e) 2,8 .... ℕ   k) 25 .... ℕ 

 

3- Utilizando “chaves” escreva o conjunto: 

a) A, formado pelos números pares maiores que 11 e menores que 25; 

 

b) B, formado pelos sete primeiros múltiplos de 8; 

 

c) C, formado pelo conjunto dos números Inteiros (ℤ); 

 

d) D, formado pelos meses do ano iniciados com a letra J; 

 

e) E, formado pelos estados brasileiros; 

 

 

 

4- Quais são os 2 próximos números naturais da sequência? 

a) (5, 5, 10, 15, 25, 40,...) 

b) (2, 4, 8, 16, 32, ....) 

c) (0, 4, 4, 8, 12, 20, 32, 52, ...) 
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ATIVIDADE 02 
 

Recordando área e volume de figuras geométricas: 

 

1- Faça o cálculo e responda. Qual a medida do lado do de um quadrado 

cuja área é 256 m2? 

 

 

 

 

2- Faça o cálculo e responda. Qual a medida da aresta de um cubo se o 

seu volume é de 216 m3? 

 

 

 

 

3- Determine o perímetro e a área de um terreno retangular, sabendo que 

seu comprimento é de 132,5m e 93,2m de largura. 

 

 

 

4- Utilizando os dados da questão cinco: 

Agora o dono precisa fechar o terreno com 5 fios de arame contornando, 

deixando um espaço de 3m para portão. Quantos metros de arame serão 

necessários? 

 

 

 

 

 

5- Faça o cálculo e responda. Se o volume de um cubo é de 343 cm3, qual 

a medida de sua aresta? 

 

 

 

 

6- Qual é o volume de uma caixa retangular, sabendo que seu 

comprimento mede 22cm, a largura 18,5cm e altura é de 13cm? 
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ATIVIDADE 03 

 

Resolução de problemas com regra de três  

(é necessária a resolução de todas as questões) 

 

1- Três torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas 
levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? 

 
 
 

 
2- Uma equipe composta de 15 homens extrai, em 30 dias, 3,6 toneladas 

de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias 
conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão?    
 

 
 

 
 
   

3-  Uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de 
apenas 27 minutos, quantos docinhos conseguirá fazer? 

  

 
 

 
 
 

4- Um barco pesqueiro tem uma produção de 15 toneladas por viagem. 
Para uma produção de 90 toneladas, qual é o número necessário de 

viagens? 
  
 

 
 

5- Uma vela com pavio de 10cm demora 45 minutos para queimar por 

inteiro. Para queimar 3cm desta vela, qual o tempo necessário? 
  

 
 
 

 
6-  Um artesão consegue fazer três bonecos em 18 minutos. Em oito 

horas de trabalho quantos bonecos este artesão conseguiria produzir? 

 

http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex7
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex7
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex8
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex8
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex8
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosSimplesDireta.aspx#anchor_ex10
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 
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ATIVIDADE 03 
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ATIVIDADE 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- O que a charge quer dizer? 

2- O que é chuvas ácidas? 

3- Por que elas ocorrem no continente europeu? 

4- Em quais países da Europa ocorrem chuvas ácidas? 

5- Quais são as causas de fenômeno ao homem e a natureza? 
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ATIVIDADE 05 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01 

 
 

1) Analise com atenção o texto a seguir. 
 
                       

A República na visão de Lima Barreto 
 

" Uma rematada tolice que foi a tal república. No fundo o que se deu em 15 
de novembro foi a queda do partido liberal e a subida do conservador, 
sobretudo da parte mais retrógrada dele, os escravocratas de quatro 

costados. " 
 

 
a) Para Lima Barreto, qual o significado do dia 15 de novembro? 

            
            
             
b) Na sua opinião, o texto explica o significado do dia 15 de novembro para o 
Brasil? 

            
            
            
             
c) Crie uma frase que sintetize a sua posição: 

            
            
             
 

2) Complete de acordo com a Constituição de 1891: 
 
a) Organização dos poderes: 

             
b) Chefe do poder executivo:  

             
c) Atribuição dos estados:  

             
d) Sistema eleitoral: 
             
e) Religião: 
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3) Descreva como funcionava a prática do voto de cabresto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) Quais foram as Revoltas ocorridas durante a Primeira República? 
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INGLÊS 

ATIVIDADE 01 

PARTS OF THE BODY (Partes do Corpo - Revisão)  

1) Encontre as Body Parts (partes do corpo) no caça-palavras e traduza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Complete com as partes do corpo em inglês 
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ATIVIDADE 02 

HEALTH PROBLEMS 

1) Preencha a cruzadinha com os problemas de saúde e complete as 

frases relacionando os sintomas 
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ATIVIDADE 03 

 

1) Leia e traduza o diálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Enumere as figuras de acordo com os problemas de saúde em inglês 
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ATIVIDADE 04 

INTERNET LANGUAGE 

Siglas utilizadas na Internet, em mensagens de texto ou e-mail: 
 2day – today (hoje) 
2moro – tomorrow (amanhã) 

2nite – tonight (hoje à noite) 
2U2 – to you too (para você também) 

4 – for (para) 
4ever – forever (para sempre) 
AML – all my love (com todo meu amor) 

B2W – back to work (de volta ao trabalho) 
B4 – before (antes) 

BG – be good (fique bem! | comporte-se!) 
CU – See you! (Até mais!) 
FYI – For your information (para sua informação) 

G4U – good for you (bom para você) 
GR8 – great (ótimo, excelente, bom demais) 
HAND – have a nice day (tenha um bom dia) 

IDK – I don’t know (eu não sei, sei lá) 
JK - Just kidding – (Brincadeirinha! | Tô brincando) 

L8R – later (depois, mais tarde) 
C U L8R = See you later = Te vejo mais tarde) 
LOL – Laughing Out Loud (rindo muito) 

OMG – Oh, my God! (Aí, meu Deus!) 
PLS ou PLZ – Please (Por favor) 
PPL – People (pessoas) 

THX – Thanks! (Obrigado!) 
TTYL – Talk to you later (falo contigo depois) 

U – you (você) 
UR – your (seu) 
 

1)Escreva um email em inglês utilizando sempre que possível as siglas acima 
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01 

 

Responda as seguintes perguntas de acordo com os conhecimentos 

aprendidos no primeiro bimestre: 

 

a) A Genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se 

que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos 

aplicados por um monge chamado: 

  

a) Darwin. 

b) Lamarck. 

c) Mendel. 

d) Morgan. 

e) Dawkins. 

  

 

b) A composição genética de um indivíduo recebe a denominação de: 

  

a) fenótipo. 

b) genótipo. 

c) cariótipo. 

d) cromossomos. 

e) genes. 

  

 

c) Marque a alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica 

da hereditariedade. 

  

a) gene. 

b) cromossomo. 

c) alelos. 

d) RNA. 

e) nucléolo 

 

 

d) Complete com os nucleotídeos que faltam: 
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ATIVIDADE 02 

 

Leia a biografia de Mendel e faça um resumo. 

 

GREGOR MENDEL 

         Gregor Johann Mendel (1822-1884) nasceu em Heinzendorf, Áustria, 

no dia 22 de julho de 1822. Filho de camponeses, observava e estudava as 

plantas. 

         Sua vocação científica desenvolveu-se paralela à vocação religiosa. 

Frequentou o ginásio de Troppau e estudou dois anos no instituto de 

Filosofia de Ormütz, depois Olomouc, hoje na República Tcheca. 

         Em 1843, com 21 anos, Mendel entrou para o Mosteiro Agostiniano de 

São Tomás, em Brünn, antigo Império Austro-Húngaro, hoje República 

Tcheca, onde foi ordenado padre e, passou a estudar teologia e línguas. 

         Em 1847 ordenou-se e em 1851 foi enviado pelo abade à Universidade 

de Viena, para estudar ciências naturais, matemática e física. Três anos 

depois, voltou para Brünn. 

 

Leis de Mendel 

         Gregor Mendel passou a dividir seu tempo entre lecionar numa escola 

técnica e plantar ervilhas-de-cheiro no jardins do mosteiro iniciando suas 

experiências com hibridação (cruzamento de espécies diferentes). 

         Foram dez anos dedicados ao cruzamento de 22 variedades e 

acompanhando sete fatores com base na cor e forma da semente, forma da 

vagem, altura do caule etc., que lhe forneceram dados para formular as leis 

relativas à hereditariedade. 

-A primeira lei chamada “lei do monoibridismo”, foi resultado de uma série 

de cruzamentos com ervilhas durante gerações sucessivas e, mediante a 

observação do predomínio da cor (verde ou amarela), que lhe permitiu 

formular que existe nos híbridos uma característica dominante e uma 

recessiva. Cada caráter é condicionado por um par de fatores (genes) que se 

separam na formação dos gametas. 

-A segunda lei chamada “lei da recombinação ou da segregação 

independente” foi formulada com base na premissa segundo a qual a 

herança da cor era independente da herança da superfície da semente, ou 

seja, num cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, 
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os fatores que determinam cada um deles se separam de forma 

independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso, 

para formar todas as recombinações possíveis. 

 

Reconhecimento Tardio 

               Os trabalhos de Mendel sobre hereditariedade que projetaram nova 

luz nas leis da herança não tiveram repercussão no meio científico da época. 

Sem estímulo para continuar e sobrecarregado com seus deveres 

administrativos no mosteiro, em 1868, ele abandonou por completo o 

trabalho científico. 

              Sua obra permaneceu ignorada até o século XX, quando alguns 

botânicos, em pesquisas independentes, chegaram a resultados semelhantes 

e resgatam as "Leis de Mendel". 

              Johann Gregor Mendel faleceu em Brünn, República Tcheca, vítima 

de doença renal, no dia 6 de janeiro de 1884. 
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ATIVIDADE 03 

Represente aqui a sua família em um heredograma (arvore genealógica). Veja 

o exemplo a seguir. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

História do Atletismo 

O atletismo é considerado uma das práticas esportivas mais antigas do 

mundo. Antes mesmo de ficar conhecido na Grécia Antiga, estima-se que há 
aproximadamente 5 mil anos havia práticas semelhantes tanto pelos 

egípcios, quanto por outras civilizações asiáticas. 
Contudo, foi em 776 a.C., na Grécia Antiga, que ele ganhou destaque. Neste 
ano, foi realizada a primeira Olimpíada da história, na cidade de Olímpia. A 

primeira disputa oficial foi uma corrida de aproximadamente 192 metros, 
que recebeu o nome de “stadium”. 

A prova foi vencida por Coroebus, que sagrou-se como o primeiro campeão 
olímpico da história. Por volta de 456 a.C, com a invasão romana, a 
competição foi perdendo força. Até que em 393 a.C., ela acabou extinta. 

Os Jogos modernos começaram a se concretizar a partir do fim do século 
XIX, quando algumas escolas e academias militares passaram a inserir 
atividades dessa natureza em seus programas educacionais. 

Dessa forma, por volta de 1840, na Inglaterra, foram realizadas as primeiras 
competições que remetem ao atletismo moderno. Em 1880, a prática já era 

comum nos Estados Unidos e em diversas outras nações europeias. 
Alguns anos depois, em 1896, aconteceu a primeira edição dos Jogos 
Olímpicos da Era Moderna. A partir daí, a prática do esporte foi ganhando 

cada vez mais força, até a fundação da Federação Internacional de Atletismo 
(IAAF). 

No Brasil, o esporte começou a se popularizar a partir do século XX, e está 
vinculado à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). 
Principais provas 

Arremessos e lançamentos 
 Arremesso de peso: O peso da bola masculina é de 7,26 kg, enquanto 

a feminina é de 4 kg. Os lançamentos são realizados em um campo no 

interior do estádio. O peso deve ser lançado na maior distância 
possível, e será computado o melhor resultado de cada atleta. 

 Lançamento de disco: O disco é feito de metal e na modalidade 
masculina tem peso de 2kg e tamanho variável entre 219 e 221 mm. 
Na feminina, o peso é de 1 kg e o tamanho varia entre 180 e 182 mm. 

A área de lançamento tem diâmetro de 2,50m. 
 Lançamento de dardo: Para os competidores do sexo masculino, o 

tamanho do dardo é de 2,60m e o peso é de 800g. Para as mulheres, é 

determinado o tamanho de 2,20m e o peso de 600g. O lançamento do 
objeto é feito entre duas linhas de 90m de distância. 

 Lançamento de martelo: O objeto a ser lançado recebe o nome de 
martelo e é composto por por uma bola de ferro presa a uma alça com 
arame metálico. Este conjunto tem peso de 7,26kg e comprimento de 

120cm. 
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Corridas 
As corridas, também chamadas de provas de velocidade, estão entre as que 
mais possuem variações. Entre elas, em relação ao percurso, obstáculos, 

individuais ou em equipe. Geralmente são disputadas em pistas, mas em 
alguns casos, como a maratona, a disputa é feita na rua. 

 Corrida de fundo: Também chamada de corrida de longa distância, seu 

percurso pode variar entre 5000 e 1000 metros. 
 Corrida de meio fundo: O percurso varia entre 800 e 1500 metros, na 

corrida de meia distância os competidores não são obrigados a 
permanecer em suas raias, sendo permitido passar pelo espaço de 
outro competidor. 

 Corrida com obstáculos: Pode ter 100, 110, 400 com barreira e ou 
3000 metros com obstáculo. É muito semelhante a corrida de pista, 

distinguindo-se pelos obstáculos colocados na pista. 
 Corrida de pista: É a modalidade mais conhecida. Sua prática é feita 

em pistas ovais, que podem ter 100, 200 ou 400 metros. Entre cada 

um dos candidatos há linhas limítrofes. 
 Maratona: O percurso da maratona tem 42,195 km e a modalidade, 

geralmente, é praticada em ruas ou estradas. 

Revezamentos 
Provas de Atletismo: Revezamento 

Nesta modalidade, as provas são disputadas por equipes, cada uma delas 
com quatro atletas. Podem competir equipes masculinas e femininas. 
Cada membro percorre um ¼ de determinado percurso, que pode ser de 

4×100 m ou 4×400 m com um bastão, e entrega-o ao próximo participante. 
Prova combinada (Decatlo e heptatlo) 

As provas combinadas existem em duas categorias, uma exclusiva para 
homens, e outra para mulheres. Ambas são disputadas em dois dias, 
diferenciando-se apenas pela quantidade de modalidades em cada uma. 

Vence a prova o atleta que, ao final, somar o maior número de pontos. 
É uma prova muito importante durante as Olimpíadas, uma vez que o seu 
vencedor é considerado o atleta mais completo do mundo, pois diferentes 

aptidões físicas são colocadas à prova. 
 Decatlo: É a prova combinada voltada exclusivamente para 

competidores do sexo masculino. Ela é composta pelas seguintes 
modalidades: 100m rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto 
em altura, 400m rasos, 110m com barreiras, arremesso de disco, salto 

com vara, lançamento de dardo e 1.500m rasos 
 Heptatlo: A prova combinada para competidoras do sexo feminino 

recebe o nome de heptatlo, como o nome indica, é composta por sete 

modalidades: 100m com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 
200m rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800m rasos. 

Saltos 
Uma das modalidades do atletismo mais conhecidas. Podem ser 
classificados, ainda, em duas modalidades, salto vertical e salto horizontal. 

Horizontal 
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 Salto triplo: Durante as eliminatórias, cada competidor pode saltar 
três vezes. Os doze melhores são classificados para a final. Vence 
aquele que fizer o melhor salto na decisão. Nela, o atleta precisa dar 

dois saltos, antes de, finalmente, saltar em uma caixa de areia. 
 Salto em distância: As eliminatórias são muito semelhantes às do salto 

triplo. Cada competidor realiza três saltos e os doze melhores vão para 

a final, vencendo quem fizer o melhor salto. Os atletas correm até uma 
marca e ao atingiram-na, saltam na caixa de areia. A marca do salto é 

utilizada para medir a distância. 
Vertical 

 Salto em altura: Nesta modalidade, o objetivo é ultrapassar um sarrafo 

sem derrubá-lo. A cada rodada será determinada uma altura inicial, 
sendo que a cada uma delas o sarrafo será colocado 3cm acima da 

anterior. Os atletas têm três chances em cada rodada, sendo 
considerado como resultado final, o melhor salto. 

 Salto com vara: Muito similar ao salto em altura, este se distingue pelo 

auxílio de uma vara flexível, que mede entre 4 e 5 metros. A partir da 
rodada inicial o sarrafo é colocado 5cm mais alto em cada uma das 
outras. O atleta também terá três tentativas, sendo considerada a 

melhor delas como resultado final. 
 

 
Atividades: 

 

1-Como foi chamada a primeira disputa oficial de uma prova de corrida? 
 

 
 
 

 
 
 

2-Como é o nome da prova combinada realizada por homens e quais provas 
fazem parte dessa modalidade do atletismo? 

 
 
 

 
 
 

3-Como é o nome da prova combinada realizada por mulheres e quais as 
provas fazem parte dessa modalidade do atletismo? 

 
 
 

 
4-Qual é a corrida do atletismo realizada em equipe? 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

ATIVIDADE 01 

 

Apesar de ser comum a muitas crenças, o tema “vida e morte” 
normalmente segue padrões diferentes de definição. As religiões procuram 
dar explicações aos seus adeptos sobre a vida além da morte, assim as 

respostas elaboradas nas diversas tradições e manifestações religiosas e sua 
relação com o Sagrado podem ser trabalhadas sob várias interpretações. 

As tradições religiosas explicam a passagem da vida para a morte, ou 
apenas, pela morte para adquirir uma nova vida. A crença na  sobrevivência 
espiritual do homem, levou as diferentes tradições religiosas criarem 

explicações e ritos religiosos para este momento o qual, certamente, todos 
passaremos.  

ATIVIDADE: 

1. Pesquise no dicionário o significado das palavras: vida, viver, morte 
e morrer. 

2. Após ouvir a música Epitáfio dos Titãs, discuta com seus colegas as 
possíveis interpretações e qual sua relação com a morte. 
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ALGUMAS PERSPECTIVAS PARA DEPOIS DA MORTE 

 

 
Ancestralidade: antepassados continuam presentes na vida cotidiana de 
seus familiares. 

Reencarnação: admite para o homem várias existências sucessivas. 
Ressurreição: ser humano tem a possibilidade de, após a morte, voltar à 

vida. 
No cristianismo, islamismo e judaísmo acredita-se no juízo final, no qual 
todo voltarão à vida para serem julgados. 

Niilismo: algumas pessoas acreditam que não há vida além da morte. 
ATIVIDADE: 

3. Na sua crença, qual é sua perspectiva em relação à morte? 
4. De maneira sucinta, escolha três religiões e explique, para essa 

religião, o que significa vida e morte. 
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RITUAIS FÚNEBRES 

 

 
Para os egípcios o ritual fúnebre era feito pelo processo de 

mumificação. Os servos eram enterrados nas pirâmides, juntamente com 

seus faraós e tudo o que acreditavam ser preciso na outra vida. Para os 
índios Kaingang quando morre alguém o chefe recita um texto em seguida, 

três homens levam o corpo ao cemitério. Madagascar na África, o costume é 
enterrar os mortos envoltos em tecidos sagrados que chamam de 
“lambahoana”. 

 
Celebração de comemoração do dia dos mortos: 

* Festa Famadihama - Madagascar na África. (a cada 7 anos).  
* Dia dos Mortos no México. 
* Finados.  

 
No Candomblé morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto 
com os outros espíritos, orixás e guias. O corpo do iniciado geralmente é 

velado no terreiro. O rito funerário é chamado de “axexe”. 
No Hinduísmo, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, 

palavras e atitudes. Quando o corpo morre ocorre a transmigração. A alma 
reencarna num dos reinos. (mineral, vegetal, animal)  
Doutrina Espírita a morte é transformação, passagem para uma nova etapa. 

A vida eterna após a morte é uma continuidade da vida, despido da carne, o 
espírito vai para o plano espiritual avaliar sua última encarnação, pesando 

erros e acertos para seguir adiante. 
Budismo acreditam que treinando a mente durante a vida, o indivíduo 
estará tranquilo e sereno quando chegar a hora de morrer, o que garantirá 

um renascimento afortunado. Acreditam na reencarnação.  
Para as Testemunhas de Jeová, a morte é o fim da humanidade e é resultado 
da desobediência de Adão e Eva, por isso todos retornarão ao pó. Morre o 

homem e a sua alma também, que retorna à Deus. Quanto ao velório, 
chamado de “Serviço Fúnebre”, este poderá ser realizado no Salão do Reino.  

No Islamismo, Alá criou o mundo e trará de volta à vida para todos os 
mortos no último dia. De acordo com as leis islâmicas, o corpo do morto é 
lavado pelos familiares - sempre do mesmo sexo - e enrolado em panos 

brancos. Em seguida, o corpo é levado à mesquita do cemitério islâmico e a 
partir deste momento apenas os homens participam da cerimônia.  
 

ATIVIDADE: 
5. Pesquise, nos livros de História, o processo de mumificação e as 

curiosidades das pirâmides. 
6. Compare e escreva no seu caderno as diferenças entre os rituais 

fúnebres estudados com da sua religião. 

7. Conforme os ensinamentos dos seus familiares ou da sua religião 
como você se comporta num velório? O que a sua crença ensina? 
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8. Faça uma coleta de símbolos, textos sagrados, hinos usados no 
funeral de sua religião e descreva como é feito o rito. 

9. Em relação a comemoração do dia dos mortos: quais são os 

costumes de sua religião? 
10. Em relação aos ritos fúnebres ou velório: como é este rito na sua 

religião? 
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ARTE 

ATIVIDADE 01 

 

1) Como estamos trabalhando a arte contemporânea peço que reflitam a 

realidade  atual, e criem uma composição artística no caderno reproduzindo 

tudo o que está acontecendo no mundo. Seja criativo... 

 

ATIVIDADE 02 

 

Romero Brito é um grande artista brasileiro contemporâneo com suas obras 

com muitas cores e formas diferenciadas. Agora no seu caderno faça a 

releitura da obra  

 

O Abraço.  

 

 

 


