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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 

Quarta-Feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

Sexta-Feira 
11/09 

CIÊNCIAS  
Explicar a organização básica 

das células e seu papel como 
unidade estrutural e funcional 
dos seres vivos. 

ENSINO RELISOSO 
Compreender, valorizar e 
respeitar as manifestações 
religiosas e filosofias de vida, 

suas experiências e saberes, em 
diferentes tempos, espaços e 
territórios. 

LINGUA PORTUGUESA 
Desenvolver a habilidade de 

reconhecer e usar adjetivos no 
cotidiano; 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Revisar os conteúdos Atletismo 

(esporte de marca) e Futefol 

(esportes de invasão) 

 

MATEMÁTICA  
Conhecer processos para 

transformações envolvendo 
unidades de medidas e resolver 
situação-problema. 

HISTÓRIA 
Conhecer a História sobre os 

Jogos Olímpicos, bem como a sua 

importância na antiguidade.  

Identificar as primeiras 

modalidades esportivas 

disputadas nas Olimpíadas 

Gregas. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
14/09 

Terça-Feira 
15/09 

Quarta-Feira 
16/09 

Quinta-feira 
17/09 

Sexta-Feira 
18/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Desenvolver a 
habilidade de 
reconhecer e usar 
adjetivos no 
cotidiano; 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre o 
tempo e Clima do 
Brasil 

MATEMÁTICA 
Conhecer 
processos para 
transformações 
envolvendo 
unidades de 
medidas e 
resolver situação-
problema. 

HISTÓRIA  
Conhecer alguns 
deuses da 
mitologia grega e 
o mito de Pandora 
analisando de que 
forma estes, 

interferiam na 
vida dos antigos 
gregos. 

CIÊNCIAS  
Explicar a 
organização 
básica das células 
e seu papel como 
unidade 
estrutural e 
funcional dos 
seres vivos. 

INGLÊS 
Reconhecer o uso 
do imperativo em 
enunciados de 
atividades, 
comandos e 
instruções. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Reconhecer as 
funções dos 
pronomes para a 
construção de 
sentidos nas 
diferentes situações 
comunicativas; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 

conteúdos 

Atletismo (esporte 

de marca) e Futefol 

(esportes de 

invasão) 

 

MATEMÁTICA  
Conhecer processos 
para 
transformações 
envolvendo 
unidades de 
medidas e resolver 
situação-problema. 
 

INGLÊS 
Compreender as 

regras para a 

formação do plural 

dos substantivos 

em língua inglesa. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
21/09 

Terça-Feira 
22/09 

Quarta-Feira 
23/09 

Quinta-feira 
24/09 

Sexta-Feira 
25/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Reconhecer as 
funções dos 
pronomes para a 
construção de 
sentidos nas 
diferentes situações 
comunicativas; 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre 
as diferentes tipos de 

clima. 

MATEMÁTICA 
Resolver situação-
problema 
envolvendo 
transformação de 
medidas de 
comprimento, 
capacidade, 
massa e volume. 

HISTÓRIA  
Conhecer uma 
das fábulas de 

Esopo e perceber 
sua importância 
visto que todas 
elas trazem um 
ensinamento, 
uma lição, e que 
mesmo com o 
passar do tempo 
elas são muito 
utilizadas para a 
educação moral 
das crianças 

CIÊNCIAS  
Explicar a 
organização 
básica das células 
e seu papel como 
unidade 
estrutural e 
funcional dos 
seres vivos. 

INGLÊS 
Apropriar-se do 
vocabulário 

referente aos 
animais em 
língua inglesa e 
memorizar a 
escrita. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Reconhecer as 
funções dos 
pronomes para a 
construção de 
sentidos nas 
diferentes situações 
comunicativas; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 

conteúdos futsal 
(esporte de invasão) 
e Voleibol (esportes 
de rede) 

MATEMÁTICA  
Resolver situação-
problema 
envolvendo 
transformação de 
medidas de 
comprimento, 
capacidade, massa 
e volume. 

ARTE 
Propor ao aluno a 
reconhecer a 

importância da 
técnica do desenho. 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
28/09 

Terça-Feira 
29/09 

Quarta-Feira 
30/09 

Quinta-feira 
01/10 

Sexta-Feira 
02/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Desenvolver a 

habilidade de 

reconhecer e ter 

a capacidade de 

produção de 

textos do gênero 

conto. 

GEOGRAFIA  
Compreender 
sobre a 

atmosfera 
terrestre e suas 
camadas. 

MATEMÁTICA 
Resolver situação-
problema envolvendo 
transformação de 
medidas de 
comprimento, 
capacidade, massa e 
volume. 

HISTÓRIA  
Conhecer quais são os 
dois poemas mais 
famosos da Grécia 

Antiga bem como a 
história do cavalo de 
Troia. 
Perceber a importância 

que as peças teatrais 
tinham para os gregos, 
visto que frequentá-las 
fazia parte da 
educação; 
Identificar quais são os 
gêneros teatrais 
criados pelos antigos 
gregos. 

CIÊNCIAS  
Explicar a 
organização 
básica das células 
e seu papel como 
unidade 
estrutural e 
funcional dos 
seres vivos. 

INGLÊS 
Reconhecer, ler e 
compreender 

diferentes gêneros 
textuais em 
língua inglesa. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Revisar os 
conteúdos futsal 
(esporte de invasão) 
e Voleibol (esportes 
de rede) 

GEOGRAFIA 
Compreender sobre 
os fatores que 
influenciam no 
clima. 

ARTE 
Propor ao aluno a 
reconhecer a 
importância da 
técnica do desenho. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 
coletividade e da 
natureza, enquanto 

expressão de valor 
da vida. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  10/09 

Como vimos nos ciclos anteriores, os adjetivos são palavras que 

indicam características aos substantivos que se referem. 

Tamanduá         grande        Focinho        comprido                            

Substantivo       Adjetivo    Substantivo      Adjetivo 

 

Leia com atenção: 

Tromba ou focinho? 

 Na verdade, o tamanduá tem mesmo é um focinho bem comprido, 

que permite a caça de muitas formigas e cupins – cerca de 30 mil por 

dia! Ele localiza formigueiros e cupinzeiros com seu olfato apurado e 

captura as presas com sua língua grande e pegajosa. Os insetos 

grudam facilmente e ele os engole sem mastigar, porque é banguela! 

Revista ―Ciência Hoje das Crianças‖. Edição 284. Disponível em: 

<http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

ATIVIDADE 02  14/09 

1 – No trecho ―[...] um focinho bem comprido [...]‖, o termo ―bem‖ foi 

empregado para: 

a) (   ) definir o sentido do adjetivo ―comprido‖. 

b) (   ) intensificar o sentido do adjetivo ―comprido‖. 

c) (   ) complementar o sentido do adjetivo ―comprido‖. 

 

2 – No segmento ―Ele localiza formigueiros e cupinzeiros com seu olfato 

apurado [...]‖, o adjetivo destacado poderia ser substituído por: 

a) (   ) ―firme‖. 

b) (   ) ―pesado‖. 

c) (   ) ―aguçado‖. 

 

3 – Sublinhe os adjetivos presentes nesta parte do texto: 

 ―[...] captura as presas com sua língua grande e pegajosa.‖ 
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4 – Os adjetivos sublinhados acima caracterizam: 

a) (   ) o tamanduá.  

b) (   ) as presas do tamanduá.  

c) (   ) a língua do tamanduá. 

 

5 – Em ―[...] porque é banguela!‖, o adjetivo ―banguela‖ indica: 

a) (   ) um estado do tamanduá.  

b) (   ) um modo de ser do tamanduá.  

c) (   ) uma característica do tamanduá. 

 

6 – Os adjetivos analisados anteriormente compõem um texto, que 

objetiva: 

a) (   ) explicar algo. 

b) (   ) noticiar um fato. 

c) (   ) expor uma opinião. 

 

ATIVIDADE 03  17/09 

 

Como já vimos: 
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ATIVIDADE 04  21/09 

 

ATIVIDADES COM PRONOMES 

1. Troque o termo em destaque por pronomes oblíquos, como 

nos modelos abaixo: 

Vou convidar meu irmão. 

Vou convidá-lo. 
 

a) Preciso chamar os adultos. 

____________________________________ 

b) Vou entregar o bilhete. 

____________________________________ 

c) Preciso ver as panelas. 

____________________________________ 

d) Necessito copiar a lição. 

____________________________________ 

e) Pegaram a flor. 

____________________________________ 

 

Prepararam a ceia. 

Prepararam-na. 
 

a) Remeteram o e-mail a pai. 

___________________________________ 

b) Deixaram a borracha cair. 

____________________________________ 

c) Convidaram as colegas. 

____________________________________ 

d) Enviaram um convite ao pai. 

____________________________________ 

e) Eles viram os patos. 

__________________________________ 

 

2. Faça como os exemplos: 

Convidei os meninos. 

Convidei-os. 

a) Quebrei um prato. 

____________________________________ 

b) Enviei a elas um buquê. 

 

____________________________________ 

c) Lavei as roupas. 

____________________________________ 

Vou dar a eles um queijo. 

Vou dar-lhes um queijo 

d) Dei a ele um cartão. 

____________________________________ 

e) Vi a menina. 

 

____________________________________ 

f) Ofereci a ela um copo de 

suco. 

___________________________________ 
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3. Reescreva as frases trocando o nome destacado por 

pronomes: 

a) O cacique era o líder. 

  Ele era o líder. 

b) Os pássaros voam. 

____________________________________ 

c) As flores murcharam. 

____________________________________ 

d) Vitória amava o sol. 

____________________________________ 

e) As crianças correm. 

____________________________________ 

f) João não estudou. 

____________________________________ 

g) A rosa floresceu. 

____________________________________ 

h) Pedro e Marcos são primos. 

____________________________________ 

i) O menino chorou muito. 

____________________________________ 

j) Os curumins nadaram. 

____________________________________ 

 

ATIVIDADE 05  24/09 

 

4. Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto: 

 

a) _________ admiro a serra do mar. 

b) _________ admiras a serra do mar. 

c) _________ admira a serra do mar. 

d) _________ admiramos a serra do mar. 

e) _________ admirais a serra do mar. 

f) _________ admiram a serra do mar. 

g)  _________ leio a carta. 

h) _________ lês a carta. 

i) _________ lê a carta. 

j) _________ lemos a carta. 

k) _________ ledes a carta. 

l) _________ lêem a carta. 
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ATIVIDADE 06  28/09 

 

Características do Gênero Textual conto 

* O conto se define pela sua pequena extensão (mais curto que a novela 

ou o romance); 

* Possui estrutura fechada, ou seja, desenvolve uma história, que tem 

apenas um núcleo, um clímax. (Num romance ou numa novela, a trama 

desdobra-se em conflitos secundários, vários núcleos/tramas); 

* O conto é conciso (curto). 

 

Produção de texto – Conto 

 

Orientações:  

(Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/. ) 

1º: Observe, atentamente, a sequência de imagens do Garfield:  

 

Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/.  

http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/
http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/
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2º: Produza o conto, a partir da sequência observada. Dessa forma, o 

seu texto deverá apresentar a seguinte estrutura: 

• Início  

• Meio 

• Fim 

3º: Crie um título interessante para o seu conto. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

UNIDADES DE MEDIDA 

As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir 
diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, 
tempo e volume. 

O Sistema Internacional de Unidades (SI) define a unidade 
padrão de cada grandeza. Baseado no sistema métrico decimal, o SI 

surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na 
maior parte dos países. 
 

Medidas de Comprimento 
Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo, a 

jarda, a polegada e o pé. 

No SI a unidade padrão de comprimento é o metro (m). 
Atualmente ele é definido como o comprimento da distância percorrida 

pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de 
um segundo. 

Os múltiplos e submúltiplos do metro são: quilômetro (km), 

hectômetro (hm), decâmetro (dam), decímetro (dm), centímetro (cm) e 
milímetro (mm). 

 
Medidas de Capacidade 
A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro (l). São 

ainda usadas o galão, o barril, o quarto, entre outras. 
Os múltiplos e submúltiplos do litro são: quilolitro (kl), hectolitro 

(hl), decalitro (dal), decilitro (dl), centilitro (cl), mililitro (ml). 

 
Medidas de Massa 

No Sistema Internacional de unidades a medida de massa é o 
quilograma (kg). Um cilindro de platina e irídio é usado como o padrão 
universal do quilograma. 

As unidades de massa são: quilograma (kg), hectograma (hg), 
decagrama (dag), grama (g), decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama 
(mg). 

São ainda exemplos de medidas de massa a arroba, a libra, a 
onça e a tonelada. Sendo 1 tonelada equivalente a 1000 kg. 

 
Medidas de Volume 
No SI a unidade de volume é o metro cúbico (m3). Os múltiplos e 

submúltiplos do m3 são: quilômetro cúbico (km3), hectômetro cúbico 
(hm3), decâmetro cúbico (dam3), decímetro cúbico (dm3), centímetro 

cúbico (cm3) e milímetro cúbico (mm3). 

https://www.todamateria.com.br/arroba/
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Podemos transformar uma medida de capacidade em volume, pois 

os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Para isso 
usamos a seguinte relação: 
 

1 litro = 1 dm3 
 

Tabela de conversão de Medidas 

O mesmo método pode ser utilizado para calcular várias 
grandezas. 

Primeiro, vamos desenhar uma tabela e colocar no seu centro as 
unidades de medidas bases das grandezas que queremos converter, por 
exemplo: 

 
 Capacidade: litro (l) 
 Comprimento: metro (m) 
 Massa: grama (g) 
 Volume: metro cúbico (m3) 

Tudo o que estiver do lado direito da medida base são chamados 
submúltiplos. Os prefixos: deci, centi e mili correspondem 
respectivamente à décima, centésima e milésima parte da unidade 

fundamental. 
Do lado esquerdo estão os múltiplos. Os prefixos: deca, hecto e quilo 

correspondem respectivamente a dez, cem e mil vezes a unidade 

fundamental.
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ATIVIDADE 01,02 e 03 11, 15 e 18/09 

 

1-Para que servem as unidades de medida? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2-O que significa a sigla SI? 
_____________________________________________________________________ 

3-Qual é a principal medida de: 
a) Comprimento?__________________________________ 
b) Capacidade?____________________________________ 

c) Massa?_________________________________________ 
d) Volume?________________________________________ 

 

4-Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos 
dias faltam para o aniversário de Antônio? 

(a) 10    (b) 14     (c) 19   (d) 40 

 
5- Uma peça de teatro teve início às 20h30min. Sabendo que a mesma 

teve duração de 105 minutos, qual é esse tempo da peça em horas? 

(a) 1h 5min           (b) 1h 25min           (c) 1h 3min           (d) 1h 45min 

  

6- Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com 
palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 

9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo 
fechará? 
(a) 16h30                 (b) 17h30                 (c) 17h45                 (d) 18h30 

 

7- Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos 

passou um período observando baleias em alto-mar: de 5 de julho a 5 
de dezembro. Baseando-se na sequência dos meses do ano, quantos 
meses a bióloga ficou em alto-mar estudando o comportamento das 

baleias? 
(a) 2 meses.            (b) 3 meses.            (c) 5 meses.            (d) 6 meses.  
 

8-Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, para servir 
refrigerantes, em sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá 

com 1 litro de refrigerante? 

(a) 3                   (b) 5                     (c) 7                    (d) 9 
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9-Todos os objetos estão cheios de água. 

 

Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? 

 
(a) A caneca  (b) A jarra   (c) O garrafão     (c) O tambor 

 

10- Complete as lacunas. 

a) 3 metros =  _________________ centímetros. 

b) 23 centímetros = ______________metros. 

c) 7 quilômetros = _______________centímetros. 

d) 4 milímetros = ________________ centímetros. 

e) 14,5 metros = _________________ quilômetros. 

f) 123 metros =  _________________ milímetros. 

g) 3 kg = _______________________gramas. 

 

11- Responda. 

a) Quantos metros há em 1 km?___________ 

b) Quantos mililitros há em 1 litro?_________ 

c) Quantos gramas há em 1 kg?____________ 

d) Quantos miligramas há em 1 grama?_________ 
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ATIVIDADE 04, 05 e 06  22, 25 e 29/09 

 

Resolva os problemas abaixo 

 
12-Paula comprou 3,5 kg de açúcar.  
Se o quilo do açúcar custa R$ 2,58 quanto Paula pagou? 

 
 

 
13-José pesou 250 g de queijo mussarela para fazer uma pizza. O quilo 
da mussarela custa R$ 32,60.  

Qual o preço do queijo comprado por José? 
 

 

 

14-Numa festa de caridade Jéssica trouxe 2,3 kg de arroz, 500g de 

presunto, 2 kg de feijão, 740g de mortadela e 4,5 kg de farinha.  

a) Quantos quilos de mantimentos Márcia trouxe no total? 

 

b) Quantos gramas esta medida vale? 
 

15-Para fazer um vestido, Carolina comprará 3 metros de tecido. O 
preço do tecido é R$12,70 o metro. Ela leva na bolsa R$50,00. Qual 
será seu troco após a compra? 

 

 

16-Uma competição de corrida de rua teve início às 8h 04min. O 

primeiro atleta cruzou a linha de chegada às 12h 02min 05s. Ele 
perdeu 35s para ajustar seu tênis durante o percurso. Se esse atleta 

não tivesse tido problema com o tênis, perdendo assim alguns 
segundos, ele teria cruzado a linha de chegada com o tempo de: 

(a) 3h 58min 05s       (b) 3h 57min 30s      (c) 3h 58min 30s    

(d) 3h 58min 35s       (e) 3h 57min 50s 

 

 

17-Se uma indústria farmacêutica produziu um volume de 2 800 litros 
de certo medicamento, que devem ser acondicionados em ampolas de 

40 cm3 cada uma, então será produzido um número de ampolas desse 
medicamento na ordem de: 
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(a) 70           (b) 700         (c) 7 000        (d) 70 000          (e) 700 000 

 

Dica: 
Volume produzido: 2800 litros 

Capacidade das ampolas: 40 cm³ 
 
Aplicaremos uma regra de três simples, sabendo antes que 1 

cm³ equivale a 0,001 litros: 
 

1cm³----------------------0,001 litro 
 x(cm³)-------------------2.800 litros 
 

x = 2.800.000 cm³ 
 

Descobrimos então que são necessários 2.800.000 cm³  para conter os 
2.800 litros produzidos. 
 

Agora termine o cálculo e responda o exercício 17. 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  14/09 

TEMPO E CLIMA; Tempo e clima são popularmente considerados a 

mesma coisa, mas na verdade, possuem diferenças importantes para a 

Climatologia. Tempo é definido pelas condições atmosféricas ao longo de 

um curto intervalo de tempo, enquanto o clima descreve como a 

atmosfera se comporta em um período relativamente longo. 

Definições: 

Tempo:  conjunto de condições atmosféricas e fenômenos 

meteorológicos que afetam a biosfera e a superfície terrestre em um 

dado momento e local. Temperatura, chuva, vento, umidade, nevoeiro, 

nebulosidade, etc., formam o conjunto de parâmetros do tempo. 

Clima: constitui o estado médio e o comportamento estatístico da 

variabilidade dos parâmetros do tempo (temperatura, chuva, vento, etc.) 

sobre um período, suficientemente, longo de uma localidade. O período 

recomendado é de 30 anos. 

Atividade;  

Explique; 

1-Como podemos definir tempo? 

  

 

2-O clima pode ser definido como? 

 

 

 

ATIVIDADE 02  21/09 

Influência das previsões do tempo; As condições do tempo 

influenciam as várias atividades que fazem parte do cotidiano: nossas 

viagens (terrestres, aéreas e marítimas), aulas ou festas ao ar livre, e 

também o plantio e a colheita de alimentos, entre outras coisas. Só que, 

nesses momentos, a gente nem lembra que existem técnicos altamente 

especializados, observadores e cientistas que, apoiados pela moderna 

tecnologia, trabalham para pesquisar e prever as condições do tempo 

que vamos enfrentar, não é mesmo? Legal é que o serviço dos 
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meteorologistas muitas vezes salva vidas, no caso da previsão de 

tempestades, nevascas e tornados, por exemplo. 

Atividade; 

 

 

ATIVIDADE 03  28/09 

A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é 

retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na 
Terra absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície 
por meio da retenção de calor (efeito estufa), e reduzindo os extremos de 

temperatura entre o dia e a noite. 

A atmosfera terrestre é subdivida em cinco camadas com características 

próprias, de acordo com a distância da Terra.  

Troposfera; É a camada mais próxima ao solo e atinge 
aproximadamente 12 km de altitude. É onde ocorre uma intensa 
movimentação dos elementos componentes do ar, como ventos, 

tempestades, chuvas, geadas e neve. É na troposfera que os seres e as 
plantas vivem e retiram o oxigênio e o gás carbônico para a sua 
sobrevivência.  

Estratosfera; Esta camada inicia onde termina a troposfera e atinge 50 
km de altitude. Nesta camada quase não existe oxigênio: o ar é muito 
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rarefeito e as temperaturas são muito baixas, atingindo – 50°C. Na 

estratosfera, está localizada a camada de ozônio e o elemento gasoso 
predominante é o nitrogênio. 

Mesosfera; A partir do final da estratosfera, encontra-se a mesosfera 

que se estende até 80 km de altitude. Nesta camada, a temperatura é 
muito baixa, atingindo – 120°C. É nesta camada que se realizam as 
pesquisas meteorológicas.  

Termosfera; Esta camada atinge aproximadamente 640 km acima da 
superfície do solo e se caracteriza pela alta temperatura, a qual 

aumenta com o aumento da altitude, podendo chegar a mais de 1000°C 
nas camadas superiores. Na termosfera, as radiações ultravioletas da 
luz solar são muito intensas, decompondo as moléculas em átomos e 

íons. Por isso, é também conhecida como ionosfera. Essa camada é da 
maior utilidade pelo fato de refletir as ondas de rádio, permitindo a 

comunicação fácil entre regiões afastadas.  

Exosfera ; A exosfera é a última camada da atmosfera terrestre. Nesta 
camada o ar é extremamente rarefeito, constituindo o limite entre a 

atmosfera e o espaço cósmico. Na exosfera, a temperatura apresenta 
grandes variações, podendo atingir 2000°C durante o dia e caindo para 
-270°C durante a noite. 

O estudo das atmosferas da Terra e dos outros planetas só começou a 
ser desvendado com grande precisão graças às sondas lançadas nos 

últimos anos. De todos os planetas do sistema solar, apenas Marte 
parece ter uma atmosfera algo semelhante à nossa, contendo baixo teor 
de vapor d‘ água e, possivelmente, traços de oxigênio. 

Atividade; 

Relacione a I coluna de acordo com a II.  

I Coluna 
1) Troposfera 

2) Estratosfera 
3) Mesosfera 
4) Termosfera 

5) Exosfera 

II Coluna 
(___) É a última camada atmosférica, onde o ar é 

extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre 
a atmosfera e espaço cósmico, ou sideral, onde não 
existe ar. 

(___) É nessa camada que ocorre a aurora austral, 
fenômeno luminoso avistados na Terra nas regiões 
próximas aos polos Norte e Sul. 

(___) É nessa camada que formam os fenômenos 
meteorológicos como, chuvas, tempestades, neve, 

vento, raios e outros. 
(___) Camada que existe maior concentração de um 
gás transparente chamado ozônio. 

(___) Ocorrem nessa camada temperaturas baixas, 
chegando a -120 ºC. c 
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ATIVIDADE 04  01/10 

FATORES QUE INFLUENCIAM NO CLIMA; Os fatores climáticos são 

elementos que exercem influência sobre o clima de uma determinada 

região. Os principais fatores são: latitude, altitude, massas de ar, 

continentalidade, maritimidade e correntes marinhas.  

LATITUDE; Nas áreas de baixa latitude (próximas ao Equador) fazem 
mais calor, e nas áreas de altas latitudes (próximas aos polos) fazem 

mais frio. 
Portanto:  

Maior latitude = menor temperatura e maior pressão. 

Menor latitude = maior temperatura e menor pressão.  
ALTITUDE 

Os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas 
pela Terra (irradiações),à medida que estamos mais longe da superfície, 
menor é a temperatura. A pressão atmosférica é maior em lugares mais 

próximos ao nível do mar, devido ao maior volume de ar sob a superfície 
da Terra. 

Portanto: 

Menor altitude = maior temperatura e maior pressão. 
Maior altitude = menor temperatura e menor pressão.  

 
MASSAS DE AR; São porções da atmosfera que apresentam 
características próprias (temperatura e umidade) e   deslocam-se 

influenciando os climas. 
Principais massas de ar: 

Polares – marítimas e continentais; 
Temperadas – marítimas e continentais; 
Tropicais – marítimas e continentais; 

Equatoriais –marítimas e continentais.  
 
MARITIMIDADE/CONTINENTALIDADE; A água do mar se aquece e se 

resfria muito lentamente, por isso as áreas litorâneas têm temperaturas 
mais amenas e com pequena amplitude, além de serem mais úmidas. 

As áreas situadas no interior dos continentes se aquecem e se resfriam 
muito rápido, por isso a amplitude térmica aumenta e as chuvas 
diminuem. 

CORRENTES MARINHAS; Correntes quentes amenizam o clima e 
trazem mais umidade. Correntes frias podem ocasionar o aparecimento 
de regiões desérticas, porque as águas frias fornecem menor umidade 

para a atmosfera. 
 

Atividade; 
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1-Quais são os principais fatores que influenciam no clima? 
 
 

 
2-relacione os fatores climáticos da atividade abaixo; 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             11/09 

Leia o texto abaixo 

                                    História das Olimpíadas  

 

     Um aspecto comum aos gregos antigos foram os jogos olímpicos. A 
partir de 776 a.C de quatro em quatro anos, gregos de diversas polis 
reuniam-se em Olímpia para realizar competições que ficaram 

conhecidas  como Jogos Olímpicos. Esses jogos sempre ocorriam no 
verão do hemisfério Norte, geralmente nos meses de junho, julho ou 
agosto, assim como acontece com os jogos olímpicos  ou as olimpíadas 

atuais. Os jogos eram cerimônias religiosas  e esportivas ao mesmo 
tempo. Realizavam-se em honra a Zeus ( o deus grego mais importante). 

O evento era também uma boa oportunidade para os comerciantes 
venderem seus produtos. Nas competições, havia corrida simples, em 
trajes de guerra e em carros puxados por cavalos; provas de 

saltos; arremessos de disco e lutas corporais, com os atletas 
quase sempre competindo nus. Primeiro, os homens adultos 

disputavam as provas e, em seguida, os meninos. Além dos esportes, 
havia também competições musicais e poéticas. Os gregos davam tanta 
importância às Olimpíadas que chegavam a interromper as guerras 

para não prejudicar a realização dos jogos. Pessoas de lugares distantes 
viajavam até Olímpia a fim de assistir às competições. Mas as mulheres 
adultas eram proibidas de participar como esportistas ou como 

espectadoras. 
     Para competir, era preciso ser livre e nunca ter sido condenado, 

além viver em uma cidade-estado grega. Os árbitros dirigiam-se aos 
competidores dizendo: ―Livres helenos, enfrentai-vos como homens 
livres! Se existir entre vós concorrentes indignos, que eles se retirem, 

ainda é tempo. Se ficarem, que não acreditem encobertos porque Zeus 
os vê e sai vingança os espreita‖. Concentrados em Olímpia para os 
treinos durante seis meses, os atletas eram respeitados pelos gregos de 

diversas polis. Os vencedores recebiam como prêmio coroas feitos com 
ramos de oliveira, o que era uma glória para o atleta. Nas cidades, eles 

eram recebidos com festas e, quando morriam, os atletas premiados nas 
Olimpíadas eram enterrados em túmulos especiais. 

     Os jogos olímpicos da Antiguidade foram celebrados até o ano 

de 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I, que era  cristão e 
combatia os cultos pagãos ( não cristãos) , mandou fechar o templo de 

Zeus em Olímpia.    
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Responda: 

 
a) O que os jogos olímpicos representavam para os gregos antigos? 
______________________________________________________________________ 

 
b) Os jogos olímpicos homenageavam a quem?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   
 

c) Quais eram os tipos de competições que eles praticavam nos jogos 
olímpicos? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
 

 
d)  O que os atletas premiados recebiam? 
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
e) Quem tinha permissão para participar dos jogos olímpicos? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

f) Até que ano os Jogos Olímpicos foram celebrados na antiguidade? 
______________________________________________________________________ 
 

 
g) Observe:  

 

 
 

Qual o nome das 

competições olímpicas da 

antiguidade, que 

aparecem na imagem?  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 



 

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 02             15/09 

 

Mitologia grega 

 

 A Mitologia Grega é um conjunto de mitos (histórias e lendas), sobre 
vários deuses, heróis, titãs, ninfas, e centauros. A Mitologia Grega 

originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu 
desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a. C. 

Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, pois os 

gregos adoravam a vários deuses. Não existem escrituras sagradas 
(como a Bíblia para os cristãos) a respeito da Mitologia Grega. As 
principais fontes a esse respeito foram escritas no século VIII a.C. 

por Hesíodo (Teogonia), e por Homero (Ilíada e Odisséia). Na Teogonia 
são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas 
Ilíada e Odisséia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo 

heróis e deuses. 

Os deuses, além de ter forma humana, tinham sentimentos humanos 
como amor, inveja, traição, ira, entre outros. Suscetíveis a esses 

sentimentos, era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com 
eles terem filhos. Alguns heróis da Mitologia Grega eram filhos de 
deuses e humanos. Os deuses, diferentes de seus filhos, eram imortais. 

Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos dos vários grupos 

de deuses. Os deuses do Olimpo se dividem em várias classes. A classe 
superior é formada pelos seguintes deuses: 

 Zeus - governante dos demais deuses. 

 Hera – deusa que protegia casamentos (irmã e esposa de Zeus). 
 Apolo - deus da luz, do sol, poesia e da música. 
 Atena - deusa da sabedoria. 

 Afrodite - deusa do amor e da beleza. 
 Ares - deus da guerra. 

 Poseidon - deus do mar. 
 Ártemis - deusa da caça 
 Héstia - deusa do lar e da chama sagrada 

 Deméter - deusa da agricultura. 
 Hermes - mensageiro dos deuses. 
 Hefesto - artesão e ferreiro dos deuses. 

 Nice - deusa da vitória. 

https://www.infoescola.com/mitologia/titas-mitologia-grega/
https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://www.infoescola.com/biografias/hesiodo/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/teogonia-de-hesiodo/
https://www.infoescola.com/biografias/homero/
https://www.infoescola.com/mitologia/deuses-gregos/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/zeus/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/hera/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/apolo/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/atena/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/afrodite/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/ares/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/poseidon/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/deusa-artemis/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/demeter/
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A classe inferior dos deuses é formada por: 

 Hades - deus do submundo (irmão de Zeus) 

 Dioniso - deus do vinho, em algumas regiões era tão importante 
quanto Zeus. 

 Pã - deus das florestas. 

As ninfas eram consideradas as guardiãs da natureza e as musas, 

representavam as artes e as ciências. 

Os heróis, seres mortais, alguns filhos de deuses com humanos, são 
muito importantes na mitologia grega. Os de maior destaque são: 

 Aquiles 

 Jasão 
 Teseu 
 Édipo 

 Agamenon 
 Menelau 

 Ulisses 

O principal herói grego é Heracles, ou em romano, Hércules. Ele era 
filho de Zeus e Alcmena. 

A Mitologia Grega pode ser observada em vários filmes, que buscam 
retratar a Grécia Antiga e seus personagens fantásticos. 

(Dica de filmes sobre mitologia: A Odisseia, Fúria de Titãs, Percy 

Jackson e o mar de monstros) 

Com as informações contidas no texto, complete a cruzadinha 
abaixo:  

https://www.infoescola.com/mitologia-grega/hades/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/jasao/
https://www.infoescola.com/mitologia-grega/teseu/
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Leia a seguir um dos mitos que fazem parte da mitologia grega e a 
seguir faça o que se pede: 
 

                                                 O mito de Pandora 

Pandora é a primeira mulher na mitologia grega. Ela foi enviada por 
Zeus à Terra como um presente para os homens. Na sua ida à Terra, 

Pandora levou consigo uma caixa e recebeu dos deuses a advertência de 
jamais abri-la. Ela não sabia, mas dentro da caixa havia todos os males 

que podemos imaginar, como guerras, pestes e fome. Detalhe: até 
então, o mundo dos homens era regido pela paz. 

Mas a curiosidade de Pandora falou mais alto. Passado um tempo, ela 

abriu a caixa, deixando escapar tudo o que havia lá dentro. Ela ainda 
tentou desfazer o erro, voltando a fechar a caixa, mas já era tarde. A 

única coisa que restou lá dentro foi a esperança. 
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Responda: 

a) O que havia dentro da caixa que Pandora recebeu? 

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

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

b) O que fez com que Pandora abrisse a caixa? 

(   ) esperteza              (   ) raiva            (   ) curiosidade          (   ) tristeza 

c) O que restou dentro da caixa? 

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

ATIVIDADE 03             22/09 

Fábulas de Esopo 

As Fábulas de Esopo são uma coleção de fábulas creditadas 

a Esopo (620 a.C.|620—560 a.C.), um escravo e contador de histórias 
que viveu Grécia Antiga.  

As fábulas remontam uma chance popular pra educação moral de 

crianças hoje. Há muitas histórias incluídas nas fábulas de Esopo, tão 
como A raposa e as uvas, A Cigarra e a Formiga, A tartaruga e a 

lebre, O vento norte e o sol e O menino que gritava lobo, O Lobo e o 
Cordeiro são bem conhecidas pelo mundo inteiro. 

Assim, podemos dizer que em toda parte, a fábula é um conto de 

moralidade popular, uma lição de inteligência, de justiça. 

 

Leia a fábula abaixo e depois faça o que se pede 

                                A lebre e a tartaruga 

No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que 

não cessava de falar que era a mais veloz e se gabava disso, diante da 
lentidão da tartaruga. 

―Lá vem dona tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente 
dela pra não ser atropelada!‖ Cantava debochando a lebre da pobre 
tartaruga. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esopo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_raposa_e_as_uvas
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cigarra_e_a_Formiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
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Um dia, a tartaruga pensou em fazer uma aposta no mínimo inusitada 
para a lebre: 

– Estou certa que posso ganhar de você numa corrida! Desafiou a 
tartaruga. 

– A mim?! Debochou a assustada lebre com o desafio. 

– Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e vejamos 
quem ganha a corrida! 

A lebre, meio incrédula, aceitou. Todos os animais se reuniram para 

assistir a corrida. A coruja marcou o ponto de partida e de chegada, e 
sem mais demoras, começou a competição em meio à incredulidade dos 
que assistiam. 

Confiada na sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e 

ficou tirando sarro dela. Logo, começou a correr velozmente e 
ultrapassou a tartaruga que caminhava vagarosamente, mas sem parar. 

Só se deteve na metade do caminho, diante um pasto verde e frondoso, 
onde se dispôs a descansar antes de terminar a corrida. Ali, pegou no 

sono enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, 
lentamente, mas sem se deter. 

Quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se 

encontrava a uma curtíssima distância da meta de chegada. Saiu 
correndo com todas as suas forças, mas já era muito tarde. A tartaruga 
tinha vencido a corrida! 

Nesse dia a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que 

não deve se gabar dos demais. Também aprendeu que o excesso de 
confiança é um obstáculo para alcançar nossos objetivos. 

a) O que a lebre não cessava de falar? 

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

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

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

b) Qual foi o desafio que a tartaruga propôs à lebre? 

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

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

c) O que você aprendeu com esta fábula? 

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

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

.............................................................................................................. 
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d) Ilustre a fábula que você acabou de ler: 
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ATIVIDADE 04             29/09  

Leia o texto abaixo e responda as questões 

 

Leia: 

                                             O Teatro 

    O teatro grego nasceu de uma festa religiosa e cívica em homenagem 
ao deus Dionísio, o mais jovem dos deuses. O ponto alto da festa era o 

concurso de teatro. As peças eram representadas ao ar livre e, em um 
mesmo dia, eram encenadas várias peças.  

    Frequentar o teatro fazia parte da educação. Todos eram incentivados 
a comparecer aos espetáculos teatrais. Os pobres podiam assisti-los 

gratuitamente. Os gregos foram inventores de dois gêneros teatrais 
consagrados: a comédia e a tragédia. A tragédia grega tinha como tema 
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a mudança drástica no destino das pessoas; já a comédia recorria ao 

humor para fazer críticas aos costumes e aos políticos.  

a) As máscaras abaixo representam os dois gêneros teatrais citados 
no texto. Colora-as: 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  16/09 

IMPERATIVE (Imperativo) 

 

A forma verbal do imperativo costuma ser bastante empregada em 
textos publicitários, já que demonstra um convite, uma sugestão ao 

leitor. Utilizamos também o imperativo como uma forma de determinar 
que alguma ação seja feita. Observe os exemplos em Português: 

Saia já da cama, João! 

Venha visitar o nosso novo restaurante! 

Aproveite as nossas promoções! 

 

Em Inglês, para formarmos o imperativo, utilizamos o verbo sem a 
partícula to, observe: 

Listen! (Ouça!) 

Look! (Olhe!) 

Pay attention! (Preste atenção!) 

Wake up! (Acorde!) 

 

FUNÇÕES DO IMPERATIVO 
 

Utilizamos o Imperativo: 

Para dar uma ordem 
Wash the dishes, Leonardo! (Lave as vasilhas, Leonardo!) 

Turn off the radio! (Desligue o som!) 
Listen to me! (Me ouça!) 

Para fazer um pedido 

Please, help me! (Por favor, me ajude!) 
Please, stop singing. I‘m trying to think! (Por favor, pare de 
cantar! Eu estou tentando pensar!) 

Open your books on page 23! (Abram seus livros na página 23!) 

Para dar um conselho 
Take care! (Se cuide!) 

Be careful! (Tenha cuidado!) 
Watch out! There‘s a stone. (Olhe! Tem uma pedra.) 
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Para fazer um oferecimento 

Have a cup of coffee! (Tome uma xícara de café.) 
Have a rest before the homework. (Descanse antes da tarefa de 
casa.) 

Have another piece of cake. (Pegue mais um pedaço de bolo.) 

 
 

FORMA AFIRMATIVA 

O Imperativo, na forma afirmativa, é da maneira como mostramos nos 
exemplos anteriores, sem a partícula to. 

Come here! (Venha aqui!) 

Silence! (Silêncio) 

Answer the question! (Responda a pergunta!) 

 

FORMA NEGATIVA 

Na forma negativa, basta acrescentar o verbo auxiliar do mais a 
partícula negativa not seguida do verbo sem a partícula to: 

Do not be late! (Não se atrase!) 

Do not talk to strange people! (Não fale com pessoas estranhas.) 

Do not drive fast. (Não dirija em alta velocidade.) 

 

FORMA ABREVIADA DA FORMA NEGATIVA 

A forma abreviada é bastante utilizada no cotidiano, em ambientes 

informais. Para construir a forma negativa, basta abreviar a forma do 
+ not e ela se tornará don’t: 

Don’t talk to me! (Não fale comigo!) 

Don’t drink too much! (Não beba muito!) 

Don’t sleep! Study! (Não durma! Estude!) 

 

Observação: Para realizar uma proposta, um convite, utilizamos a 
forma imperativa Let’s + verbo. 

 Afirmativa: Let’s visit Cezar today? (Vamos visitar o Cezar hoje?) 
 Negativa: Let’s not go out today? I‘m tired! (Não vamos sair hoje? 

Eu estou cansado!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO 1) Leia a tirinha a seguir e responda as questões: 
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a) Escreva em português o que o guarda fala para as crianças na 

entrada do zoológico? 

______________________________________________________________________ 

b) Na tirinha o guarda usou uma forma verbal no imperativo. Copie- a. 

______________________________________________________________________ 

c) Passe esse imperativo para a Forma Afirmativa: 

______________________________________________________________________ 

d) Transforme esse imperativo em uma sugestão, usando Let’s: 

______________________________________________________________________ 

e) Faça agora uma sugestão negativa, usando Let’s not: 

______________________________________________________________________ 

EXERCÍCIO 2) Reescreva as frases na Forma Afirmativa ou 

Negativa. Observe os exemplos a e b: 

a) Sing a song! – Don’t sing a song! 

b) Don‘t do your homework! – Do your homework!  

c) Write your name! –  

d) Talk quietly! –  

e) Don‘t read magazines! – 

f) Don‘t listen to music! –  

g) Drink coffee! – 

h) Don‘t play football in breaks! – 

i) Wash your hands! – 

j) Don‘t eat junk food! –  



 

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 

 

 

EXERCÍCIO 3) Observe o vocabulário do quadro com algumas regras 

da sala de aula depois marque TRUE (T) para as informações 

verdadeiras ou FALSE (F) para as informações falsas sobre o 

comportamento correto que os alunos devem ter em sala de aula: 

 

NEW VOCABULARY BOX 

Don’t run in the classroom! (Não corra na sala de aula!) 

Listen to the teacher! (Ouça a professora!) 

Don’t be late for the lessons! (Não se atrase para as lições!) 

Be quiet! (Fique em silêncio!) 

Don’t fight! (Não brigue!) 

Keep the classroom clean!  (Mantenha a sala de aula limpa!) 

Raise your hand before 

talking! 

(Levante a mão antes de falar!) 

Don’t cheat in the exams! (Não cole nas provas!) 

Don’t talk loudly! (Não fale alto!) 

Don’t damage the desks! (Não danifique as carteiras!) 

 

a) Damage the desks! _____ 

b) Run in the classroom! ____ 

c) Don‘t talk loudly! _____ 

d) Listen to the teacher! _____ 

e) Cheat in the exams! _____ 

f) Be late for the lessons! ___ 

g) Raise your hand before 

talking! _____ 

h) Be quiet! _____ 

i) Fight! _____ 

j) Keep the classroom  

     clean! _____

 

ATIVIDADE 02  18/09 

PLURAL NOUNS (Plural dos Substantivos) 

 
O plural dos substantivos possui como regra geral o acréscimo de 

“S”. 

Car (carro) – cars (carros) 
Boy (garoto) – boys (garotos) 

Book (livro) – books (livros) 

 

Existem, no entanto, algumas exceções: 

1- Se o substantivo terminar em “y”, precedido de consoante, tira-se 

o “y” e acrescenta-se “ies”.  
Ex.: Butterfly (borboleta) – butterflies (borboletas) 

       City (cidade) – cities (cidades) 
       Baby (bebê) – babies (bebês) 
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2- Nos substantivos terminados em “f” ou “fe”, no singular, troca-se 

o “f” ou “fe” por “v” ou “ve” no plural e acrescenta-se “s”. 
Ex.: Life (vida) – lives (vidas) 
       Knife (faca) – knives (facas) 

       Wife (esposa) – wives (esposas) 

 

3- Nos substantivos terminados em “s, sh, ch, x, z, o‖, acrescenta-se 
“es” para formar o plural. 
Ex.: Glass (copo) – glasses (copos) 

       Brush (escova) – brushes (escovas) 
       Beach (praia) – beaches (praias) 

       Box (caixa) – boxes (caixas) 
       Topaz (topázio) – topazes (topázios) 
       Tomato (tomate) – tomatoes (tomates) 

 
São exceções desta regra: 

Photo (foto) – photos (fotos) 
Piano (piano) – pianos (pianos) 
Kilo (quilo) – kilos (quilos) 

Monarch (monarquia) – monarchs (monarquias) 
Patriarch (patriarca) – patriarchs (patriarcas) 

Stomach (estômago) – stomachs (estômagos) 
 

4- Os substantivos com o final man no singular mudam para men no 
plural. 

Ex.: Man (homem) – men (homens) 

       Woman (mulher) – women (mulheres) 
       Mailman (carteiro) – mailmen (carteiros) 

 

5- Estes substantivos com ―oo‖ no singular, mudam para ―ee‖ no 
plural.  

Ex.: Foot (pé) – feet (pés) 
       Tooth (dente) – teeth (dentes) 

 

Existem também alguns substantivos que apresentam a mesma forma 
para o singular e para o plural. São eles:  

Fish (peixe) – fish (peixes) 
Sheep (ovelha) – sheep (ovelhas) 

Fruit (fruta) – fruit (frutas) 

 

Além disso, existem alguns substantivos que são bem irregulares 

quanto ao plural. São eles:  
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Child (criança) – Children (crianças) 

Ox (boi) – oxen (bois) 
Mouse (rato) – mice (ratos) 
Person (pessoa) – people (pessoas) 

 
EXERCÍCIO 1) Escreva os nomes no lugar correto de acordo com as 

imagens. Utilize as palavras do quadro: 

 

LEAVES – MAN – BOX – PENCILS – CHILDREN – TOMATO – 

CHERRIES – MEN – FOOT – MICE – KEY – CHERRY – LEAF - 

PENCIL - CHILD – FEET – MOUSE – TOMATOES – KEYS – BOXES  

 

 
   

a)  b) c) d) 

    
e) f) g) h) 

    

i) j) k) l) 

    

m) n) o) p) 

    

q) r) s) t) 

 

EXERCÍCIO 2) Observando as regras do plural escreva os 

substantivos abaixo no plural em inglês corretamente: 

a) Apple- 

b) House- 

c) Child- 

d) Knife-  

e) Friend- 

f) Fish- 

g) Man- 

h) Family-  

i) Hamburguer- 

j) Vegetable- 

k) Sheep- 

l) Mouse- 

m) Hand- 

n) Wife- 
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o) Bus- 

p) Tooth- 

q) Sweet-  

r) Foot- 

s) Baby- 

t) Box- 

u) Dictionary- 

v) Monkey- 

w) Dress- 

x) Church- 

y) Person- 

z) Eye- 

 

EXERCÍCIO 3) Complete as frases com os substantivos destacados 

no plural corretamente e encontre-os no caça-palavras: 

 

a) 1 girl, 2 __________ b) 1 goose, 3 ___________ 

c) 1 man, 7 _________ d) 1 chair, 5 ___________ 

e) 1 ring, 3 _________ f) 1 tooth, 6 ___________ 

g) 1 tree, 2 _________ h) 1 book, 2 ___________ 

i) 1 cow, 10 _________ j) 1 sheep, 3 ___________ 

k) 1 child, 4 __________ l) 1 pen, 20 ____________ 

m) 1 horse, 3 __________ n) 1 boy, 4 _____________ 

o) 4 teeth, 1 ___________ p) 5 children, 1 __________ 

q) 8 men, 1_____________ r) 3 geese, 1 ______________ 

 

 

 

 

 

 
Z F C H I L D R E N 

H O R S E S L R I G 

T B S T C N A M Y E 

P O W S H E E P A E 

E O O P I S S S F S 

N K C P L O R Y S E 

S S T H D O I O G F 

H T E E T G A B N M 

R Z T O O T H Q I E 

L T R E E S C N R N 
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ATIVIDADE 03  23/09 

Animals (Animais) 

 

Dog (cachorro) Cat (gato) Rabbit (coelho) 

Parrot (papagaio) Goldfish (peixinho) Turtle (tartaruga) 

Hamster (hamster) Snake (cobra) Mouse (rato) 

Canary (canário) Spider (aranha) Iguana (iguana) 

Horse (cavalo) Betta fish (peixe betta) Guinea pig (porco da 

índia) 

Scorpion (escorpião) Cow (vaca) Duck (pato) 

Pig (porco) Crab (caranguejo) Shrimp (camarão) 

Bees (abelhas) Deer (veado) Goat (bode) 

Sheep (ovelha) Turkey (peru) Ostrich (avestruz) 

Chickens (galinhas) Monkey (macaco) Fox (raposa) 

Panda (panda) Bear (urso) Squirrel (esquilo) 

Shark (tubarão) Whale (baleia) Dolphin (Golfinho) 

Octopus (Polvo) Goose (ganso) Donkey (burro) 

Zebra (zebra) Pigeon (pombo) Lion (leão) 

Elephant (elefante) Kangaroo (canguru) Giraffe (girafa) 

Hedgehog (ouriço) Hippopotamus 

(hipopótamo) 

Alligator (jacaré) 

Bird (pássaro) Frog (sapo) Tiger (tigre) 

 

EXERCÍCIO 1) Observe o vocabulário acima e separe os animais em: 

Domestic Animals  

(Animais domésticos) 

Wild Animals 

(Animais Selvagens) 
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EXERCÍCIO 2) Complete as frases com nome dos animais em inglês 

e com os verbos que descrevem o que cada um deles pode fazer. 

Siga o exemplo como modelo: 

 

TURTLE- FROG- FISH- TIGER- BIRD-  

RABBIT- LION- MONKEY- DOLPHIN 

 

Jump (pular) – run (correr) – fly (voar) – swim (nadar)  

 

  
 

This is a frog. 

It can jump. 

This is a _________. 

It can ____________. 

This is a _________. 

It can ____________. 

 
  

This is a _________. 

It can ____________. 

This is a _________. 

It can ____________. 

This is a _________. 

It can ____________. 

 
  

This is a _________. 

It can ____________. 

This is a _________. 

It can ____________. 

This is a _________. 

It can ____________. 

 

EXERCÍCIO 3) Leia as pistas e complete a cruzadinha com o nome 

do animal correto em inglês: 

 

Across: 
1) It can climb trees. It has a long tail. (Pode subir em árvores. Tem um 
longo rabo.) 

3) It has a long neck and eats leaves. (Tem um pescoço longo e come 
folhas.) 

4) It‘s black and white. It eats bamboo. (É preto e branco. Come 
bambu.) 
6) It has a long neck. It can‘t fly but it can run fast. (Tem um pescoço 

comprido. Não pode voar mas pode correr rápido.) 



 

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 

 

Down: 

2) It has a long nose. It eats fruits and leaves. (Tem um nariz comprido. 
Come frutas e folhas.) 

5) It eats other animals. (Come outros animais.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 04  30/09 

Textual Genre: Recipe (Gênero Textual: Receita) 
 

Recipe (receita) é um gênero textual composto de duas partes 
bem definidas: Ingredients (ingredientes) e Preparation Method (modo 
de preparo), que, por sua vez, podem ou não vir indicados por títulos. 

Na primeira parte, na qual se encontram relacionados os 

ingredientes, estipula-se as quantidades necessárias para realizar a 

receita. Essas quantidades vêm descritas em unidades de medidas, 

como: gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitada, entre outras. 

Já na segunda parte, em que se descreve como proceder na 

receita, ou, em outras palavras, o modo de fazer, os verbos quase 

sempre se apresentam no modo imperativo, ou seja, expressando ordem 

ou conselhos.  

Observe a receita a seguir: 

 
 

 
 
 

1 2 

4 

3 

6 

5 
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ORANGE CAKE IN BLENDER 

 
INGREDIENTS: 

 3 large eggs (or 4 small 

ones) 

 1/2 cup milk 

 1/2 cup oil 

 1 orange with peel 

 2 cups sugar 

 2 and 1/2 cups of flour  

 1 tablespoon baking 
powder 

 

SYRUP: 

 orange juice 

 1/2 cup sugar 
 

PREPARATION METHOD: 

In a blender, beat the eggs, milk, oil, orange peel (cut into four parts 

without pits and without the white kernels) and sugar. After beating 

well, put this mixture in a container and gradually add the flour and 

finally the baking powder, mix well. Place the dough on a greased and 

floured baking pan. Preheated oven (20 min), 180 degrees for 40 

minutes. 

EXERCÍCIO 1) Relacione os ingredientes sublinhados na receita 

acima com as imagens abaixo: 

 
  

a) b) c) 

 
  

d) e) 
 

f) 

 
 

 

g) h) i) 
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EXERCÍCIO 2) Coloque o modo de preparo na ordem correta, de 1-4 
de acordo com a receita em inglês: 
 

(    ) Forno pré-aquecido (20 min), 180 graus por 40 minutos. 

(  ) Depois de bater bem, coloque esta mistura em um recipiente e 

adicione gradualmente o farinha e finalmente o pó de cozimento, 

misture bem.  

(   ) No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a laranja com casca 

(corte em quatro partes sem caroços e sem as partes brancas do meio) e 

o açúcar.  

(    ) Coloque a massa em uma forma untada e com farinha.  

 

EXERCÍCIO 3) Relacione as colunas corretamente: 
 
1) leite 

2) açúcar 
3) farinha de trigo 

4) fermento 
5) laranja com casca 
6) óleo 

7) ovo 
8) colher 
9) xícara 

10) liquidificador 

(    ) blender 

(    ) milk 
(    ) cup 

(    ) spoon  
(    ) flour 
(    ) orange with peel 

(    ) sugar 
(    ) baking powder 
(    ) oil 

(    ) egg  
 

 
EXERCÍCIO 4) OPCIONAL: (Essa atividade não é obrigatória, você 
pode desenvolver se quiser e se tiver um celular para enviar foto.) 

 
Vamos colocar o conteúdo em prática? 

 Com o auxílio de um responsável realize a receita acima!  

 Ficarei muito feliz em receber uma foto do seu bolo pronto no 

meu whatsapp!!! Bom trabalho!!! 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  09/09 

 

LEIA À SEGUIR O RESUMO ELABORADO A PARTIR DAS PÁGINAS 102, 
103 E 104 DO LIVRO DIDÁTICO DO SEXTO ANO. 

 

A CÉLULA 
 

  Há cerca de trezentos anos os cientistas descobriram algo 
surpreendente: os seres vivos são formados por pequenas estruturas 
vivas, as células (veja a figura 1). É o trabalho conjunto dessas 

unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres 
vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram 

que, quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode 
adoecer. 
 As plantas, os seres humanos e os outros animais são formados 

por muitas células e por isso são chamados seres multicelulares (ou 
pluricelulares). Calcula-se que o corpo de uma pessoa tenha em média 
30 trilhões de células. Existem também seres formados por uma única 

célula: são os chamados seres unicelulares, como as amebas (veja a 
figura 2). 

 A maioria das células mede menos que a décima parte de um 
milímetro. Por causa da sua minúscula dimensão elas são estudadas 
por meio de instrumentos que permitem a sua visualização, como o 

microscópio óptico (ou microscópio de luz) (veja a figura 3). Esse tipo 
de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da 

célula. Foi com a ajuda de um microscópio que os cientistas 
descobriram a existência delas. 
 Para medir elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas 

criaram unidades de medida menores que o milímetro. Uma das mais 
usadas é o micrometro, que corresponde a milésima parte do milímetro. 
A maioria das células humanas mede de 8 a 130 micrometros (ou de 

0,008 a 0,13 milímetros). 
 Descobriu-se que as células se alimentam, crescem e realizam 

muitas funções fundamentais para a manutenção da vida. A célula 
então passou a ser considerada a menor parte viva de um organismo: a 
unidade estrutural e funcional da vida. 

 O ramo da Biologia que estudas as células é denominado de 
Citologia. 
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Figura 1: representação de uma célula de um animal. A célula está 
cortada ao meio para mostrar algumas estruturas de dentro. 

Figura 2: desenho de uma ameba. É um ser vivo muito pequeno, 
medem cerca de 0,7 mm de diâmetro. 
Figura 3: desenho de um microscópio de luz. 

 

ATIVIDADE 02  16/09 

Após ler o texto da atividade 01 ―A Célula‖ responda: 
 
a) O que é célula? Assinale a alternativa correta: 

(   ) Unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos. 
(   ) Instrumento óptico para aumentar a visualização de coisas muito 
pequenas. 

(   ) Seres vivos que possuem apenas uma célula. 
 

b) Seres vivos formados por muitas células são chamados de: 
(   ) Grandes.  (   ) Multicelulares. (   ) Unicelulares. 
 

c) É um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens de 
objetos muito pequenos: 
(   ) Célula.  (   ) Microscópio.  (   ) Zigoto. 

 
d) O ramo da Biologia que estudas as células é denominado de: 

(   ) Matemática.  (   ) Embriologia.  (   ) Citologia. 
 

 

ATIVIDADE 03  23/09 

Para uma cidade funcionar corretamente, é necessário que a 
distribuição de alimentos, o sistema de transportes, o fornecimento de 

energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços 
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estejam em harmonia. Algo semelhante ocorre com a célula: ela é 

formada por diversas partes, que funcionam em conjunto e a mantêm 
viva. Observe a imagem abaixo, leia os nomes das estruturas que ficam 
dentro da célula e entenda o que cada estrutura faz, pois você irá 

precisar desse conhecimento na atividade 4. Depois de ler você deve 
colorir (vale nota). Use qualquer cor, menos o verde, pois a cor verde é 
mais relacionada à célula vegetal que será estudada na próxima 

apostila. 
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ATIVIDADE 04  30/09 

 

Na atividade 03 você aprendeu que uma célula é composta por várias 
estruturas. As três principais partes de uma célula são: membrana 

plasmática, citoplasma (a maior porção da célula e rico em água) e 
núcleo (controla as atividades da célula). No citoplasma podemos 
encontrar várias estruturas que trabalham juntas para manter a célula 

viva, podemos chamar essas estruturas de organelas citoplasmáticas ou 
organoides. Com base nisso e com base no desenho da célula animal da 

atividade anterior responda: 
 
a) Local onde os organoides estão imersos. Assinale a alternativa 

correta: 
(   ) Citoplasma.  (   ) Mitocôndrias.  (   ) Núcleo. 
 

b) As células são originadas a partir de outras células que se dividem. A 
organela que tem a função de orientar a divisão celular é/são: 

(   ) Núcleo.  (   ) Centríolos.  (   ) Mitocôndrias. 
 
c) As mitocôndrias são responsáveis pela: 

(   ) Digestão celular.  (   ) Entrada de substâncias. 
(   ) Respiração celular. 
 

d) Parte da célula em que estão o material hereditário da célula 
(cromossomos): 

(   ) Núcleo.  (   ) Membrana plasmática.  (   ) Citoplasma. 
 
e) Realizam a digestão celular: 

(   ) Núcleo.  (   ) Centríolos.  (   ) Lisossomos. 
 

f) Permite a passagem de nutrientes e resíduos de fora para dentro e de 
dentro para a fora da célula: 
(   ) Membrana plasmática.  (   ) Citoplasma.  (   ) Núcleo. 
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g) Resolva a cruzadinha abaixo, depois pinte: 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01 e 02  10 e 17/09 

ATLETISMO; 

1)Cites duas provas oficiais de corridas do atletismo 

 

2)Cite duas provas oficiais de lançamentos ou arremesso do atletismo: 

 

FUTEBOL; 

Leia com atenção as questões e marque (V) nas afirmações 

verdadeiras e (F) nas afirmações falsas. 

1)(  ) Uma equipe de futebol inicia a partida com 15 jogadores em 

campo. 

2)(    ) No Futebol vence a partida a equipe que marcar o maior número 

de gols. 

3)(   ) No Futebol não é permitido o uso das mãos, a não ser pelo goleiro 

e nas cobranças dos arremessos laterais. 

 

ATIVIDADE 03 e 04  24/09 e 01/10 

FUTSAL 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

1)Uma equipe de futsal inicia a Partida com: 

a) 50 jogadores                     b)5 jogadores 

 

2)O Futsal também é conhecido como : 

a)handebol de salão               b)futebol de Salão. 
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3) O objetivo do jogo de Futsal é marcar: 

a) o menor numero de gols.    b)maior numero de gols 

 

4)É fundamento do futsal: 

 a) chute                    b)saque 

 

5) No futsal as cobranças de lateral e escanteio são realizadas 

utilizando: 

 a)as mãos                                b)  os pés 

 

Voleibol 

 

1)São Fundamentos que fazem parte do Voleibol: 

a)(    ) Saque e Bloqueio            b)(    ) Chute e Cruzamento 

 

2)Para uma equipe de voleibol começar o jogo são necessários estar na 

quadra : 

a)6 jogadores                         b)60jogadores      

 

3)No voleibol antes de lançar a bola para a quadra adversária é 

permitido que uma equipe realize no máximo: 

 a)3 toques na bola          b) 30 toques na bola         

 

4)A quadra de voleibol é um retângulo medindo: 

a)18 metros de comprimento por 9 metros de largura 

b)18 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  09/09 

JUDAÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
Judaísmo (em hebraico יהדות, transl. Yahadút) é o nome dado à 

religião do povo judeu, a mais antiga das três principais 
religiões monoteístas (as outras duas são o cristianismo e o islamismo). 

Surgido da religião mosaica, o judaísmo, apesar de suas 

ramificações, defende um conjunto de doutrinas que o distingue de 
outras religiões: a crença monoteísta em YHWH (às vezes 

chamado Adonai (―Meu Senhor‖), ou ainda HaShem (―O Nome‖) 
como criador e Deus e a eleição de Israel como povo escolhido para 
receber a revelação da Torá que seriam os mandamentos deste Deus. 

Dentro da visão judaica do mundo, Deus é um criador ativo no universo 
e que influencia a sociedade humana, na qual o judeu é aquele que 
pertence à uma linhagem com um pacto eterno com este Deus. 

 Há diversas tradições e doutrinas dentro do judaísmo, criadas e 
desenvolvidas conforme o tempo e os eventos históricos sobre a 

comunidade judaica, os quais são seguidos em maior ou em menor grau 
pelas diversas ramificações judaicas conforme sua interpretação do 
judaísmo. Entre as mais conhecidas encontra-se o uso de objetos 

religiosos como o quipá, costumes alimentares e culturais 
como cashrut, brit milá e peiot ou o uso do hebraico como língua 

litúrgica. 
Ao contrário do que possa parecer, um judeu não precisa seguir 

necessariamente o judaísmo ainda que o judaísmo só possa ser 

necessariamente praticado por judeus. Hoje o judaísmo é praticado por 
cerca de quinze milhões de pessoas em todo o mundo (2006). Da 
mesma forma, o judaísmo não é uma religião de conversão, 

efetivamente respeita a pluralidade religiosa desde que tal não venha a 
ferir os mandamentos do judaísmo. Alguns ramos do judaísmo 

defendem que no período messiânico todos os povos reconhecerão 
YHWH como único Deus e submeter-se-ão à Torá. 

A história do judaísmo é a história de como se desenvolveu a 

religião principal da comunidade judaica que, ainda que não seja 
unificada), contém princípios básicos que a distingue de outras 
religiões. De acordo com a visão religiosa o judaísmo é uma religião 

ordenada pelo Criador através de um pacto eterno com o patriarca 
Abraão e sua descendência. Já os estudiosos creem que o judaísmo seja 

fruto da fusão e evolução de mitologias e costumes tribais da região do 
Levante unificadas posteriormente mediante a consciência de um 
nacionalismo judaico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/YHWH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adonai
https://pt.wikipedia.org/wiki/HaShem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Abra%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosidade_judaica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quip%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cashrut
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit_mil%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peiot
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
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Ainda que seja intimamente relacionada à história do povo judeu, 

a história do judaísmo se distingue por enfatizar somente a evolução da 
religião e como esta influenciou o povo judeu e o mundo. 

  

 
 
SÍMBOLO DO JUDAÍSMO 

 
 

 
 

ATIVIDADES 

 
1- O que é: 

a) Monoteísmo: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2- Quem é o Deus do judaísmo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

3- Qual é o nome do texto sagrado dessa religião? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4- De acordo com a visão religiosa, o que é o judaísmo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5- Como os estudiosos acreditam que iniciou o judaísmo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 02  02/10 

―Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.‖ 

Mahatma Gandhi 

 

MEIO AMBIENTE, ÉTICA E RELIGIÃO 

 

Os desafios ambientais devem ser colocados no contexto de um 

esforço abrangente em que possam convergir os conhecimentos e as 

práticas baseados no domínio técnico da natureza com as vivências da 

filosofia, da religião, da arte, e até do senso comum. (...) 

A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver 

valores e práticas para uma ativa cooperação entre atores com 

interesses e visões diferentes e até contraditórias. 

Porém, o amor não depende de nenhuma ação ou decisão 

voluntária. De fato, nossa civilização encontra-se hoje num impasse, do 

qual não é possível prever quando, como e para onde será sua saída. 

Pessoalmente, não acredito na capacidade de aprendizagem puramente 

intelectual dos seres humanos. De modo geral, as verdadeiras 

mudanças (as profundas, não as superficiais) derivam de uma 

experiência vital que compromete integralmente a existência humana. 

Mais que uma aprendizagem, nesses casos, temos conversões. Para a 

humanidade recuperar o caráter sagrado de todos os seres que habitam 

o planeta (e o Universo) devemos esperar uma conversão. E as 

conversões não se preparam, acontecem." 

 

REIS, Héctor Ricardo. Disponível em: 

http://umweltprogramme.de/meioambiente99/ tema03/leis/text.html 
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ATIVIDADES 

1- As questões ambientais devem levar em conta a ética e a religião? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2- Qual deve ser, segundo o autor do texto, o contexto da discussão 

sobre os desafios ambientais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- De acordo com o texto, o amor tem papel importante na crise 

ambiental? Qual é esse papel? Você concorda com essa análise? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Comente a frase de Gandhi:  ―Devemos ser a mudança que 

queremos ver no mundo.‖ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- O que você pode fazer em sua casa, escola e comunidade para 

que o meio ambiente seja saudável? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  25/09 

Desenho  

O que é o desenho? 

É a arte de transmitir as ideias através de formas, utilizando 

traços. O desenho é também uma das formas de comunicação. É muito 

mais fácil e rápido entender um desenho, do que compreender um 

texto. Existem inúmeros materiais utilizados no desenho; lápis preto, 

lápis de cor, lápis de cera, carvão, canetas, canetas hidrocor, tintas 

nanquim... Há diversas modalidades na arte de desenhar, como: 

ilustração de textos, palavras, letras, números, onomatopeias, 

caricaturas, histórias em quadrinhos. 

Agora é sua vez! 22 de Agosto é comemorado o dia do 

folclore, vamos fazer um desenho de observação. 
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Agora é com você vamos ilustrar a poesia. Seja criativo! 

 

 O girassol 

Sempre que o sol 

Pinta de anil 

Todo o céu  

O girassol 

Fica um gentil 

Carrossel. 

 

O girassol é o carrossel das abelhas. 

 

Pretas e vermelhas  

Ali ficam elas 

Brincando, fedelhas, 

Nas pétalas amarelas. 

 

-Vamos brincar de carrossel, pessoal? 

-‗Roda, roda, carrossel 

Roda, roda rodador 

Vai rodando, dando mel, 

Vai rodando, dando flor.‘ 

 

-Maribondo não pode ir, que é bicho mau! 

-Besouro é muito pesado! 

-Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada! 

-Dona Cigarra fica tocando seu realejo! 

 

-‗Roda, roda, carrossel 

Gira ,gira,girassol 

Redondinho como o céu  

Amarelinho como o sol.‘ 

 

E o girassol vai girando dia afora 

O girassol é o carrossel das abelhas. 

 

(Vinicius de Morais) 
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ATIVIDADE 02  02/10 

Vamos terminar o desenho, não se esqueça de colorir. Seja Criativo! 

 


