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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 
15/06 

Terça-Feira 
16/06 

Quarta-Feira 
17/06 

Quinta-feira 
18/06 

Sexta-Feira 
19/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ler sobre linguagem 

formal e informal. 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
diversidade da 
produção 

agropecuária no país. 

 

MATEMÁTICA 
Reconhecer e 
entender o que é 

um número primo 
e um número 
composto. 

HISTÓRIA  
Identificar onde 

teve início a 
Reforma 
Protestante e 
quais motivos 
levaram à ela; 
Conhecer quem 
foi Martinho 
Lutero; 
Identificar quais 
foram os outros 
movimentos 
reformistas que 
surgiram através 
dos seguidores de 
Lutero; 
Compreender o 
que foi a Reforma 
Católica (ou 
Contrarreforma) e 
as medidas 
tomadas para 
conter o avanço 
do 
protestantismo. 

 

CIÊNCIAS  
Entender que os 
seres vivos podem 

ser divididos em 
táxons. 

ENSINO 
RELISOSO 
Debater, 

problematizar e 
posicionar-se 
frente aos 
discursos e 
práticas de 
intolerância, 
discriminação e 
violência de 
cunho religioso, 
de modo a 
assegurar os 
direitos humanos 
no constante 
exercício da 
cidadania e da 
cultura de paz. 

INGLÊS 
Reconhecer os 
adjetivos em 
inglês e descrever 
qualidades em 
pessoas, animais 
e objetos. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Reconhecer a 

linguagem formal e 
informal. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer um pouco 

da origem e história 

do Voleibol. 

MATEMÁTICA  
Recordar a 
decomposição em 

números primos. 

 
ARTE 
Produzir retratos. 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
22/06 

Terça-Feira 
23/06 

Quarta-Feira 
24/06 

Quinta-feira 
25/06 

Sexta-Feira 
26/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ler texto informativo 
sobre as festas 
juninas. 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
modernização no 
campo brasileiro. 
Reconhecer que o 
espaço geográfico 
brasileiro possui 

paisagens rurais 
diferentes. 

MATEMÁTICA 
Recordar o 
mínimo múltiplo 
comum e o 
máximo divisor 
comum. 

HISTÓRIA  
Compreender que 
a prática da 
venda de 
indulgências pela 
Igreja Católica foi 

um dos motivos 
determinantes  
para a revolta de 
Martinho Lutero 
dando início ao 
movimento 
protestante. 

 

CIÊNCIAS  
Compreender 
como é a escrita 
dos nomes 
científicos. 
Identificar os 
cinco reinos 
relacionando-os 
com exemplos de 
seres vivos que se 
encaixam neles. 

ENSINO 

RELISOSO 
Debater, 
problematizar e 
posicionar-se 
frente aos 
discursos e 
práticas de 
intolerância, 

discriminação e 
violência de 
cunho religioso, 
de modo a 
assegurar os 
direitos humanos 
no constante 
exercício da 
cidadania e da 
cultura de paz. 

INGLÊS 
Reconhecer os 
adjetivos de 
personalidade em 
inglês para 
descrever 
qualidades em 
pessoas. 
 
Ter domínio de 
vocabulário 
referente às 
partes da casa. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Analisar e 
interpretar texto 
informativo. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer um pouco 
da origem e história 
do Voleibol. 
Conhecer as regras 
básicas do Voleibol. 

MATEMÁTICA  
Relembrar o estudo 
das frações. 
 

ARTE 
Produzir 

autorretrato. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
29/06 

Terça-Feira 
30/06 

Quarta-Feira 
01/07 

Quinta-feira 
02/07 

Sexta-Feira 
03/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Escrever sobre as 
festas juninas 
(Linguagem verbal) 

GEOGRAFIA  
Caracterizar a 
estrutura fundiária 
do Brasil e refletir 
sobre os conflitos 
ocorridos no campo. 

MATEMÁTICA 
Resolver 
problemas com 
adição e 
subtração de 
frações. 

HISTÓRIA  
Identificar os 

decretos 

disciplinares e 

relativos ás 

doutrinas 

católico-romanas. 

Entender o que o 

Concilio de Trento 

decidiu sobre o 

poder da Igreja 

Católica de 

conceder 

indulgências. 

CIÊNCIAS  
Classificar os 
seres vivos em 
reinos. 

INGLÊS 
Revisar os 

adjetivos, 
adjetivos de 
personalidade e 
as partes da casa. 

 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Usar a Linguagem 
não verbal para 
representar um 
tema. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer as regras 
básicas do Voleibol. 

MATEMÁTICA  
Recordar as 
operações de 
multiplicação e 
divisão de fração. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  15/06 

Linguagem Formal e Informal 

Atividade 1 Leia com atenção! 

A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que 
possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em 

contextos distintos. 
Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes 
para compreender seus usos em determinadas situações. 

Quando falamos com amigos e familiares utilizamos a linguagem 
informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa 

entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a 
linguagem formal. 
Diferenças 

Na tirinha acima podemos notar a presença da linguagem formal e 
informal. 

A linguagem formal, também chamada de "culta" está pautada no 
uso correto das normas gramaticais bem como na boa pronúncia das 

palavras. 
Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem 

cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista 

e despreocupada com as normas gramaticais. 
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No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves 

entre as linguagens formal e informal. 
Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode 

haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e 

coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as 
regras gramaticais. 

Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar 

atento à essas variações, para não cometer erros. 
Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto 

repleto de erros e expressões coloquiais são: 
*Conhecer as regras gramaticais; 
*Possuir o hábito da leitura, que auxilia na compreensão e produção 

dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. 
 

ATIVIDADE 02  18/06 

 

1. Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação. Assinale a 

alternativa correta: 
a) (   ) Durante uma entrevista de emprego. 
b) (   ) Durante uma conversa com os amigos. 

c) (   ) Numa palestra para o público. 
d) (   ) Na sala de aula com a professora. 

 
2. Transforme os discursos abaixo apresentados na linguagem 
informal, para a linguagem formal: 

 
Exemplo: Doeu pra caramba a injeção. 

               Doeu muito a injeção. 
a) Fui na casa da Mariana porque tava rolando uma festa manera. 
 

b) Tem uma galera muito sem noção. 
 
c) E aê Brother, como cê tá? 

 
d) Ela vai tá em casa? 
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ATIVIDADE 03  22/06 

Leia com atenção o texto abaixo. Depois, responda às questões 

interpretativas propostas: 

Tradições juninas no Brasil 

As festas juninas surgiram nos países europeus católicos e eram 
chamadas de “joaninas”, em homenagem a um santo católico, São João. 

Elas foram trazidas para o Brasil no período colonial, pelos 

portugueses. A princípio, comemorava-se apenas a festa de São João, 
depois, como os dias de São Pedro e Santo Antônio aconteciam no 

mesmo mês, foram incorporados às festas juninas. 
Com o passar do tempo, as festas juninas foram ganhando 

características das várias regiões do nosso país. Elas hoje fazem parte 

do folclore brasileiro, com as fogueiras, bandeirinhas coloridas, 
barracas de comidas típicas e as danças de quadrilha. São tão 

populares quanto o carnaval.  
Apesar de todo o Brasil comemorar as festas juninas, é na região 

Nordeste que elas são mais difundidas. Campina Grande, na Paraíba, e 

Caruaru, em Pernambuco, são cidades famosas por suas festas e 
concursos de quadrilhas. 

O mês de junho é aproveitado também para agradecer aos santos 

pela colheita farta, principalmente a do milho. Não é à toa que a maioria 
das comidas típicas das festas juninas são feitas de milho, afinal, junho 

é mês de colhê-lo em muitas regiões. 
Tem opção para todos os gostos: pamonha, curau, milho cozido, 

canjica (ou mungunzá), cuscuz, pipoca, bolo de milho, broa de milho, 

bolo de fubá. Outras comidas típicas do período junino são pé de 
moleque, paçoca, arroz doce e quentão. Eta trem bão! 

As roupas para dançar quadrilha são um espetáculo à parte. Os 
homens, vestidos de camisas xadrez, e as mulheres, de vestidos de 
chita coloridos e chapéus de palha, retratam um Brasil caipira. Em 

muitos estados, são promovidos grandes concursos de quadrilha. 
 
Cuidados 

Os fogos de artifícios e as bombinhas, que tanto encantam 
adultos e crianças, devem ser manuseados apenas por pessoas que 

tenham habilidade. Eles são explosivos, portanto, muito perigosos. 
Podem causar acidentes, queimaduras graves, amputações e até morte. 
 

Disponível em: 

<http://www.turminha.mpf.mp.br/explore/cultura/festa- junina/ 

festas-juninas>. 
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ATIVIDADE 04  25/06 

 

1. Segundo o texto, as festas juninas surgiram na Europa e eram 

chamadas de “joaninas”. Por quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.  Na parte “Elas hoje fazem parte do folclore brasileiro [...]”, a palavra 

“elas” refere-se: 
a) (   ) às festas juninas.  
b) (   ) às danças de quadrilha. 

c) (   ) às barracas de comidas típicas. 
 

3. No período “São tão populares quanto o carnaval.”, o autor do 
texto: 
a) (   ) dá um exemplo.  

b) (   ) faz uma comparação.   
c) (   ) levanta uma hipótese.  
4. No segmento “[...] é na região Nordeste que elas são mais 

difundidas.”, o vocábulo destacado desempenha a função de: 
a) (   ) explicar uma característica das festas juninas no Nordeste.  

b) (   ) intensificar uma característica das festas juninas no Nordeste.  
c) (   ) complementar uma característica das festas juninas no Nordeste.  
 

5. Na oração “[...] a maioria das comidas típicas das festas juninas são 
feitas de milho [...]”, o verbo poderia ser empregado no singular. 
Reescreva-a, fazendo as devidas alterações: 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. O trecho “Eta trem bão!” é um exemplo da linguagem:  
a) (   ) técnica.  

b) (   ) regional.  
c) (   ) coloquial. 

  
7. Sublinhe, a seguir, a expressão que indica uma circunstância de 
lugar: 

“Em muitos estados, são promovidos grandes concursos de quadrilha.” 
 
8. Na frase “Eles são explosivos, portanto, muito perigosos.”, o termo 

grifado introduz: 
a) (   ) um fato que conclui o anterior.  

b) (   ) um fato que explica o anterior. 
c) (   ) um fato que contradiz o anterior. 
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ATIVIDADE 05  29/06 

Faça uso da linguagem verbal (palavras) para descrever: Como são 

comemoradas as festas juninas na sua região?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 06  02/07 

Faça uso da linguagem não verbal (imagens – recortes, desenhos – 
símbolos): Retrate essa comemoração. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  16/06 

Números Primos e Números Compostos 

Os Números Primos são números naturais maiores do que 1 que 

possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele 

mesmo. 

O número composto é quando tem mais de dois divisores naturais 

distintos. 

*O número zero e o número 1 não são primos e nem compostos. 

*O número 2 é o único número par que é primo. 

Isso quer dizer que todos os números pares são compostos, com 

exceção do número 2. 

Para determinar se um número é primo ou composto: 

*Encontrando os divisores do número: 

a) D(7) = 1 e 7  é primo (o número 7 é divisível por 1 e por ele mesmo) 

b)D(10) = 1, 2, 5 e 10 é composto (o número 10 tem mais de dois 

divisores. 

 

1-Determinar os divisores de cada número e escrever ao lado se o 

número é primo ou composto. 

a)D(3) = 1 e 3 - primo   e) D(8) = 

b)D(4) =     f) D(9) =   

c)D(5) =     g) D(11) = 

d)D(6) =     h) D(12) = 

 

2-Responda: 

a) Quais são os 10 primeiros números primos? 

 

b) Todos os números primos são ímpares? Justifique. 

 

c) Qual é o único número par que é primo? 

 

d) O número 1 é primo ou composto? 

 

e) O número 2504 é primo ou composto? 
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ATIVIDADE 02  19/06 

Decomposição em fatores primos 

A decomposição em fatores primos é uma ferramenta muito poderosa 

dentro da matemática, uma vez que possibilita a simplificação de 

expressões algébricas e numéricas. Formalmente, a decomposição em 

fatores primos é conhecida como Teorema Fundamental da Aritmética, 

que afirma: 

“Todo número inteiro maior que 1 pode ser escrito como sendo uma 

multiplicação de números primos.” 

 

Exemplo: Fatorando o número 60 

Para fatorar o número 60, vamos seguir o processo de decomposição em 

fatores primos, mas vamos escrever somente o quociente da divisão (ou 

seja, o resultado) e o número primo pelo qual vamos dividir o número 

60.   

 
Veja que, ao dividir o 60 por 2, o resultado é 30 e, ao dividir o 

número 30 por 2, o resultado é 15, e assim sucessivamente até que o 

resultado da divisão seja igual a 1.  

 

O número 60, em sua forma fatorada, é: 

60 = 2 · 2 · 3 ·5     ou          60 = 22 · 3 · 5 

 

1-Decomponha os números abaixo em fatores primos: 

a) 48 =     c) 90 = 

b) 72 =     d) 175 = 

 

2-Efetue a multiplicação e escreva cada número cuja forma fatorada é 

dada em cada item: 

a) 2.3.5.5 =    c) 23.7 = 

b) 22.32.5 =     d) 22.33 = 
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ATIVIDADE 03  23/06 

Mínimo Múltiplo Comum ou M.M.C. 

Dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Vamos 

encontrar os múltiplos comuns de 4 e 6: 

 

Múltiplos de 6:  0, 6, 12, 18, 24, 30,... 

Múltiplos de 4:  0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,... 

Múltiplos comuns de 4 e 6:  0, 12, 24,... 

Dentre estes múltiplos, diferentes de zero, 12 é o menor deles. 

Chamamos o 12 de mínimo múltiplo comum de 4 e 6. 

 

O menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de 

zero, é chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos 

a abreviação m.m.c. 

 

Processo da decomposição simultânea. 

Neste processo, decompomos todos os números ao mesmo tempo. 

O produto dos fatores primos que obtemos nessa decomposição é o 

m.m.c. desses números.  

Cálculo do m.m.c.(15,24,60). 

Portanto, m.m.c.(15,24,60) = 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120 

 

Máximo divisor comum  ou M.D.C. 

Dois números naturais sempre têm divisores comuns. 

Por exemplo: os divisores  de 12 são: 1, 2, 3, 4, 6 e 12; os 

divisores de 18 são: 1, 2, 3, 6, 9 e 18.  

Desta forma, os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. 

Dentre eles, 6 é o maior. Então chamamos o 6 de máximo divisor 

comum de 12 e 18 e indicamos m.d.c.(12,18) = 6. 

 

O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de 

máximo divisor comum desses números. Usamos a abreviação m.d.c. 

 

1-Determine o m.m.c. dos números abaixo: 

a) 3 e 5 =     c) 2, 6 e 8 = 

b) 6 e 9 =     d) 8, 10 e 12 = 
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2-Determine o m.d.c. dos números abaixo: 

a) 8 e 9 =     c) 24 e 36 = 

b) 4 e 6 =     d) 10 e 20 = 

 

3-José está gripado e com o nariz congestionado. De 6 em 6 horas ele 

toma comprimido e de 8 em 8 horas ele faz inalação. Se à meia-noite ele 

tomou o comprimido e fez inalação, então qual horário ele fará os 2 

procedimentos juntos? 

 

 

4-Um fenômeno lunar ocorre de 12 em 12 anos. Outro fenômeno lunar 

mais raro ocorre de 32 em 32 anos. Em 2010, os 2 eventos ocorreram 

juntos. Em qual ano eles ocorrerão juntos novamente? 

a) 2022   b) 2052  c) 2096  d) 2106 

 

5-Um professor tem 3 turmas com 21, 35 e 28 alunos. Para realizar um 

projeto, ele precisa dividir os alunos de cada turma em grupos. 

Considerando que todos os grupos, independente da turma, devem ter o 

mesmo número de alunos. Qual é o maior número de alunos que cada 

grupo pode ter? 

a) 2    b) 3  c)7   d) 9  

 

 

ATIVIDADE 04  26/06 

Fração 

Fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio da 

razão/divisão de dois números inteiros. Entre os elementos que 

compõem essa representação numérica, temos o traço, o numerador e 

o denominador. O traço representa o símbolo da divisão; o número que 

fica acima desse traço é chamado de numerador, e o que fica abaixo 

dele é o denominador. Veja: 

a →  numerador 

     b → denominador 

*a e b podem ser qualquer número positivo ou negativo do conjunto dos 

inteiros. 

Parte/Todo: Quando a fração é desse tipo, o todo ficará abaixo 

da parte na fração. A parte determina a região de um objeto ou a 

condição de uma situação. Exemplo: 

→ Exemplo: Paguei 5 das 12 prestações do meu carro = 5 
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                                                                                      12 

→ Exemplo: Em um cubo de seis faces, três já foram pintadas = 3 

                                                                                                   6 

Quociente: Nesse caso, a fração é uma divisão, em que o numerador e 

denominador são números positivos. 

→ Exemplo: Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 4 

amigos. Quantos Bombons cada amigo receberá? 12 = 3 / 12 : 4 = 3. 

Cada amigo receberá 3 bombons.            4 

 

Probabilidade: As frações desse tipo mostram as possibilidades de 

ocorrência de determinada situação ou evento. 

→ Exemplo: Ao jogar um dado, quais são as possibilidades de, na 

primeira jogada, obter a face voltada para cima com o número 1? 

A chance de isso acontecer é de 1 para 6, ou seja, 1 . 

                                                                                                           6 

Operador multiplicativo: Nessa situação, a fração é utilizada como 

multiplicador de uma quantidade. 

→ Exemplo: Antônio adora sorvete, principalmente o de flocos. Como é 

muito guloso, em um só dia tomou 5/6 das 1000 ml do sorvete. Calcule 

a quantidade de sorvete que Antônio tomou? 

Antônio tomou 5/6 de 1000 ml, então: 5 de 1000 ml = 5 x 1000 = 5000 

                                                            6                      6                  6 

= 833,3 ml. Logo, ele tomou 833,3 ml de sorvete 

  

Número: A fração pode ser vista também como a representação de um 

número, haja vista que toda fração acaba sendo um número decimal. 

→ Exemplo: Em uma reta numérica, o ½ = 0,5 está posicionado antes 

ou depois do número 1? 

O número ½ = 0,5 está posicionado antes do número 1. 

 

Medida: Ao utilizarmos a fração como medida, uma determinada parte 

é adotada como referência para medir as demais. Nessa situação, a 

fração estará relacionada com a pergunta: quantas vezes? 

→ Exemplo: Quantas vezes o comprimento referente a A____B cabe 

dentro de C___________________D? 

A medida de A até B representa ¼. Sendo assim, essa distância cabe 4 

vezes dentro da distância entre C e D. 

 

Razão: é uma fração em que se tem a relação entre duas variáveis. 

→ Exemplo: Em uma sala de aula, temos 12 meninas e 14 meninos. 

Estabeleça a razão entre o total de alunos e o número de meninos. 

Meninos = y = 14 
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Meninas = x =12 

Total de alunos= z = 14 + 12 = 26 

y = 14 = 7 

z    26   13      Sendo assim, a cada 13 alunos da sala, 7 são meninos. 

 

1-Calcule as quantidades: 

Exemplo: 3/4 de 24 bananas =  24/4 = 6 x 3 = 18 bananas 

a) 3/5 de 35 livros = 

b) 1/2 de 56 pessoas = 

c) 5/8 de 32 cadeiras = 

 

2-Em um campeonato de handebol, a equipe vencedora ganhou 3/4 dos 

20 jogos que disputou. Quantos jogos essa equipe ganhou? 

 

 

3-Um livro de matemática tem 300 páginas. Ana já estudou 3/10 do 

livro. Quantas páginas ela já estudou? 

 

 

4-Para fazer uma torta foram necessários 50g de recheio e 150g de 

massa. 

a)A razão entre a medida de massa do recheio e a medida de massa da 

torta é dada por? 

a) 50/150   b) 50/200   c) 50/100 

 

b)Para cada 10g de recheio são necessários quantos gramas de massa? 

 a) 10g   b) 30g   c) 50g 

 

ATIVIDADE 05  30/06 

Adição e Subtração de Frações 

A Adição e Subtração de Frações é feita somando-se ou 

subtraindo-se os numeradores, conforme a operação. Quanto aos 

denominadores, desde que sejam iguais, mantêm a mesma base. 

Exemplos: 

    
E quando os denominadores são diferentes? 

Quando os denominadores são diferentes é preciso igualá-los. Isto 

é feito a partir do mínimo múltiplo comum (m.m.c.). 

Exemplo 1: 
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   O MMC é 280 por quê? 

 
Após encontrar o MMC de 7, 8 e 5, temos de dividir pelo 

denominador e multiplicar pelo numerador.  

Assim: 280 /7 = 40 e 40x32 = 1280. Por sua vez, 280 /8 = 35 e 

35x19 = 665, bem como 280/5 = 56 e 56x23 = 1288. 

 

 
 

1-Caio gasta 1/6 das horas de um dia na escola, 1/3 dormindo e 1/12 

brincando. Qual a fração das horas do dia ele dedica a outras coisas? 

  

 

2- Encontre o valor de cada fração: 

a) 1 + 5 =  b) 4 + 8 =  c) 2 + 3  - 7 =     

3    2                        7  10                   5    4    3 

 

ATIVIDADE 06  03/07 

Multiplicação de frações 

 Para multiplicar uma fração por outra, multiplicamos numerador 

de uma fração pelo numerador da outra fração, e o denominador de 

uma fração pelo denominador da outra fração. 

 

Exemplo 1:  

     (Simplifica o resultado quando possível) 

Exemplo 2:  

 

Neste caso, multiplicam-se os numeradores e repete o denominador. 
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Divisão de fração 

 

Exemplo 1: Dividir 3 por 4⁄3 

 

Copiamos a primeira fração, já que      como todo número natural 

é uma fração, e invertemos a segunda fração, multiplicando-as. 

Exemplo 2: Dividir 5⁄4 por 5 

 

Veja, que nesse exemplo ao fazer a inversão do número 5,  

tivemos que considerar o numerador 1. Ou seja, copiamos a primeira 

fração, invertemos a segunda fração (o número de baixo vai pra cima e o 

de cima para baixo, e multiplicamos). Ao final fazemos a simplificação 

da fração. 

Divisão de uma fração por outra fração 

Dividir fração por fração pode parecer um pouco complicado, pois 

a forma escrita fica um pouco esquisita. Mas é bem simples. Veja! 

Exemplo 3: Dividir 3⁄5 por 7⁄3 

 

Copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da 

segunda fração. Multiplicando os números de cima e de baixo. 

Simplificando, se possível, para encontrar uma fração irredutível. 
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1-Efetue as divisões das frações abaixo: 

 
2-Efetue as multiplicações das frações abaixo: 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  15/06 

AS CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO RURAL BRASILEIRO 

No espaço rural do nosso país existe um grande número de pequenas 
propriedades com culturas desenvolvidas por meio de mão de obra 

familiar. Geralmente, nessas propriedades a produção é destinada ao 
sustento da família do agricultor, assim como parte dela é 
comercializada. Boa parte da produção das pequenas propriedades 

rurais abastece o comércio interno do país. 
No espaço rural brasileiro existem também grandes propriedades 
agropecuárias equipadas com maquinários sofisticados e técnicas 

modernas de produção. Muitas dessas propriedades estão voltadas para 
a produção de gêneros destinados ao comércio externo ou à indústria. 

 
1- Com o seu conhecimento, cite as várias produções de culturas 

desenvolvidas em nosso município: 
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ATIVIDADE 02  22/06 

ESPAÇO RURAL 

Até meados do século XX, a agropecuária foi desenvolvida por meios 
tradicionais de produção, isto é, pela utilização de arado de tração 

animal, práticas de queimada para a preparação do solo e utilização 
reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários. A partir da década de 
1970, a prática da agropecuária moderna foi ampliada no campo 

brasileiro, com a utilização de recursos mais avançados 
tecnologicamente na agricultura, como adubos, fertilizantes, sementes 

selecionadas, máquinas e implementos agrícolas. Na pecuária, 
verificaram-se melhorias com a introdução de técnicas avançadas na 
criação de animais, como uso de medicamentos mais eficazes, 

melhoramento genético, vacinas e rações especiais. 
 

1- Desenhe uma propriedade rural: 
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ATIVIDADE 03  22/06 

 

AGROPECUÁRIA 
 

A agropecuária compreende a prática da agricultura e da pecuária. É 
uma atividade econômica muito importante no Brasil e ocupa, 
aproximadamente, 283 milhões de hectares do território brasileiro. 

Historicamente, a agropecuária influenciou grande parte da ocupação e 
do povoamento do território brasileiro, além de construir parte 

significativa da estrutura econômica do país. 
 

1- Marque um X na opção correta: 

 
a) A criação de gado é conhecida como.............. 

 

(   )Agricultura. 
(   )Pecuária. 

 
 

2- Todos os animais criados pelo homem são reunidos em rebanhos 

que recebem nomes especiais. Responda: 
 
 

Exemplo: a) Rebanho de bois: Bovinos. 
 

 
b) Rebanho de porcos........................... 
c) Rebanho de ovelhas.......................... 

d) Rebanho de cabras........................... 
e) Rebanho de cavalos.......................... 
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ATIVIDADE 04  29/06 

 

A ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO BRASIL É DESIGUAL 
Estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão 

organizadas ou distribuídas no território do país, de acordo com seu 
tamanho. No Brasil a estrutura fundiária apresenta uma concentração 
de grande quantidade de terras em posse de um pequeno número de 

proprietários rurais. 
Atualmente, a concentração fundiária no país é intensificada pela 

situação econômica de vários pequenos proprietários rurais. Em geral, 
esses agricultores acabam sendo forçados a vender suas terras a 
grandes proprietários rurais ou entregá-las aos bancos, como forma de 

pagar suas dívidas. Nessas condições, amplia-se a concentração das 
terras em pose de um número reduzido de pessoas. 
 

Leia a manchete a seguir: 
 

Concentração de terra cresce e latifúndios equivalem a quase três 
estados de Sergipe. 

 

1- O que você entende por concentração de terras? Troque 
idéias com seus pais ou responsáveis: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             16/06 

Leia o texto abaixo e responda as questões do caça-palavras 

 
                          A Reforma Protestante e a Contrarreforma 

       Entre os principais acontecimentos da Idade Moderna, em especial 
do século XVI, está o fenômeno da Reforma Protestante. Tal como 
o Renascimento Cultural, que teve amplo impacto no âmbito das artes 

e da ciência na Europa, a Reforma Protestante promoveu uma grande 
transformação do pensamento religioso na Europa, bem como incitou 
grandes reviravoltas políticas associadas a essas transformações no 

campo religioso. Entre os principais representantes do protestantismo, 
estão Martinho Lutero e João Calvino. 

Martinho Lutero (1483-1546), apesar de ter sido precedido por alguns 
medievais, como o inglês John Wycliffe (1330 – 1384), foi o primeiro 
membro da Igreja Católica a romper decididamente com essa instituição 

ao fixar as suas 95 teses na capela de Wittemberg, na Alemanha. Essas 
teses combatiam a prática da venda de indulgências (absolvição dos 

pecados ainda em vida, na Terra) por parte de alguns membros do clero. 
Para Lutero, a aquisição de indulgências por parte do fiel não poderia 
lhe garantir a salvação eterna sem que fossem acompanhadas de 

penitências, isto é, o fiel não poderia considerar-se plenamente salvo 
apenas por uma simples absolvição de um sacerdote.  
       O pensamento de Lutero teve repercussão imediata na Alemanha 

(nos principados que compunham o que hoje chamamos de Alemanha) 
e não demorou muito para que se alastrasse para outras regiões da 

Europa. Muitos desses principados, antes integrados com o Sacro 
Império Romano-Germânico, aproveitaram-se para adotar o 
luteranismo e assim se dissociar da Igreja e o Sacro Império. Na 
doutrina luterana somente a fé em Deus salva as pessoas; a Bíblia, por 
meio da qual Deus se revela, é a única fonte realmente confiável; o 
batismo e a eucaristia são os dois únicos sacramentos; o culto aos santos 
e a infalibilidade do papa não têm fundamento; qualquer membro da 
igreja pode se casar. Muitos camponeses alemães organizaram revoltas 

tendo como ponto de partida as teses protestantes. Essas medidas 
acabaram por deflagrar um gigantesca guerra civil, que atravessaria o 

século. 

        Um dos personagens históricos mais intensamente afetados, do 

ponto de vista religioso e intelectual, pelas teses protestantes foi o 
francês João Calvino (1509-1564). Calvino tornou-se amplamente 
conhecido na França e Suíça a partir da década de 1530. Lá 

desenvolveu suas próprias teses protestantes, entre elas as 
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prerrogativas da salvação pela fé e boas obras, bem como a questão da 

predestinação. Essas ideias tiveram lastro também na Inglaterra, onde 
se formaria o Puritanismo, e nos Estados Unidos – herdeiros dessa 
vertente protestante inglesa. 

Foi na Inglaterra também que se desenvolveu um caso muito particular 
de reforma protestante, o Anglicanismo, fundado pelo rei Henrique 
VIII (1509-1547), na década de 1530, como forma de protesto à Igreja 

Católica, que o impedia de divorciar-se. Partindo de interesses pessoais, 
a Igreja Anglicana preservou alguns traços da Igreja Católica, contudo 

transformando muitos dos seus dogmas. 
       A Contrarreforma, de modo geral, consistiu em um conjunto de 
medidas tomadas pela Igreja Católica com o surgimento das religiões 

protestantes. Longe de promover mudanças estruturais nas doutrinas e 
práticas do catolicismo, a Contrarreforma estabeleceu um conjunto de 

medidas que atuou em duas vias: atuando contra outras denominações 
religiosas e promovendo meios de expansão da fé católica. 
 

      Uma das principais medidas tomadas foi a criação da Companhia 
de Jesus. Designados como um braço da Igreja, os jesuítas deveriam 
expandir o catolicismo ao redor do mundo. Contando com uma 

estrutura hierárquica rígida, os jesuítas foram os principais 
responsáveis pelo processo de catequização das populações dos 

continentes americano e asiático. Utilizando um sistema de rotinas e 
celebrações religiosas regulares, a Companhia de Jesus conseguiu 
converter um grande número de pessoas nos territórios coloniais 

europeus. 
 
      A Inquisição, instaurada pelo Tribunal do Santo Oficio, outra 

instituição eclesiástica criada na Contrarreforma, teve como principal 
função combater o desvio dos fiéis católicos e a expansão de outras 

denominações religiosas. Além de perseguir protestantes, a Santa 
Inquisição também combateu judeus e islâmicos, que eram 
considerados pecadores e infiéis. Entre outras formas, a Inquisição 

atuava com a abertura de processos de investigação que acatavam 
denúncias contra hereges e praticantes de bruxaria. Caso fossem 

comprovadas as denúncias, o acusado era punido com sanções que iam 
desde o voto de silêncio até a morte na fogueira. 
 

     Em 1542, o Concílio de Trento, uma reunião dos principais líderes 
da Igreja organizada pelo papa Paulo III, selou o conjunto de medidas 
tomadas pela Contrarreforma. No Concílio de Trento estabeleceu-se o 

princípio de infabilidade papal e a declaração do Índex, conjunto de 
livros proibidos pela Igreja. Além disso, a Vulgata foi estabelecida como 

versão oficial da Bíblia Sagrada, foi proibida a venda de indulgências e 
todas as doutrinas católicas foram reafirmadas. 
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1- Com as informações contidas no texto faça o caça-palavras 

respondendo as questões abaixo 
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ATIVIDADE 02             23/06 

 

a) Coloque L ao que corresponde às características da Igreja 
Luterana e C às da Católica: 

(   ) somente a fé em Deus salva as pessoas; 

(   ) prega a existência dos 7 sacramentos; 

(   ) qualquer membro da igreja pode se casar; 

(   ) a salvação é alcançada através da fé e das boas ações; 

(   ) prega a existência de apenas 2 sacramentos: o Batismo e a 

Eucaristia; 

(   ) diz que o culto aos santos e à Virgem não têm fundamento.; 

(   ) membros da igreja não podem se casar. 

 

b) As medidas tomadas pela Igreja Católica para conter o movimento 
Reformista foram: 

(   ) Criação da Companhia de Maria, Índex e Prisão Perpétua aos 

Hereges; 

(   ) Criação da Ordem dos Carmelitas, Inquisição e Pena de Morte; 

(   ) Criação da Ordem dos Jesuítas, Concílio de Trento, Índex, Inquisição 
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ATIVIDADE 03             23/06 

Leia a história em quadrinhos e responda o que se pede 

a) Por que o Papa Leão X autorizou o monge Johann Tetzel vender às 
pessoas o perdão dos seus pecados? 
.............................................................................................................. 

b) Que atitude de alguns membros da Igreja mostrada nos quadrinhos 
acima fez com que Martinho Lutero se revoltasse contra a Igreja 

Católica?................................................................................................
............................................................................................................. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 30.637.526/0001-48 
FONE: (047) 3629 0182 

Email: smebvt@hotmail.com 
 

ATIVIDADE 04             30/06  

O texto a seguir apresenta a resolução do Concilio de Trento sobre 

a venda de indulgências. Leia-o com atenção. 
 

 Havendo Jesus Cristo concedido à sua Igreja o poder de conceder 
indulgência, e tendo a Igreja usado desta faculdade que Deus lhe 
concedeu, desde os tempos mais remotos; ensina e ordena o 

sacrossanto Concílio que o uso das indulgências [...] deve conservar-se 
pela Igreja, e fulmina o anátema contra os que, ou afirmam serem elas 

inúteis, ou neguem que a Igreja tenha poderes para concedê-las. Não 
obstante, deseja que se proceda com moderação na sua concessão, [e] 
estabelece em geral, pelo presente decreto, que se exterminem de forma 

absoluta todos os lucros ilícitos que se cobram dos fiéis para que as 
consigam. 
  

*fulmina: aniquila, destrói 
* anátema: condenação, excomunhão (expulsão da igreja) 
 
a) O que o Concílio de Trento decidiu sobre o poder da Igreja Católica 

de conceder indulgências? 

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

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

........................................................................................................ 
 
b) De acordo com o texto, o que aconteceria com aqueles que 

afirmassem que as indulgências eram inúteis? 
.........................................................................................................

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

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

c) O que esse decreto estabeleceu em relação à concessão de 
indulgências pela Igreja? 
.........................................................................................................

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

....................................................................................................... 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  17/06 

Os adjetivos (adjectives) são palavras que caracterizam os substantivos 

(seres, animais, objetos, etc). 

Essa caracterização pode expressar qualidade, defeito, estado ou 

condição. 

Os adjetivos em inglês são invariáveis ao gênero (masculino e feminino) 

e número (singular e plural). Ou seja, um mesmo adjetivo é utilizado 

para caracterizar um substantivo no masculino, no feminino, no 

singular e no plural. 

Exemplos: 

 I have a new life. (Tenho uma vida nova.) 

 John has a new car. (John tem um carro novo.) 

 They have two new cars. (Eles têm dois carros novos.) 

 

Portanto, observe que a palavra – new – é usada para todas as formas: 

novo, nova, novos e novas. 

Perceba também que, em inglês, o adjetivo sempre vem antes do 

substantivo. 

Ex:  

A red car. (Um carro vermelho). 

A beautiful tree. (Uma árvore bonita). 

Wrong answer. (Resposta errada). 

Abaixo, veja os adjetivos mais comuns e seus significados: 

 

New Novo  Big Grande 

Old Antigo Small Pequeno 

Good Bom Long Comprido 

Bad Ruim Short Curto 

Cheap Barato Fast Rápido 
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Expensive Caro Slow Lento 

Beautiful Bonito Young Jovem 

Ugly Feio Old Velho 

Easy Fácil Right Certo 

Difficult Difícil Wrong Errado 

Nice Legal Great Ótimo 

Important Importante Favorite Favorito 

 

EXERCÍCIOS 
1) Faça um pequeno desenho de algo que represente cada 

adjetivo abaixo: 

 

2) Coloque o adjetivo que melhor representa as afirmações: 
 

a) A car for $ 1.000.000,00 - _____________________________ 
b) A car for $ 1.500,00 - __________________________________ 
c) A man who is 98 years old - ____________________________ 
d) A boy who is 17 years old - _____________________________ 
e) A turtle - _________________________ 
f) A formula-1 car - _____________________________ 
g) London - ________________________________ 
h) Bela Vista do Toldo - _______________________________ 
i) 2 + 2 = 5 - _____________________________________ 
j) 2 + 2 = 4 - _____________________________________ 
k) Da Vinci’s painting, Monalisa - ________________________________ 

    

UGLY OLD BEAUTIFUL NICE 

    

IMPORTANT BAD GOOD SLOW 
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ATIVIDADE 02  24/06 

PERSONALITY ADJECTIVES (Adjetivos de personalidade) 

 
 

Os adjetivos de personalidade (personality adjectives) seguem as 

mesmas regras dos outros adjetivos. No entanto, estão ligados à 

personalidade de uma pessoa. 

Assim como os demais adjetivos em inglês, os adjetivos de 

personalidade também são invariáveis ao gênero (masculino e feminino) 

e número (singular e plural). Ou seja, um mesmo adjetivo de 

personalidade é utilizado para caracterizar uma ou mais pessoas, 

masculina ou feminina.  

Os adjetivos de personalidade também vem antes do substantivo. 

 
Abaixo veja os adjetivos de personalidade mais comuns com suas 

respectivas traduções: 
 

Bored Entediado  Dishonest Desonesto 

Cheerful Alegre Amusing Divertido 

Kind Gentil Jealous Ciumento 

Ambitious Ambicioso Selfish Egoísta 

Friendly Amigável Charming Charmoso 

Idiot Idiota Strange Estranho 

Quiet Calado Generous Generoso 

Cautious Cauteloso Funny Engraçado 

Cowardly Covarde Honest Honesto 

Talkative Conversador Naive Ingênuo 

Cruel Cruel Crazy Louco 

Educated Educado Brave Valente 

Modest Modesto Stubborn Teimoso 

Proud Orgulhoso Shy Tímido 

Serious Sério Easy-going Tranquilo 
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EXERCÍCIOS: 1) Utilize os adjetivos de personalidade em 

inglês acima e classifique-os como positivo ou negativo.  

 

POSITIVES NEGATIVES 

  

 

2) Enumere as sentenças de acordo com o adjetivo que as 

representa. 

 

1) Alguém que fala muito.                                   (   ) Funny 

2) Alguém que sorri bastante.                             (   ) Friendly 

3) Alguém que faz outras pessoas sorrirem.        (   ) Cheerful 

4) Alguém que sorri pouco.                                 (   ) Talkative 

5) Alguém que tem bastante amigos.                   (   ) Serious 

6) Alguém que tem muito medo.                          (   ) Shy 

7) Alguém que tem vergonha.                              (   ) Coward 

8 Alguém que só pensa em si mesmo.                 (   ) Selfish 
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ATIVIDADE 03  24/06 

 

PARTS OF THE HOUSE (REVIEW) (Revisão das partes da casa) 

 

1) Na cruzadinha, encontre e relembre as partes da casa que 

você viu no ano passado. 

 

 

A S D F Q E R T T Y D H K C C D H A L L 

S Q E C Z Q W T K I F V F C S D E Q H Y 

L A T E T B A T H R O O M X D M M Z A W 

I S Y R Y E W F G G O D R C W V V X D R 

V D H T Y D A D G F P D G V E B B C H E 

I D J G U R S D J D O G A R D E N V H E 

N D U H H O W S J S P T F S Y L L F H R 

G F N N K O D A B A I G S D H L L H H T 

R H M B G M G E G T O H D F N K K H L Y 

O J K D Q Z M T F R I Y S G J I I J I U 

O K F W Z X N T J Q U V A T M I T E I I 

M G G A R A G E K W Y D Q Y J U C E J R 

Q E Q F D C B T L W J E W H U J H S H E 

W R A D W C F Y X S N W E J F H E H E F 

Y T D Q H V B H Z X M L K K J U N U D C 

 

2) Para a atividade seguinte: 

 

a. Marque cada uma das partes da casa nos espaços em 

branco. 

 

b. Complete com a parte da casa que corresponde a 

afirmação. 

 

c.  Marque YES para as sentenças verdadeiras. Marque NO 

para as sentenças falsas. 

BATHROOM – BEDROOM – KITCHEN – GARAGE 
HALL – GARDEN – LIVING ROOM 
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ATIVIDADE 04  01/07 

 

ADJECTIVES / PERSONALITY ADJECTIVES / PARTS OF THE 

HOUSE (REVIEW) 

 

1) Responda as perguntas referentes às partes da casa. 

 

 What part of the house is the bed in? 

(   ) Bathroom 

(   ) Bedroom 

(   ) Kitchen 

 What part of the house is the table in? 

(   ) Garden 

(   ) Garage 

(   ) Kitchen 

 What part of the house is the shower in? 

(   ) Bathroom 

(   ) Hall 

(   ) Garage 

 What part of the house is the car in? 

(   ) Bedroom 

(   ) Hall 

(   ) Garage 

 What part of the house is the grass in? 

(   ) Garage 

(   ) Garden 

(   ) Bathroom 
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2) Encontre alguma coisa que represente cada adjetivo e 

escreva-a em inglês. Siga o exemplo como modelo. 

Example: Big _____an elephant_____________ 

 

a. Nice ____________________ 

b. Big ____________________ 
c.Small ____________________ 
d.Expensive _______________ 

e.Cheap __________________ 
f. Beautiful __________________ 
 

g. Ugly ____________________ 

h. Good ____________________ 
i. Bad ____________________ 
j. Old ____________________ 

k. Great ____________________ 
 

 

 

3) Marque o adjetivo de personalidade que corresponde a cada 

imagem. 

 

 

 

________________         _______________     _______________      ____________ 

 

 

 

 

 

 

________________            __________________            _____________________

CRAZY – EASY-GOING – BORED – CHEERFUL –  

CRUEL – FUNNY – FRIENDLY 
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4) Agora, desenhe o seu próprio emoji, colorindo e colocando o 

adjetivo de personalidade em inglês que ele representa. 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  17/06 

Leia o texto a seguir e depois coloque os grupos de seres vivos do maior 

para o menor. 
 

OS GRUPOS DE SERES VIVOS. 
 
 Os cientistas agrupam os seres vivos com base em semelhanças 

no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, no 
modo de reprodução e por semelhanças entre seus genes. No 9º ano 
você vai ver que a classificação biológica procura formar grupos de 

organismos que descendam de um mesmo grupo de ancestrais por meio 
do processo de evolução. 

 Os seres vivos podem ser divididos em reinos; os reinos podem 
ser divididos em grupos menores, os filos; estes em classes; depois em 
ordens, famílias, gêneros e espécies. 

 O reino dos animais, por exemplo, está dividido em vários filos. 
 No filo dos cordados, por exemplo, encontram-se, entre outros, os 

animais que apresentam coluna vertebral. Nele estão incluídos o ser 
humano, sapos e muitos outros animais. 
 

(GEWANDSZNAJDER, Fernando. Teláris ciências, 7º ano: ensino fundamental. 3. ed. São 
Paulo: Ática, 2018.) 

 
Escreva aqui (com caneta) os grupos de seres vivos do mais abrangente 
para o menor: 

       

 

ATIVIDADE 02  24/06 

Leia o trecho extraído do livro didático onde fala sobre os nomes 

científicos: 
 
 Cada espécie recebe um nome cientifico composto de dois nomes, 

sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. Assim, a 
espécie humana é chamada de Homo sapiens; a bananeira, de Musa 
paradisiaca; a espécie mais comum de barata é a Periplaneta 
americana, etc. A primeira palavra do nome científico da espécie 

corresponde ao nome do gênero e é escrita com inicial maiúscula. 
Assim, o gato selvagem europeu (Felis silvestris) e o gato-da-selva (Felis 
chaus) pertencem ao mesmo gênero. (GEWANDSZNAJDER, p. 60). 
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 O nome científico de uma espécie é universal, é válido para todos 

os países, pois assim evita problemas de comunicação. É diferente do 
nome popular. Já o nome popular, como diz, povo-popular, é o nome 
que nós geralmente conhecemos e usamos no nosso dia a dia. O nome 

científico deve ser escrito sempre em destaque, se for escrito no 
computador convém deixar em itálico (que é a letra meio tortinha) ou 
em negrito (que é a letra mais grossinha), e se for escrito a mão, como é 

nosso caso na atividade abaixo, os dois nomes devem ser sublinhados, 
assim: Homo sapiens. Agora que você sabe como escrever os nomes 

científicos você deve corrigir os da tabela: 
 

NOME POPULAR 
 

NOMES CIENTÍFICOS 
ESCRITOS DE FORMA 

INCORRETA 

NOMES CIENTÍFICOS 
ESCRITOS DE FORMA 

CORRETA 

BUGIO alouatta Guariba  

CUTIA Dasyprocta Azarae  

GATO-DO-MATO-
PEQUENO 

LEOPARDUS 
GUTTULUS 

 

PACA 
 

agouti paca  

ONÇA-PINTADA Panthera Onca  

 

ATIVIDADE 03  24/06 

Leia e depois reescreva o texto em seu caderno. Coloque a data. 
QUAIS SÃO OS CINCO REINOS DOS SERES VIVOS? 

 
Podemos definir os cinco reinos (que é um grupo maior de seres 

vivos) como os que estão listados abaixo: 
 

 Reino Monera: são as bactérias. Muitas bactérias são 

decompositoras, participando da reciclagem de compostos da 
natureza; algumas são parasitas e causam doenças. 

 Reino Protoctista: são as algas e os protozoários. Muitos 
protozoários causam doenças e as algas realizam a maior parte da 

fotossíntese nos ambientes aquáticos. 

 Reino Fungi: engloba os fungos, como cogumelos e bolores. Não 

produzem seu próprio alimento. 

 Reino Plantae: são os vegetais, tanto os grandes, como os 

pinheiros, como os pequenos, como a salsinha que você usa como 
tempero. 

 Reino Animalia: são os animais, desde os pequenos como uma 
mosca, até os grandes como as baleias. 
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ATIVIDADE 04  01/07 

Pinte os representantes dos reinos. No Reino Monera e Protoctista 

(algas) use qualquer cor. Capriche! E não esqueça de colorir o fundo 
também. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

História do Voleibol: Resumo 

O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o 

estadunidense William George Morgan (1870-1942). Na época, Morgan 

era chefe de Educação Física da “Associação Cristã de Moços” (ACM) em 

Massachusetts. 

Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e 

contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. 

Primeiramente, o esporte foi chamado de “mintonette” e, pouco 

depois, de “volley ball”. Cinco anos após sua criação, o jogo foi levado 

para o Canadá e, mais tarde, conquistou outros países do mundo. 

Na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente. 

Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Fédération 

Internationale de Volleyball (FIVB) - Federação Internacional de 

Voleibol, em português. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar 

e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. 

Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol 

para homens na Tchecoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. Três 

anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres, 

com vitória para o Japão. 

A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, o qual 

permanece até os dias atuais. Hoje ele possui muitas equipes e adeptos 

pelo mundo. 

No Brasil, dizem uns que ele foi praticado, pela primeira vez, em 

1915, no Colégio Marista de Pernambuco, e outros que o mesmo foi 

introduzido por volta de 1916/1917, pela ACM de São Paulo. 

O primeiro campeonato Sul-Americano de Voleibol, masculino e 

feminino, patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, 

entidade que controlava esse esporte, foi realizado no Ginásio do 

Fluminense F.C., no Rio de Janeiro, no período de 12 a 22 de setembro 

de 1951, sendo campeão o Brasil, no masculino e no feminino. 

 

           A Confederação Brasileira de Voleibol foi criada em 9 de agosto 

de 1954 e teve como seu primeiro presidente o Sr. Denis Hatthaway. A 

Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 20 de abril de 1947, 

em Paris, França, sendo o primeiro presidente o Sr. Paul Libaud e 
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fundadores os seguintes países: Brasil, Bélgica, Egito, França, Holanda, 

Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, 

Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai.  

 

ATIVIDADE 01  18/06 

COMPLETE AS FRASES: 

a) O voleibol surgiu nos _________________________________em _________.  

b) Seu criador foi o estadunidense _____________________________(1870-

1942).  

c) Sua ideia era criar um _____________que tivesse pouco ______________ 

e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. 

d) Primeiramente, o esporte foi chamado de __________________ e, pouco 

depois, de _________________________.  

e) Cinco anos após sua criação, o jogo foi levado para o 

_____________________e, mais tarde, conquistou outros países do mundo. 

f) No _________________, dizem uns que ele foi praticado, pela primeira 

vez, em _______________, no Colégio Marista de ________________________. 

g) O primeiro campeonato ________________________________________ de 

_________________, masculino e feminino, patrocinado pela 

____________________________ ___________________de____________________, 

entidade que controlava esse esporte, foi realizado no Ginásio do 

_____________________________, no Rio de Janeiro, no período de 12 a 22 

de setembro de 1951, sendo campeão o _______________________, no 

masculino e no feminino. 

 

ATIVIDADE 02  25/06 

MARQUE (V) NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS 

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

 

a) (  ) Na década de 40, o voleibol ainda não era reconhecido 

mundialmente.  

b) (  ) Em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Fédération 

Internationale de Volleyball (FIVB) - Federação Internacional de 

Voleibol, em português.  
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c) (    ) A Federação Internacional de Voleibol, é até hoje responsável por 

coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. 

d) (    ) Em 1999, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol 

para homens na Checoslováquia, no qual a Alemanha saiu campeã.  

e) (    ) A Confederação Brasileira de Voleibol foi criada em 9 de agosto 

de 1954.  

f) (   ) A Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 20 de maio 

de 1947, em Paris na França. 

g) (    ) O Primeiro Presidente da Federação Internacional de Voleibol foi 

o Sr. Paul Libaud. 

h) (     ) O Primeiro Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol foi  

o Sr. Denis Hatthaway. 

 

REGRAS BÁSICAS DO VOLEIBOL 

 

As regras do voleibol se desenvolveram ao longo da história, tornando o 

jogo mais dinâmico ou mesmo mais apreciado para o entretenimento. 

Portanto, há uma série de regras sobre as jogadas e outros aspectos do 

esporte. Listamos algumas delas a seguir. 

Características do jogo: 

-O voleibol é um esporte praticado por duas equipes, numa quadra 

dividida por uma rede. 

-Seu objetivo é enviar a bola por cima da rede, para fazê-la cair na 

quadra adversária. Para isso, cada equipe dispõem de 3 toques para 

devolver a bola, além do toque do bloqueio. 

Número de Jogadores: 

-Cada equipe deve possuir 6 jogadores em quadra; 

-Cada equipe conta com 6 jogadores reservas; 

Início do jogo: 

-O jogo começa depois de um saque realizado na linha de fundo da 

quadra, por cima da rede e na direção do campo contrário.  

-A equipe adversária recebe a bola, cria estratégias de jogo para atacar, 

e a devolve, de maneira que os outros não possam devolvê-la. 
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-O árbitro é responsável por sortear a equipe que vai realizar o primeiro 

saque, antes de iniciar o jogo; 

-Enquanto a equipe que realiza o saque continuar marcando pontos 

favoráveis, o poder de saque continua com ela; 

A quadra: 

- Comprimento 18 metros. Largura 9 metros; 

-Altura da rede: Feminino 2,24 metros e Masculino 2,43 metros; 

 

 

O Rodízio: 

-Há um movimento de rotação, no sentido horário, do posicionamento 

de cada jogador na quadra cada vez que a equipe marca um ponto 

contra o adversário que estiver com o saque; 
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Toques na Bola: 

-A partir do momento que a bola é enviada do campo adversário, a 

equipe pode tocar na bola apenas três vezes para enviá-la de volta ao 

oponente; 

 

-Um mesmo jogador não pode tocar a bola duas vezes consecutivas; 

-Dois ou três jogadores podem tocar a bola simultaneamente. Nesses 

casos, é considerado que a bola foi cada duas ou três vezes, 

respectivamente; 

Pontos: 

-Vence um set a equipe que fizer 25 pontos com a diferença mínima de 

2 pontos; 

-Em caso de empate antes de atingir o set (24 x 24), o jogo continua até 

uma das equipes alcançar a diferença de 2 pontos; 

-No caso de partidas compostas por 5 sets, vence quem vencer 3 

-Para vencer o jogo a equipe tem que ganhar 3 sets, caso haja empate (2 

- 2) se joga o quinto set de 15 pontos com um mínimo de 2 pontos de 

diferença. 
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ATIVIDADE 03  25/06 

RESPONDA: 

1) Qual é o objetivo do jogo de Voleibol?_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

2) Quantos jogadores uma equipe deve possuir em quadra para dar 

início a partida?______________________________________________________. 

3) Quantos toques na bola são permitidos antes de lançá-la para a 

quadra adversária?___________________________________________________. 

4) Quantos jogadores reservas uma equipe pode ter?__________________. 

5) Quantos toques é permitido um mesmo jogador dar na 

bola?________________________________________________________________. 

 

ATIVIDADE 04  02/07 

SOBRE A QUADRA DE JOGO VOLEIBOL, RESPONDA: 

 

1) Qual é o Comprimento da quadra?____________________________. 

 

2) Qual é a Largura da quadra?__________________________________. 

 

3) Qual a Altura da Rede para os homens?______________________. 

 

4) Qual a Altura da Rede para as mulheres?_____________________. 

 

5) Qual forma geométrica a quadra de voleibol apresenta? 

 

a) (   )Círculo 

b) (   )Quadrado 

c) (   )Retângulo 

d) (   )Losango 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  17/06 

FALSA IDOLATRIA 

Adaptado INCONTRI, Dori & BIGHETO, Alessando César. Todos os 

jeitos de crer: ensino inter-religioso. v.1, v. 2, v.3. São Paulo: Ática, 

2004 

 

Sagrado significa santo, separado, especial. É algo ou alguém que 

incentiva nossa vida sempre para o melhor. É como um pensamento ou 

sentimento que nos anima a caminhar sempre para frente.  

 

Religião e forma de ver e viver bem  

Todas as religiões apresentam o lado da vida que não vemos, mas 

que mostram um Ser Superior que cuida de nós. E o percebemos em 

todos os momentos de nossa vida. Isto quando estamos ocupados com o 

que precisamos para manter nossa vida. Mas também em momentos em 

que olhando para dentro de nós mesmos ocupamos pensamentos e 

sentimentos em Alguém que pensa em nós e cuida de nós.  

Por outro lado, quando idolatramos ou adoramos coisas 

passageiras, como bens materiais, artistas ou modismos, 

desrespeitamos a santidade das coisas sagradas e violam-se regras 

religiosas.  

 

A manifestação do espírito religioso  

A vida religiosa começa quando nós aceitamos a presença de um 

Ser Superior que quer participar de nossa vida.  

As três grandes religiões monoteístas (que acreditam num só 

Deus): judaísmo, cristianismo e islamismo, consideram sagrados e 

dignos de respeito alguns lugares, templos e pessoas. Seus seguidores 
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se reúnem nestes lugares sagrados para suas celebrações religiosas, 

comemorando suas datas especiais.  

 

Como o Ser Superior (ou Deus) se comunica às pessoas  

Os judeus e cristãos encontram no livro Sagrado da Bíblia que 

Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança (Gn 1,26). Isto 

significa também para as grandes religiões que cada pessoa é única e 

participa do caráter sagrado da vida divina. Por isso mostram o aspecto 

sagrado do ser humano e afirmam que todos os indivíduos devem ser 

respeitados e convivam em paz.  

Devemos respeitar as pessoas e seus direitos como seres 

humanos mesmo com suas diferenças culturais, religiosas, origem ou 

condição social.  

 

Vivemos entre seres humanos que merecem ser sempre respeitados  

A maneira de manter nosso relacionamento com o Ser Superior 

está ligada, pois ao nosso bom relacionamento com as pessoas. Na 

Bíblia dos cristãos e nos livros sagrados das religiões só estará unido ao 

Ser Superior se se aceitar conviver bem com todos.  

 

Vida humana iluminada pela presença do divino  

Quem tem fé e acredita em Deus, transforma toda a sua vida. Sua 

maneira de viver não deve só ser vista pela forma como participa de 

celebrações religiosas (orações, cultos). Claro, para isso há lugares 

próprios para esses momentos. São os templos ou lugares especiais ou 

momentos (datas) para essas ações sagradas. 

Mas a maneira de pensar, sentir e agir segue o que o espírito 

religioso pede de cada um. Se tenho fé em Deus e numa vida superior e 

eterna (como aceitam os cristãos) o meu dia será conduzido por tudo 
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que ouço e aprendo como orientação de minha fé. Isso comigo mesmo, 

em minha família, no exercício de minha profissão e na sociedade. 

Quem tem religião e quem não tem religião deve respeitar a 

maneira de viver do outro. Respeitamos a maneira de falar das várias 

regiões, a maneira de vestir, os hábitos, as diferenças das raças e 

línguas. Devemos também respeitar as diferenças na fé, na vida 

religiosa, naquilo que não ofende ninguém, nem prejudica a vida dos 

outros. 

. 

ATIVIDADES  

1. Qual a diferença entre “ter religião” e “ser religioso”? Responda e 

justifique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Pode existir uma religião que não tenha nenhuma referência ao 

sagrado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. O ser humano pode ser considerado sagrado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Uma religião que dá mais importância aos ritos e regras do que às 

pessoas é uma verdadeira religião? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Você acredita que as religiões conseguem conduzir seus 

seguidores para a paz? Por que, então, acontecem guerras, às 

vezes, por motivos religiosos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  24/06 

 

RELIGIOSIDADE E RELIGIÃO 

 

Religiosidade é própria ao ser humano, isto significa que ele nasce 

com esta dimensão.  

A religiosidade pode ser desenvolvida de uma forma positiva a 

partir da educação ou formação do senso ético. Essa educação pode 

acontecer principalmente na família e na comunidade religiosa. Se 

refere a uma das forças mais profundas de movimentação humana e 

intensa busca pelo sentido de tudo que nos cerca. Trata-se de uma 

percepção e uma conexão com a Vida que procura captar, fruir e 

proteger tudo aquilo que ultrapassa a materialidade e imediaticidade do 

Mundo.  

Religião significa religação do ser humano consigo mesmo, com os 

outros, com a natureza, com o sagrado e com o transcendente. É a 

maneira concreta de vivenciar o sentimento religioso por meio das 
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práticas religiosas ou espiritualidades, dos ritos ou cerimônias, 

símbolos, textos sagrados e normas éticas de conduta.  

Muitas religiões contribuem para a humanização das sociedades 

humanas quando buscam ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias 

umas com as outras, bem como, quando promovem a defesa da vida, do 

bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito entre 

todos os povos.  

A religião faz parte da vida de muitas pessoas, sendo um valor 

importante para elas. Todas as pessoas, não importa a religião que 

professam, merecem nosso respeito e consideração.  

 

Adaptado de Borres Guilouski 

http://edmaatividadesbiblicas.blogspot.com/2011/03/religiosidade-e-

religiao.html  

CORTELLA, Mario Sergio. Educação, Ensino Religioso e formação 

docente. In. SENA, Luzia (org.) Ensino Religioso e formação 

docente: ciências da religião e ensino religioso em diálogo. São 

Paulo: Paulinas, 2006.  

 

ATIVIDADES  

1. O que é religião? E religiosidade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Como as religiões podem contribuir para a humanização (para 

que as pessoas se tornem mais humanas) das sociedades 

humanas?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Você conhece ou frequenta alguma religião ou igreja? Cite um 

ensinamento importante desta religião ou igreja que ajuda as 

pessoas serem mais éticas (a serem melhores e escolher entre o 

certo e o errado). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Reflita: o desamor, a intolerância e outros males estão 

relacionados à falta de religiosidade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  19/06 

Retrato  

Considera-se retrato a representação visível (geralmente provisória) de 

pessoa, pela pintura, pelo desenho, pela fotografia, pela escrita ou 

através da oralidade. Como modo de expressão literária, o retrato 

constitui uma forma de descrição de pessoa ou coisa. Por vezes, aplica-

se o termo à descrição de um ambiente ou época. O retrato, enquanto 

descrição oral ou escrita, tal como sucede na pintura ou na fotografia, 

deve reproduzir não apenas a fisionomia ou as poses sobre um cenário, 

mas captar o carácter, a personalidade e a alma refletidos no olhar, nas 

feições, no gesto, na figura.  

MONALISA LEONARDO DA VINCI 

Escolha alguém da sua familia e faça um  

retrato,neste espaço aqui. 
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ATIVIDADE 02  26/06 

Gêneros da pintura (autorretrato) 

Autorretrato é um retrato em que o artista mostra o seu aspecto físico e 
psicológico, representando o que captou da expressão mais profunda de 

si próprio. O retratista revela os seus traços de criador através da forma 
como usa as cores e a tinta, como desenha as suas formas e como lhes 
atribui volumes e textura. Também devemos ter em conta que os 

autorretratos podem ser apresentados em diferentes suportes e técnica 
(fotografia, escultura, etc.). 

 Podemos também dizer que um autorretrato é o reflexo do artista, pois 
este representa-se da maneira como se vê. Isto significa que o 
autorretrato nem sempre revela a imagem real da pessoa. Além disso, 

muitos artistas temem a análise retrospectiva e desta forma, podem 
esconder alguns traços físicos e psicológicos. 

      

Autorretrato Picasso                 Autorretrato Van Gogh 

        

 

Autorretrato Tarsila do Amaral 
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Escolha uma foto sua, ou use o espelho e faça seu autorretrato, seja 

criativo use o espaço abaixo. 

 


