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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.  

 
PRIMEIRA SEMANA 

 

Segunda-Feira 

11/05  

Terça-Feira 

12/05 

Quarta-Feira 

13/05  

Quinta-Feira 

14/05  

Sexta-Feira 

15/05  

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
- Identificar 

adjetivos de forma 
coesa. Adjetivo é a 

palavra que 
expressa uma 
qualidade ou 
característica do ser 

e se "encaixa" 
diretamente ao lado 
de um substantivo. 
- Identificar os 

adjetivos presentes 
 

HISTÓRIA  
-Conhecer as teorias 

sobre a origem do 

homem americano  
-Compreender as 
teorias que explicam 
o surgimento dos 

seres humanos, 
onde teve início o 
processo de 
hominização; como 

ocorreu a evolução 
da espécie humana, 
ressaltando ainda o 
modo de vida destes, 

bem como suas 
"descobertas" ao 
longo deste período 
histórico. 

MATEMÁTICA 

- Ler e compreender 

a leitura da 
matemática. 

 
GEOGRAFIA 
- Perceber que a 

localização espacial 
é uma necessidade 
do ser humano há 
milhares de anos. 
- Compreender o que 

são mapas e como 
são produzidos. 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
- Compreender o 

objetivo do jogo de 
Futebol e suas 

regras Básicas. 
 

ARTES 
- Explorar e 

identificar conceitos 

e práticas da 

linguagem visual do 

ponto. 

 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- tradição escrita: 
registros dos 
ensinamentos 
sagrados 

CIÊNCIAS 
Compreender que 
agricultura é um 

processo em 
constante evolução e 
com interligação 
com as questões do 

solo. 
Compreender que 
agricultura é um 
processo em 

constante evolução e 
com interligação 
com as questões do 
solo. 

 
INGLÊS 
-Reconhecer as 
diferentes cores. 
-Identificar os 
principais países e 

suas nacionalidades 
 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
- Produção textual. 

Resumo: fazer um 
resumo significa 

apresentar o 
conteúdo de forma 
sintética, 
destacando 

as informações 
essenciais do 
conteúdo de um 
livro, artigo, 

argumento de filme, 
peça teatral, etc. 

 
MATEMÁTICA 
- Recordar o valor 

posicional dos 
algarismos 
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SEGUNDA SEMANA 

 

Segunda-Feira 

18/05  

Terça-Feira 

19/05  

Quarta-Feira 

20/05  

Quinta-Feira 

21/05  

Sexta-Feira 

22/05  
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Produção textual 

 
HISTÓRIA  
- Reconhecer que a 

alimentação dos 
homens pré-

históricos era mais 
saudável e que o 
consumo excessivo 
de açúcar e gordura 

saturada traz 
inúmeros malefícios 
à saúde humana. 
- Compreender como 

viviam os primeiros 
seres humanos que 
habitavam o Brasil. 

MATEMÁTICA 
- Realizar cálculos 
do dia-a-dia 
envolvendo as 

quatro operações. 
 

GEOGRAFIA 
- Compreender que 

a cartografia 
consiste na arte ou 

técnica de elaborar 
mapas. 
- Exercitar o uso dos 

pontos cardeais para 

se orientar no 
espaço (rosa dos 
ventos, bússola). 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Compreender a 

importância da 
Atividade Física. 
 

ARTES 
- Explorar e 

identificar conceitos 
e práticas da 
linguagem visual 

das linhas. 

 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- tradição escrita: 
registros dos 
ensinamentos 
sagrados 

CIÊNCIAS 
Entender a 
importância da 
adubação verde para 

se obter um solo 
com mais qualidade. 
Identificar doenças 
transmitidas pelo 

solo. 
 

INGLÊS 
-Reconhecer os 
números cardinais 

de 0 a 100 em 
inglês; 
-Reconhecer as 
datas em inglês, 

bem como os meses 
do ano e os números 
ordinais. 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Leitura e 

interpretação 
textual, 
compreender qual 

mensagem o texto 
quer passar. 

 

MATEMÁTICA 
- Realizar cálculos 

do dia-a-dia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 01  11/05 

1 – Marque as palavras que são Adjetivo: 

a) pautado 

b) com capa 

c) leve 

d) de couro 

2 – Assinale a alternativa em que todos os adjetivos estão no gênero 

feminino 

a) Um livro vermelho foi deixado na mesa redonda da biblioteca 

principal 

. 

b) Os carros mais velhos foram vendidos para uma loja nova que 

abriu na Avenida 1. 

 

c) Uma ave negra e faminta comeu todas as bananas maduras. 

 

3 – Indique a afirmativa correta. 

(  ) Na frase “Palmas é linda”, “linda” é uma qualidade, ou seja, 

mesmo que adjetivo. 

(  ) O alfabeto português tem 24 letras. 

 

4 – Sublinhe o adjetivo presente na frase abaixo: 

“ Meu gato comeu o rato da minha amável namorada.” 

5- Considere o fragmento de texto abaixo para responder à questão. 

“O homem, de barba grisalha mal aparada, vestindo jeans azuis, 

camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do 
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balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse 

atendê-lo.” 

Dentre as palavras abaixo, presentes no trecho em análise, assinale 

a única que NÃO pode ser classificada como adjetivo. 

a) Grisalha 

b) Jeans 

c) Xadrez 

 

ATIVIDADE 02 11/05 

1- Identifique os adjetivos nas frases a seguir e destaque-os 

sublinhando cada um. 

a) Aquele cachorro é muito grande. 

b) Os olhos da minha mãe são azuis. 

c) Aquele vestido vermelho está sujo. 

d) Meu copo de refrigerante está vazio. 

e) A minha bicicleta está quebrada. 

f) Os óculos da minha irmã têm um grau maior que os meus. 

2- Circule na letra do poema “Pensamento surpreendente” todos 

os adjetivos que encontrar. 

 

Pensamento surpreendente 

 

Quando eu nasci, era Preto; 

Quando cresci era Preto; 

Quando pego sol, fico Preto 

Quando sinto frio, continuo Preto; 

Quando estou assustado, também fico Preto; 

Quando estou doente, Preto: 

E, quando eu morrer, continuarei Preto! 

 

E, você, cara Branco; 
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Quando nasce, você é Rosa; 

Quando cresce, você é Branco; 

Quando você pega sol, fica Vermelho; 

Quando sente frio, você fica Roxo; 

Quando você se assusta fica Amarelo; 

Quando está doente, fica Verde; 

Quando você morrer, você ficará Cinzento. 

 

E você vem me chamar de Homem de Cor??! 

Para ler e reler-Instituto Alfa e Beto,2007, pág.16- Escrito por uma criança 

africana. 

 

Escolha entre atividade 3 e 4, para sua produção textual. 

 

ATIVIDADE 03 15/05 

 

a) Faça o resumo de um livro que tenha emprestado da escola ou 

algum livro que tenha em casa, ou até um livro online. Procure 

destacar os elementos essenciais da obra que você irá resumir. No 

mínimo 20 linhas. 

 

ATIVIDADE 04 15/05 

1- Resumo de filme. 

Escolha um filme de que tenha gostado. A sua tarefa é produzir um 

resumo dele, com o intuito de divulgá-lo. Para isto siga estes passos: 

1º: Em uma folha de rascunho, anote os fatos principais do filme 

(princípio, meio e fim), sem revelar muitos detalhes, sobretudo, no que 

se refere ao desfecho. Lembre-se: trata-se de um resumo. 

2º: Pesquise: os nomes dos atores, colocando-os, entre parênteses, 

quando os personagens forem apresentados; o ano do filme e outra 

informações que achar importante. 
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3º: Construa o texto, que deverá ter o mínimo de 15 linhas e o máximo 

de 30 linhas, com a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

4º: Crie um título interessante para o seu resumo. Depois passe-o a 

limpo na apostila. 

 

VAMOS LÁ! 
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ATIVIDADE 05 18/05 

Leia o texto a seguir com muita atenção. 

A incapacidade de ser verdadeiro 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no 

campo dois dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que 

caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez 

Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante 

quinze dias. 

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram 

pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para 

transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o 

Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

- Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de) 

 

1-Quando Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-da-

independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas, a mãe... 

a) colocou-o de castigo. 

b) deixou-o sem sobremesa. 

c) levou-o ao médico. 

d) proibiu-o de jogar futebol. 

 

2-A mãe de Paulo ficou preocupada com o filho porque ele... 

a) machucou-se no pátio da escola. 

b) contava histórias criativas. 

c) desistiu de jogar futebol. 

d) queixou-se do médico. 

 

3-A preocupação da mãe que a fez levar o filho ao médico deveu-se à... 

a) fábula dos dragões-da-independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 
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b) histórias do pedaço de lua, cheio de queijo no pátio da escola. 

c) passagem das borboletas pela chácara de Siá Elpídia formando um tapete 

voador. 

d) imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas. 

 

4-O parecer do médico "Este menino é mesmo um caso de poesia", sugere que 

Paulo... 

a) agia dessa forma pelo excesso de castigo. 

b) brincava com coisas verdadeiras. 

c) era um menino imaginativo e criativo. 

d) estava precisando do carinho familiar. 

 

ATIVIDADE 06 22/05 

1-Leia o texto a seguir. 

[...] Os bandeirantes paulistas trouxeram para a região a cultura do Sudeste. 

A dança do Cururu, encontrada no interior de São Paulo, aqui ganhou mais 

força. Dela, somente os homens participam. Eles tocam viola de cocho, típico 

instrumento mato-grossense, e reverenciam os santos com rimas e 

sapateados. A pamonha, iguaria apreciada nos arraiais do centro do país, vem 

do acaçá, prato africano feito de milho ralado quente envolvido em folhas de 

bananeira[...]  

No texto, a palavra "iguaria" poderia ser substituída, sem perda de sentido 

por 

a) festa.  

b) dança.  

c) comida.  

d) cânticos.  

 

2-Leia o texto a seguir.  

[...] Seu Veiga, amante de boa leitura e cuja cachaça era colecionar livros, 

embora colecionasse também filhos, talvez com a mesma paixão, levou sua 
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mania ao extremo de batizar os rebentos com nomes que tivessem relação 

com livros. Assim o mais velho chamou-se Prefácio da Veiga; o segundo 

Prólogo; o terceiro, Índice, e, sucessivamente, foram nascendo o Tomo, o 

Capítulo e, por fim, Epílogo da Veiga, caçula do casal [...] 

Pelo contexto da história, é possível deduzir que a palavra "rebentos" significa 

a) filhos.  

b) livros.  

c) velhos.  

d) nomes.  

 

3-Leia o texto a seguir.  

Rio de Janeiro, 20 de março de 2009. 

Haroldo, Estou muito chateada com você. A gente briga toda hora, você não 

me compreende e... é um grosseirão! Cansei de esperar que você mudasse, e 

nada! Agora é tarde demais! Cansei, não me procure mais. 

Marta. 

O trecho "Estou muito chateada com você" demonstra  

a) o cansaço de Marta.  

b) a insatisfação de Marta.  

c) a incompreensão de Marta.  

d) a arrogância de Marta.  

 

4-Leia o texto a seguir. 

[...] Os morcegos surgiram há milhões de anos. Seus hábitos noturnos, a vida 

nas cavernas, a aversão à luz fizeram com que as pessoas relacionassem 

esses seres ao mal, ligando-os a histórias de terror, mistério e a imagens de 

vampiros [...]  

No texto, a palavra "seus" refere-se a  

a) milhões.     c) hábitos  

b) noturnos.    d) morcegos  
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01, 02 e 03   12/05 

(cruzadinha)  
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ATIVIDADE 04  15/05 

 

Assinale a alternativa correta para as atividades 1, 2 e 3: 

1- O número de algarismos usados para escrever o número “quarenta mil 

e três” é: 

(a) 2  (b) 3  (c) 4  (d) 5 

  

2- Num número, o algarismo das unidades é 8 e o das dezenas é 5. 

Colocando o algarismo 6 à esquerda, obtemos um novo número que é: 

(a) 658  (b) 856  (c) 586  (d) 685 

 

3- Uma pessoa escreve os números naturais de 1 a 125. Então escreveu: 

(a) 123 algarismos   (c) 212 algarismos 

(b) 125 algarismos   (d) 267 algarismos 

 

 

ATIVIDADE 05  19/05 

 

Resolva os problemas: 

1- Ganhei da minha avó R$ 50,00 na sexta-feira. No sábado, comprei uma 

camiseta por R$ 18,50 e uma bermuda de R$ 13,25. Além disso, tomei 

um lanche de R$ 3,75. Quanto sobrou da quantia que ganhei? 

a) R$ 85,50    c) R$ 14,50 

b) R$ 50,00    d) R$ 35,50 

 

2- Uma camiseta R$ 62,50. Quanto irei gastar se comprar?  

Faça o cálculo e responda as questões abaixo. 

a) 6 camisetas     

b) 15 camisetas 

c) 37 camisetas 

d) Na compra de 80 camisetas, vou ganhar 10% de desconto. 
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ATIVIDADE 06  22/05 

 

Resolva o problema, tomando o cuidado com as unidades de medida: 

1-Maria foi ao supermercado. Ela comprou: 2 kg de feijão, 5 kg de farinha de 

trigo, 5 kg de arroz, 1 litro de óleo, 8 litros de leite, 500 gramas de margarina 

e 1 kg de café. 

Usando os dados da tabela abaixo, calcule quantos reais Maria gastou? 

 

Feijão  R$ 3,75kg 

Arroz  R$ 2,70kg 

Farinha de trigo  R$ 3,95kg 

Óleo  R$ 4,85 litro 

Margarina  R$ 12,90kg 

Café  R$ 8,80 500gramas 

Leite  R$ 2,99 litro 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01  11/05 

Leia os textos a seguir e depois responda as questões: 

COMO SURGIRAM OS SERES HUMANOS 

          Existem duas maneiras de explicar o surgimento do homem. A explicação 
religiosa (criacionista), encontrada na Bíblia que afirma ter sido o homem, 

Adão e Eva, uma criação de Deus. E a explicação científica (teoria 
evolucionista) criada pelo naturalista inglês Charles Darwin de que o homem 
surgiu do processo de transformação ou evolução, desenvolvendo certas 

características que o diferenciaram dos outros primatas. Entre essas 
características estão: a forma de andar, sobre duas pernas, e o 
desenvolvimento de cérebros maiores, capazes de elaborar pensamentos mais 

complexos. O processo de hominização começou no continente africano,( por 
isso a África é chamada "berço da humanidade" ) com um grupo chamado 

Australopithecus que viveu há milhões de anos na África do Sul. 
        

O HOMEM DAS CAVERNAS 

    Os Australopithecus usavam ferramentas de pedra e paus, andavam de 
forma ereta, não tinham uma linguagem desenvolvida, se alimentavam de 

frutas e raízes e eram nômades, ou seja, se mudavam de um lugar para outro 
a procura de alimento. 
     Depois desse nosso primeiro ancestral, surgiu o Homo habilis que significa 

homem habilidoso. Eles sabiam caçar, pescar, construíam e utilizavam 
instrumentos feitos com pedras, ossos e dentes de animais. Alimentavam-se 
de frutas, raízes e carnes deixados por outros animais. 

     Os anos se passaram e surgiu os seus descendentes, o Homo erectus, que 
significa homem de pé. Eles viveram na África, Ásia, Europa, e 

Oceania.  Aprenderam a construir suas lanças, machados e facas feitas com 
paus e pedras. Pegavam dentes de animais e faziam lanças. Não sabiam  fazer 
o fogo, dependiam dos incêndios naturais e por isso tinham que manter suas 

fogueiras sempre acesas. Tinham a linguagem mais desenvolvida, protegiam-
se em cavernas ou abrigos feitos com galhos e folhas de árvores. Faziam 

desenhos e pinturas nas paredes das cavernas (pintura rupestre).  
     Por último vieram seus descentes o Homo sapiens que significa homem 
sabido. Espalhou-se por todas as regiões do mundo. Aprendeu a produzir o 

fogo batendo uma pedra ou atritando paus até sair faísca. Sabia construir 
instrumento diversos como facas, martelos, lanças e outros objetos com 
pedras e ossos. Aprenderam a plantar, caçar, criar animais, cozinhar os 

alimentos, fazer roupas com pele de animais, a se proteger do frio e dos 
animais com fogueiras feitas dentro das cavernas. 

     Desse tempo em diante, a terra passou a ser habitada pela espécie 
humana chamada de Homo sapiens sapiens,(homem que sabe que sabe) que 
somos nós. Somos capazes de descobrir coisas novas, modificar coisas velhas, 
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ensinar o que aprendemos aos outros e usá-los para transformar o lugar onde 

vivemos, para nossas necessidades e desejos. 
     O desenvolvimento cultural e material (como as técnicas de fabricação de 
ferramentas) iniciado pelo Homo habilis é utilizado como elemento de 

separação entre os períodos históricos chamados Paleolítico e Neolítico. O 
período Paleolítico (ou "pedra lascada" ) compreende a evolução dos 
hominídeos que deram origem ao Homo sapiens, na África. No período 

Neolítico (ou "pedra polida")  os seres humanos desenvolveram a agricultura e 
a criação de animais e assim, puderam se fixar em um lugar, ou seja, 

tornaram-se sedentários. 
  

 1) Responda: 

a) Escreva  a diferença entre as duas teorias que explicam a origem do ser 

humano: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 b) Em que continente teve início o processo de hominização e com qual 

grupo? 

...................................................................................................................... 

c) Como viviam os primeiros grupos humanos? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

d) Qual grupo aprendeu produzir o fogo e por que o domínio dessa técnica foi 

tão importante? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

e) Quais são os dois períodos históricos que aparecem no texto? Explique-os 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

f) O que significa nômade? E sedentário? 

........................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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g) Observe a charge abaixo:  

 

 

O que a imagem representa?  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

ATIVIDADE 02  11/05 

 

Leia atentamente: 

Como o Homo Erectus teria chegado, proveniente da Ásia ou da África, à 

América do Sul? Há muito que se imagina que a entrada de espécies, entre as 

quais as dos ancestrais do homem moderno, no continente americano, tenha-

se dado pelo estreito de Bering, local onde quase se encontram Ásia e América 

do Norte e que, nos períodos de glaciação, une pelo gelo os dois continentes. 

Outra hipótese é a de que as populações que ocuparam primeiro o continente 

vieram de regiões do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. Tais grupos 

humanos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações 

de pequeno porte. 

 FUNARI, Pedro Paulo Abreu; NOELU, Francisco Silva. Pré-História do Brasil: 

São Paulo: Contexto, 2002.  
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Agora responda: 

a) Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que o homem primitivo 

teria chegado às terras americanas pelo Estreito de Bering? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................  

 

b) De acordo com  outra hipótese, de que maneira o homem primitivo chegou 

à América?  

..................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

ATIVIDADE 03  18/05 

 

                                    DIETA ERA MAIS SAUDÁVEL 

 

       " A dieta e hábitos pré-históricos eram mais saudáveis", segundo o médico 

nutricionista e pesquisador em pré-história Gilles Delluc. 

        Durante mais de 95% da nossa história nos alimentamos principalmente 

de caça, peixe e plantas selvagens.[...] 

       O exame de saúde de um homem pré-histórico só pode ser feito nos ossos. 

É impossível saber se eles morriam de infartos ou diabetes, pois não sobrou 

nenhuma "parte mole". "Há sinais de artrite e reumatismo, mas nenhum traço 

de câncer ou cáries" [...]. 

      É só a partir do neolítico, há 10 mil anos, que começamos a criar animais 

gordos e cultivar cereais. Então começamos a comer açúcar e gorduras 

saturadas, que entopem artérias. Nesse período começamos a nos tornar 

sedentários. É o começo da história do infarto e dos derrames cerebrais", diz 

Delluc. [...] 

                  Vinicius Torres Freire. "Homem pré-histórico comia raízes, cérebro, ossos e carniça". In: Folha de S. Paulo, 

3 de março de 1996, caderno Mais! p. 15 

 

a) Segundo o texto, por que a dieta do período Paleolítico era mais saudável? 
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........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

b) O que impede os cientistas de saber se os homens pré-históricos morriam 

de infarto ou diabetes? 

..................................................................................................................... 

c) Quais são os prejuízos causados à saúde pelo consumo excessivo de 

gorduras saturadas e de 

açúcar?...........................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

ATIVIDADE 04  18/05 

O texto a seguir, do arqueólogo Norberto Guarinello, fala sobre os primeiros 

habitantes das terras onde é hoje o Brasil. Leia-o com atenção.  

    Na verdade, sabemos muito pouco sobre esses desbravadores. Viviam 

preferencialmente em cavernas, que talvez já decorassem com pinturas, e 

faziam instrumentos empregando blocos de pedras, que iam lascando até 

tomarem a forma de machados. 

   O fogo era muito importante para esses primeiros habitantes, e em suas 

habitações sempre encontramos grandes fogueiras, que serviam para protegê-

los do frio, para afastar os animais selvagens, para tostar a carne da caça e, 

também, para fabricar instrumentos. Algumas pedras grandes e duras, por 

exemplo, eram  quebradas no fogo, antes de serem transformadas em 

instrumentos. 

a) Onde viviam? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

b) Como produziam seus instrumentos? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

c) Liste as utilidades que o fogo tinha para eles: 

........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

d) Eles viviam de modo parecido com os seres humanos do Paleolítico ou do 

Neolítico?......................................................................................................... 
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GEOGRAFIA 

 

ATIVIDADE 01  12/05 

 

Leia com atenção o texto a seguir e depois de interpretá-lo resolva as 

questões: 

Cartografia: Dos Antigos Registros à Atualidade 

As representações da superfície terrestre fazem parte da vida do ser humano a 

milhares de anos, antes mesmo da escrita. Diferentes povos, no passado, 

como babilônios, egípcios, chineses e maias, já tinham o hábito de 

representar o espaço onde viviam os percursos de caça, os trajetos dos rios, 

os territórios conquistados, entre outros. Para isso, utilizavam materiais 

disponíveis na época, como argila, conchas, pedaços de madeira, que podiam 

ser fixados nas paredes das cavernas ou em troncos de árvores.  

Ao longo do tempo, a necessidade crescente de se registrar áreas da superfície 

terrestre fez o ser humano desenvolver e aprimorar as técnicas de 

representação do espaço. Estudos e descobertas realizados por diversos 

povos, como chineses, árabes e europeus, contribuíram para que essas 

técnicas se tornassem cada vez mais elaboradas. Todo esse movimento levou 

à evolução da Cartografia, que consiste em um conjunto de técnicas e 

métodos científicos e artísticos para elaborar mapas. 

 

1- Com base no que você leu, defina o que é cartografia: 

 

 

 

2- Dê um exemplo de como eram realizados os primeiros registros 

cartográficos produzidos pelo ser humano: 
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ATIVIDADE 02  12/05 

 

Leia o texto a seguir e depois resolva as questões: 

Os Mapas 

Os mapas são representações do espaço geográfico elaboradas em uma 

superfície plana e em tamanho reduzido. Neles, são registradas várias 

características da superfície terrestre, por meio de diferentes símbolos e 

outros recursos visuais, como: altitudes do relevo, tipos de clima e de 

vegetação, estradas e rodovias ou ainda a distribuição da população por um 

território. 

Os mapas podem fornecer muitas informações que auxiliam na compreensão 

de fenômenos naturais ou de intervenções do ser humano no espaço 

geográfico. 

Responda: 

1- O que é mapa para você?  

 

 

2- Você usa mapa?  

a) Sim (  ). Para quê? 

b) Não (  ) Por quê?  

 

3-  Você usa mapa para que tipo de situação? 

a) Viagem. 

b) Localizar lugares.  

c) Curiosidade. 

d) Para deslocamento de um lugar para outro. 

e) Só na escola. 

f) Outros. 

 

4- Os mapas são importantes para quê? 
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ATIVIDADE 03  19/05 

Desenhe um mapa do trajeto do caminho de sua casa até a sua escola: 
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ATIVIDADE 04  19/05 

 

Leia com atenção! 

Pontos cardeais, o que são? Como eles ajudam na orientação geográfica? 

 
A orientação pelos Pontos Cardeais foi imprescindível para o sucesso das 
Grandes Navegações do Período Colonial, bem como em rotas comerciais e em 

guerras. 

 Os Pontos Cardeais são elementos de orientação e localização na 

Cartografia, visto que se relacionam com a posição do sol. O sol nasce 
no mesmo lado do horizonte e se põe no lado oposto, por isso esses 
lados estabeleceram os Pontos Cardeais.  

Os quatro Pontos Cardeais são: Norte, Sul, Leste e Oeste. E os Pontos 
Colaterais são: Sudeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste. Os Pontos Cardeais 

como indicação de direção Denominam-se “cardeais” porque é a melhor 
indicação de direção. O termo cardeal vem do latim “cardinalis” que quer 
dizer: principal ou essencial. Em inglês, cardinal points. 

Eles são orientação geográfica e são separados entre si por ângulos de 90 
graus. A melhor forma de se orientar é saber que o Sol nasce no Leste e se 

põe no Oeste. 

                  
 
 

Estenda então o braço direito para Leste e o esquerdo para o Oeste, posto que 
à frente esteja o Norte e atrás o Sul. Os Pontos Cardeais são 
internacionalmente mostrados pelas primeiras letras de cada ponto em inglês. 

O Norte (North): N, O Sul (South): S, O Leste (East): E, O Oeste (West): W. 
A ilustração dos Pontos Cardeais está na Rosa dos Ventos, visto que ali 
também se incluem os Pontos Colaterais e Subcolaterais. 

 Os Pontos Colaterais também possuem a função de indicar a direção, 
por isso se localizam entre os Cardeais. 
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Os quatro pontos colaterais são: Nordeste (NE), Sudeste (SE), Sudoeste 

(SO ou SW) e Noroeste (NO ou NW). 

 Já os Pontos Subcolaterais se situam entre os Cardeais e os Colaterais, 

sendo considerados uma localização ainda mais precisa. 
Os oito Pontos Subcolaterais são: Nor-nordeste (NNE), És-nordeste (ENE), 
És-sudeste (ESE), Su-sudeste (SSE), Su-sudoeste (SSO ou SSW), Oés-

sudoeste (OSO ou WSW), Oés-noroeste (ONO ou WNW) e Nor-noroeste 
(NNO ou NNW).                       
 

A soma dos Pontos Cardeais com os Colaterais e Subcolaterais forma a Rosa 
dos Ventos, que compõe a bússolas. 

                    
A Rosa dos Ventos é uma figura que representa os quatro sentidos 
fundamentais e seus intermediários. Ela estabelece simetria com a volta 

completa do horizonte. 
A palavra foi criada pela semelhança de uma rosa com o desenho dos Pontos 

Cardeais que estão na bússola e lembram as pétalas. 
A Rosa dos Ventos foi criada no século XIV visando ilustrar mapas 
cartográficos e se baseando na direção dos principais ventos do Mar 

Mediterrâneo. 
Era preciso indicar com mais exatidão um sentido que nem mesmo os pontos 

intermediários conseguiriam. Isso porque um desvio, por menor que seja, 
aumentaria a distância. 
 

Orientação à noite 
 
Quem estiver à noite e não tiver uma bússola em mãos, pode se orientar pelas 

estrelas ou pela Lua. A Lua, tal qual o Sol, também serve para orientação, 
pois ela surge no Leste e se esconde no Oeste. Dessa forma, para se orientar 

pela Lua basta fazer qual o sol, qual seja estender o braço para onde ela 
nasce. Na orientação pelas estrelas, que é a mais antiga, é recomendável 
conhecer as constelações. Caso isso não seja possível, pode-se escolher uma 

estrela e seguir seus movimentos. 
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Curiosidade: Com a invenção da bússola pelos chineses, coube ao italiano 

Flávio Gioia adaptar nela o desenho da Rosa dos Ventos. Assim esse aparelho 
pôde ser utilizado nas Grandes Navegações e outras explorações terrestres. 
No século XIV, o L do Leste, que significa “levante”, na Rosa dos Ventos, foi 

substituído por uma cruz. Era a indicação da direção do Paraíso (Oriente), 
bem como onde Cristo nasceu. 
As cores na bússola nasceram da necessidade de ser visível à noite, quando o 

marinheiro tinha pouca luz para consultá-la. Os oito Pontos Cardeais têm cor 
preta, os secundários são azul ou verde e o restante de vermelho. 

 
 

1- Vamos ver se você aprendeu? 

a) Complete os diagramas abaixo com os pontos cardeais e colaterais 
correspondentes. 
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INGLÊS 

ATIVIDADE 01  14/05 

 

Pinte os espaços no quadro com a cor indicada 

 

Yellow - Amarelo Blue - Azul Red – Vermelho Purple – Roxo 

Black - Preto Orange - Laranja Violet - Violeta Pink - Rosa 

Brown – Marrom Green - Verde White - Branco Gray - Cinza 

Lilac - Lilás Dourado – Gold Prateado – Silver 
Turquoise – 

Turquesa 

Light Green – 

Verde Claro 

Dark Green – 

Verde Escuro 

Light Blue –    

Azul Claro 

Dark Blue –     

Azul Escuro 
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Atividade 2) Pinte a borboleta com as cores indicadas: 
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Atividade 3) Desenhe e pinte 5 objetos, animais ou frutas correspondentes a 

cada cor indicada abaixo: 
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ATIVIDADE 02  14/05 

COUNTRIES AND NATIONALITIES 

Observe os países, suas nacionalidades e suas bandeiras.  

Ex: País: The U.S.A – Estados Unidos da América                                                                                                                    

Nacionalidade: American - Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indian 
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Atividade 1) Observe as figuras e complete as frases com o nome do país e a 

nacionalidade: 

Ex:  

          

a) John is from ________________. He is ________________ 

b) Pierre is from ________________. He is ________________ 

c) Franz is from ________________. He is ________________ 

d) Alexandros is from ________________. He is ________________ 

e) Luigi is from ________________. He is ________________ 

f) Joao is from ________________. He is ________________ 

g) Maria is from ________________. She is ________________ 

h) Vickie is from ________________. He is ________________ 

i) Ahmet is from ________________. He is ________________ 

j) Akira is from ________________. She is ________________ 

k) Chang is from ________________. He is ________________ 

l) Luis is from ________________. He is ________________ 

John is from GREAT BRITAIN He is BRITISH. 

(John é da Grã Bretanha) (Ele é Britânico) 
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Atividade 2) Escreva as nacionalidades correspondentes a cada país, 

encontre-as no caça-palavras, depois leia os países restantes para encontrar a 

nacionalidade de Mr. Copperfield e do Super Agent Sprouts, lembrando que 

as nacionalidades deles não estão no caça-palavras. 
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ATIVIDADE 03  21/05 

CARDINAL NUMBERS 

 

Atividade 1) Escreva os números por extenso em inglês: 

1: 11: 

2: 12: 

3: 13: 

4: 14: 

5: 15: 

6: 16: 

7: 17: 

8: 18: 

9: 19: 

10: 20: 

 

Atividade 2) Vamos treinar mais um pouquinho: 

20: Twenty 50: Fifty 

22: 55: 

23: 56: 

24: 57: 

25: 58: 

26: 59: 

30: Thirty 60: Sixty 

31:  62: 

33: 64: 

36: 67: 

37: 68: 

39: 69: 

40: Forty 70: Seventy 
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43: 72: 

45: 74: 

46 76: 

47: 78: 

49: 79: 

 

Atividade 3) Escreva os números em ordem crescente corretamente: 

a) Zero, two, one: 
__________________________________________________________________________ 

b) Six, seven, five: 
__________________________________________________________________________ 

c) Three, one, ten: 

__________________________________________________________________________ 
d) Eight, nine, seven, ten:  

__________________________________________________________________________ 

e) Zero, six, four, five: 
__________________________________________________________________________ 

f) Ten, nine, seven, ten: 
__________________________________________________________________________ 

g) Four, one, two, nine: 

__________________________________________________________________________ 
h) Three, nine, one, two: 

__________________________________________________________________________ 

i) One, three, ten, zero, nine, ten, six: 
__________________________________________________________________________ 

j) One, ten, two, three, seven, six, five, nine, four, eight: 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 4) Resolva as operações matemáticas abaixo e escreva o resultado 

em inglês: 

a) 10 + 2 = ___twelve____ 

b) 15 – 5 = ____________________ 

c) 16 + 30 = ____________________ 

d) 17 + 7 = ____________________ 

e) 50 + 2 = ____________________ 

f) 60 + 2 + 4 = ____________________ 

g) 5 x 8 = ____________________ 

h) 10 x 2 = ____________________ 

i) 10 – 2 = ____________________ 

j) 30 + 7 = ____________________ 

k) 42 – 7 = ____________________ 

l) 55 – 6 = ____________________ 

m) 27 + 8 + 25 = ______________ 
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Atividade 5) Vamos treinar mais um pouquinho: 

 

a) 12 + 9= _________________ 

b) 60 + 2 = _________________ 

c) 52 – 5 = _________________ 

d) 20 + 10 = _________________ 

e) 2 x 40 = _________________ 

f) 3 x 15 = _________________ 

g) 20 : 2 = _________________ 

h) 100 – 9 = _________________ 

i) 4 x 25 = _________________ 

j) 3 : 3 = _________________ 

k) 2 x 35 = _________________ 

l) 19 + 38 = _________________ 

m) 8 : 2 = _________________ 

n) 25 – 14 = _________________  

o) 11 + 8 = ______________  
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ATIVIDADE 04  21/05 

DAYS OF THE WEEK AND MONTHS 

Days of the week 
 

Os dias da semana devem ser escritos sempre com letras maiúsculas 
independentemente de estarem no meio de frase. Esta tradição veio dos 

romanos que associavam os dias da semana aos planetas. Confira-os a 
seguir: 
 

 Sunday (domingo):  
A palavra vem do inglês antigo. “Sun” significa sol e “day”, dia - ou seja, 
“Dia do Sol”. 

 Monday (segunda-feira) 
Também do antigo inglês, “moon” significa lua; temos, então, “Dia da Lua”. 

 Tuesday (terça-feira) 
Significa “Dia de Tiw”, Deus da Guerra e do Céu, associado a Marte. 
 Wednesday (quarta-feira) 

“Dia de Woden”, Rei dos Deuses, associado a Mercúrio. 
 Thursday (quinta-feira) 
“Dia de Thor”, Deus do Trovão, associado a Júpiter. 

 Friday (sexta-feira) 
“Dia de Frigg”, esposa de Woden, associada a Vênus. 

 Saturday (sábado) 
“Dia de Saturn”, Deus da Agricultura, associado a Saturno. 
  

Os dias da semana são chamados de weekdays enquanto que os finais 
de semana de weekends. 

  

Atividade 1) Complete a tabela dos dias da semana corretamente: Pay 

attention: (yesterday = ontem, today = hoje, tomorrow = amanhã) 

YESTERDAY TODAY TOMORROW 

 Wednesday  

 Monday  

 Thursday  

 Tuesday  

 Sunday  

 Saturday  

 Friday  

Atividade 2) Desembaralhe as palavras formando os dias da semana corretos 

em inglês 

a) ysdndweea: _____________________ 

b) trusyada: _____________________ 

c) hdustrya: _____________________ 

d) nyadom: _____________________ 
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e) ifydar: _____________________ 

f) syuteda: _____________________ 

g) unsyda: _____________________ 

Atividade 3) Encontre no caça-palavras os dias da semana em inglês: 

 

MONTHS OF THE YEAR 

January (Janeiro) 
February (Fevereiro) 

March (Março) 

April (Abril) 
May (Maio) 

June (Junho) 
July (Julho) 

August (Agosto) 

September (Setembro) 
October (Outubro) 

November (Novembro) 

December (Dezembro) 
 

Atividade 1) Preencha corretamente a tabela com os meses do ano em inglês: 

Pay attention: (last month = mês passado, this month = este mês, next month 

= próximo mês) 

LAST MONTH THIS MONTH NEXT MONTH 

October November December 

August   

February   

 June  

 January  

  April 

  September 

March   

July   
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  14/05 

ATIVIDADE DE PESQUISA. 

 
Converse com seus pais sobre como era a agricultura antes e como ela 

é hoje em dia. Elabore um pequeno texto, mínimo 15 e máximo 20 linhas, 
descrevendo quais as ferramentas agrícolas eram utilizadas, quais os 
alimentos mais plantados, que tipo de técnicas agrícolas eram utilizadas, 

entre outras coisas. Depois faça um comparativo com os dias de hoje, 
destacando as semelhanças e as diferenças. Faça a atividade em seu 

caderno de ciências e não esqueça de colocar a data do dia da realização. 
Uma sugestão: escreva em um borrão e depois passar a limpo no caderno. 
Depois de fazer o texto separe uma nova folha de caderno e divida-a em duas 

partes, em uma delas você desenhará a agricultura de antigamente e na 
outra a agricultura de hoje em dia. Depois colora. Capriche! 

 

ATIVIDADE 02  14/05 

LEIA E RELEIA O TEXTO A SEGUIR. 

 
PLANTAS PODEM SER UTILIZADAS PARA ENRIQUECER O SOLO 

 

É uma técnica agrícola, utilizada há mais de 2.000 anos por gregos, 
romanos e chineses, consiste no cultivo de espécies de plantas com elevado 
potencial de produção de massa vegetal, com o objetivo de melhorar as 

condições físicas, químicas e biológicas dos solos. Em um mundo cada vez 
mais necessitado de ações que valorizem a preservação ambiental, a 

adubação verde tem-se destacado como uma excelente opção para a 
recuperação e melhoria dos solos. 

A prática, desde que utilizada continuamente, aumenta o teor de 

matéria orgânica, recuperando solos degradados; diminui a perda de 
nutrientes, como o nitrogênio; reduz a quantidade de plantas invasoras; 
favorece a proliferação de minhocas e reduz o ataque de pragas e doenças. 

A utilização de adubo verde contribui ainda para diminuir o emprego 
de fertilizantes minerais e defensivos e, devido à cobertura que desenvolve na 

superfície do solo, também protege a terra contra os efeitos da erosão. 
O Analista da Embrapa Roraima, José Alberto Mattioni, explica que a 

família das leguminosas é a mais utilizada como adubo verde.  A principal 

razão está em sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. “Isso porque 
as leguminosas são capazes de fazer uma associação com bactérias próprias 

para fixar esse nutriente tão importante. Assim, com essa adubação natural, 
cai o custo da produção, uma vez que o agricultor não precisará comprar 
adubo nitrogenado”, completa o agrônomo. 

Outro motivo é que as leguminosas apresentam um sistema radicular 
geralmente bem profundo e ramificado, capaz de extrair nutrientes das 
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camadas mais profundas do solo. Na Região Norte, as leguminosas mais 
indicadas para a produção de adubo verde são: feijão guandu, feijão de 
porco, mucuna-preta, mucuna-cinza, crotalárias, calopogônio. 

A adubação verde pode ser feita de duas maneiras, uma delas é o 
plantio das sementes de leguminosas ou gramíneas em meio às lavouras 
permanentes, como é o caso dos milharais. Depois de crescer e florir, as 

plantas são roçadas e deixadas no terreno para se transformarem em adubo 
natural. Outro método é o plantio direto, em que primeiro se plantam as 

sementes e depois em cima da palhada são cultivadas outras culturas, como 
as hortaliças. 
 
(FONTE: NORDESTE RURAL. Plantas podem ser utilizadas para enriquecer o solo. Disponível em: 
https://nordesterural.com.br/plantas-podem-ser-utilizadas-para-enriquecer-o-solo/. Acesso em: 21 abr. 2020.) 

 

 

ATIVIDADE 03  21/05 

COM BASE NO TEXTO ACIMA RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO 

a) Cite duas vantagens da adubação verde: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 
b) Qual o tipo de planta mais indicada para se fazer a adubação verde? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

c) Cite e explique as duas maneiras que a adubação verde pode ser feita: 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

 

ATIVIDADE 04  21/05 

DOENÇAS QUE SÃO TRANSMITIDAS PELO SOLO. 

 
TÉTANO 

 
O tétano é uma doença que pode ser 

transmitida pelo solo e causada pela bactéria 

Clostridium tetani (desenho ao lado), que entra 
no organismo através de ferimentos, cortes ou 

queimaduras de pele e libera toxinas. Mas o 
que são as bactérias? As bactérias são seres 
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vivos muito pequenos, compostas de apenas uma célula. 
A toxina desta bactéria provoca uma tensão muscular generalizada, 

que pode gerar graves contraturas e rigidez muscular progressiva, que 

colocam a vida em sério risco. 
O Clostridium tetani vive na terra, poeira ou fezes de pessoas ou 

animais, além disso a ferrugem de metais, como pregos ou cercas metálicas 
também pode abrigar esta bactéria. 

O que fazer: A vacinação é a única forma eficaz de prevenir a doença, 

no entanto, cuidados com as feridas também podem ajudar, como fazer uma 
limpeza completa da lesão, impedindo o acúmulo de esporos da bactéria no 
tecido danificado. 

Depois de ler o texto, responda: Por que devemos cuidar das feridas ou 
lesões no nosso corpo? Se preferir, responda em seu caderno. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

ATIVIDADE 01  13/05 
 

 
Esportes de Invasão (Futebol) 

 

O futebol (em inglês Football) é o esporte coletivo mais praticado no mundo. 

É disputado num campo retangular por duas equipes, de onze jogadores em 

cada lado, que têm como objetivo colocar a bola dentro das balizas 

adversárias e impedir que o adversário faça o mesmo, o que é chamado 

de gol (Brasil) ou golo (Portugal) - ambos os termos derivam da palavra 

inglesa "goal". Não é permitido o uso das mãos, exceto pelos goleiros e nas 

cobranças dos lançamentos laterais, (onde o jogador deve lançar a bola para 

dentro do campo com as duas mãos, levando-a para trás da cabeça antes de 

lançá-la para seu companheiro de equipe).  

 

A meta ou baliza é um retângulo formado por duas traves ou postes 

verticais, fincados no solo, uma trave oposta ao solo e uma faixa branca 

posicionada no relvado exatamente debaixo da trave. Ali fica posicionado o 

goleiro, que só pode usar as mãos dentro da sua área, defendendo o gol. 

Uma partida de futebol é vencida pela equipe que marcar um maior número 

de gols, em dois períodos de quarenta e cinco minutos, tendo um intervalo 

de quinze minutos de um para o outro, dando um total de jogo de noventa 

minutos. O torneio mais prestigiado do futebol é o Campeonato do Mundo 

FIFA (Copa do Mundo FIFA), os maiores vencedores são Brasil (1958, 1962, 

1970, 1994, 2002), Itália (1934, 1938, 1982, 2006) e Alemanha (1954, 1974, 

1990, 2014). 

 

Encontre no Caça Palavras abaixo dez palavras relacionadas ao Futebol. 
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O Campo de Futebol 

 

 

ATIVIDADE 02  13/05 

(Sugestão de Atividade) Agora que já conhece um pouco sobre o Futebol, 

que tal brincar um pouco? 

 Siga as instruções abaixo e faça um Jogo de Futebol de Botão para 

jogar em casa!  
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ATIVIDADE 03  20/05 
 
 

O que é Atividade física: 

Atividade física consiste em qualquer tipo de movimento corporal que 
resulte no gasto de energia acima daquele considerado padrão quando o 

corpo está em repouso. 
 

As atividades físicas são importantes para evitar que a pessoa seja 
sedentária, influenciando na obtenção de uma boa qualidade de vida e 
saúde. Manter um nível adequado de movimentação corporal ajuda 

principalmente a evitar prováveis problemas cardíacos e derrame cerebral. 
Para evitar o sedentarismo, o ideal é que a pessoa tenha em média 150 

minutos de atividades físicas por semana, ou seja, aproximadamente 30 
minutos de movimentação física por dia, 5 dias por semana. 

Benefícios da atividade física 
 

São vários os benefícios da atividade física para as pessoas, ajudando 
principalmente a fortalecer os músculos, articulações e ossos. Além disso, 

ainda proporciona um aumento na agilidade corporal, flexibilidade, 
resistência física e um bom condicionamento cardiorrespiratório. 

De acordo com especialistas no assunto, manter atividades físicas 
regularmente ajuda a melhorar a qualidade de vida do indivíduo, como o seu 

sono, humor, disposição mental e física, alimentação, aspecto da pele e 
cabelo, virilidade, entre outras coisas. 

Outros benefícios da atividade física que merecem destaque são: melhoria na 

circulação sanguínea; fortalecimento do sistema imune; ajuda no 
emagrecimento e perda de gordura; aumento do metabolismo; melhorar 

coordenação motora; redução da ansiedade; e melhoria na auto-estima. 

Diferença entre atividade física e exercício físico 
 
A atividade física é caracterizada por qualquer movimento corporal feito 

pelos músculos esqueléticos, quando estes estão acima do nível de repouso. 
Caminhadas, varrer e limpar a casa, lavar roupa, cortar a grama, cortar 

lenha, passear com o cachorro, brincar, são consideradas atividades físicas. 

Os exercícios físicos, por outro lado, apresentam uma seqüência de 
movimentos sistematizada e que visam trabalhar partes específicas do 
corpo de modo mais intenso. Musculação, flexões e abdominais são alguns 

exemplos de exercícios físicos específicos. 
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Descreva um breve texto sobre a Importância de Praticarmos Atividades 

Físicas Regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 04  20/05 
 

 
Liste quais Atividades Físicas você está fazendo em casa nesta 
quarentena. 
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ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  13/05 

A DIVERSIDADE RELIGIOSA NO BRASIL 

Serrob 
 

A religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. 
Cultura você já deve saber, é o jeito ou o modo de ser de um povo. Em 

outras palavras, tudo o que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, 

ensina, canta, dança e comemora, faz parte da cultura. A cultura é um 
conjunto de valores materiais e espirituais que fazem parte do modo de vida 

de um povo ou grupo social. 
O povo brasileiro é um povo culturalmente religioso. As manifestações 

dessa religiosidade estão por toda parte: no grande número de templos e 

igrejas, no comércio, na mídia, nos nomes de vilas, cidades, ruas e escolas, 
nas festas e feriados religiosos, nos costumes, na fala do povo, etc. 

Está ficando comum em alguns países e no Brasil, as pessoas de 

diferentes religiões se reunirem para dialogar, e juntas pensar e planejar a 
construção de um mundo solidário, humano e justo. 

É importante conhecer as outras religiões para respeitar e 
compreender as diferenças religiosas existentes no mundo. 

O conhecimento da diversidade religiosa é um caminho que permite 

aos cidadãos superar os preconceitos e o fanatismo religioso. 
Conhecer para respeitar o diferente e as diferenças é muito importante 

para a promoção de culturas de paz. 
 
ATIVIDADES 

 
1. Responda de acordo com o que você leu no texto acima: 

 

a) O que é cultura? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
b) Em que podemos perceber as manifestações da religiosidade do povo 

brasileiro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

c) O que está ficando cada vez mais comum em alguns países e no Brasil? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
d) Por que é importante conhecer as outras religiões? ________________ 
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___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. Procure em um dicionário o significado das palavras: 
 
a) cidadão: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
b) preconceito: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

c) fanatismo: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
3. Dentro do mapa do Brasil represente com desenhos ou recortes de 

gravuras a diversidade cultural religiosa existente em nosso país. 
Depois crie um texto descrevendo o que você representou.  
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ATIVIDADE 02  20/05 

 

O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

Serrob 
 

Diálogo inter-religioso é a busca do entendimento entre pessoas de 

diferentes religiões. 
A gente aprende a dialogar dialogando. 

Assim o diálogo inter-religioso é uma possibilidade para conhecer o 
diferente e construir o respeito mútuo.  

Dialogar com o outro não é discutir agressivamente, nem querer 

convencer o outro que a minha religião, igreja, cultura ou ponto de vista é 
melhor, mas é uma atitude de valorização do outro nas suas diferenças sem 
julgamento e sem preconceito. 

A capacidade de abertura ao diálogo inter-religioso é uma possibilidade 
de construção da paz e da amizade entre pessoas de diferentes culturas e 

religiões. 
 
 

ATIVIDADES 
 

1. Responda de acordo com o texto acima: 
 
a) O que é diálogo inter-religioso? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
b) O diálogo inter-religioso é uma possibilidade para quê? 

_______________________ 
______________________________________________________________________ 

 
c) O que significa dialogar com o outro? 
_____________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
d) O diálogo inter-religioso é uma possibilidade para construção do quê?  
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

2. Pesquise em dicionários o significado destas palavras: 
 

a) Diálogo: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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b) Religião: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

c) Igreja: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

3. Ilustre com desenhos o texto acima e depois escreva o que você 
conseguiu representar. 
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ARTE 

ATIVIDADE 01  13/05 

                                    O PONTO 

O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando 
imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno 

círculo. No entanto, o ponto pode ter outras formas, como um quadrado ou 
uma mancha, por exemplo. Então, o que é um ponto? É um elemento 
pequeno se compararmos com o restante da imagem; é o menor de todos os 

elementos da linguagem visual e, no entanto, com ele construímos imagens. 
Se o ponto estivesse unido a outro, e este a outro, e assim sucessivamente, o 

que viríamos seria uma linha. Um ponto isolado em uma obra chama muita 
atenção de quem observa. Quando se desenha ou se pinta uma obra usando 
muitos pontos, pode-se criar uma sensação de vibração. 

                                 

 

 

 

É possível fazer diversas combinações de cores em pontos e criar um lindo 
mosaico. Basta você soltar a imaginação não esqueça é só com pontos. 

http://4.bp.blogspot.com/-A5uNKJDx5t4/TgEM_M3UYII/AAAAAAAAAQg/oUmcLD2EqjI/s1600/1266962523_75875258_1-Retratos-em-pontilhismo-Coimbra.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-A5uNKJDx5t4/TgEM_M3UYII/AAAAAAAAAQg/oUmcLD2EqjI/s1600/1266962523_75875258_1-Retratos-em-pontilhismo-Coimbra.jpg
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ATIVIDADE 02  20/05 

AS LINHAS 
A linha ou traço pode ser definido como o rastro que um ponto deixa ao ser 

deslocar no espaço, ou como uma sucessão de pontos, muito juntos uns aos 
outros. Pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida, 
etc. há muitos tipos de linha. Cada tipo sugere uma sensação diferente. 

 

 

Agora use sua criatividade e crie uma composição artística com todos os 

tipos de linhas. 
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Você pode escrever as palavras que encontrou 

aqui:..............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 


