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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 
05/10 

Terça-Feira 
06/10 

Quarta-Feira 
07/10 

Quinta-feira 
08/10 

Sexta-Feira 
09/10 

Sábado  
10/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Mostrar aos alunos 

os vários artigos e 
suas corretas 
formas de uso. 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
ação da dinâmica 
interna da Terra na 
modelagem do 
relevo terrestre. 

MATEMÁTICA 
Identificar e 
relacionar sólidos 

geométricos. 

HISTÓRIA  
Compreender 
como Roma 
tornou-se um dos 
maiores impérios 
da antiguidade, 
suas 
características 
políticas, 
econômicas e 
culturais, 
destacando em 
que consistia a 

política do pão e 
circo e o por que 
da perseguição 
aos cristãos. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
quais estruturas 

são exclusivas de 
células vegetais. 

INGLÊS 
Identificar e 
compreender 
palavras da 
Língua Inglesa no 
português falado, 
nos textos 
escritos, em 
músicas, na 
internet, etc. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Desenvolver o 

conhecimento 
através das 
atividades. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer um pouco 
da origem, historia 
e fundamentos 
básicos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Identificar e 
relacionar 

sólidos 
geométricos. 
 

INGLÊS 
Identificar e 

compreender 

palavras da 

Língua Inglesa 

no português 

falado, nos 

textos escritos, 

na internet, etc. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Trazer o 

conhecimento 
necessário sobre 
numerais. 

CIÊNCIAS  
Diferenciar 
célula vegetal de 
célula animal. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
12/10 

Terça-Feira 
13/10 

Quarta-Feira 
14/10 

Quinta-feira 
15/10 

Sexta-Feira 
16/10 

Sábado  
17/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Desenvolver o 
conhecimento 
adquirido através da 
leitura e 
compreensão. 

GEOGRAFIA  
Compreender a ação 
do vulcanismo na 
dinâmica interna da 
Terra e na 
modelagem do 

relevo terrestre. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer e 
identificar 
poliedros e corpos 
redondos 

HISTÓRIA  
Compreender 
como Roma 
tornou-se um dos 
maiores impérios 
da antiguidade, 
suas 
características 

políticas, 
econômicas e 
culturais, 
destacando em 

que consistia a 
política do pão e 
circo e o por que 
da perseguição 
aos cristãos. 

CIÊNCIAS  
Diferenciar célula 
procariontes de 
células 
eucariontes. 

INGLÊS 
Identificar e 
compreender 
palavras da 
Língua Inglesa no 
português falado, 
nos textos 
escritos, na 

internet, etc. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Produzir texto 
conforme 
orientações 
(Narrativa de 
Aventura) 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer um pouco 
da origem, historia 
e fundamentos 
básicos do 

handebol. 

MATEMÁTICA  
Reconhecer a 
planificação de 
figuras 
tridimensionais. 

ARTE 
Propor ao aluno 
a reconhecer a 
importância da 
técnica da 
colagem. 

GEOGRAFIA 
Compreender a 
ação da 
dinâmica 
interna da Terra 
na modelagem 
do relevo 
terrestre. 

INGLÊS 
Conhecer e 
entender o 
Presente 
Contínuo ou 

Progressivo na 
Forma 
Afirmativa em 
Inglês. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
19/10 

Terça-Feira 
20/10 

Quarta-Feira 
21/10 

Quinta-feira 
22/10 

Sexta-Feira 
23/10 

Sábado  
24/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Produzir texto 
conforme 
orientações 
(Narrativa de 
Aventura) 

GEOGRAFIA  
Identificar os tipos 
de rochas e 
minerais que 
compõem a 

superfície terrestre. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer a 
planificação de 
figuras 
tridimensionais. 

HISTÓRIA  
Conhecer como 
era a educação 
das crianças 
romanas, dando 
ênfase à educação 
das meninas; 

Reconhecer o que 
Jesus Cristo 
defendia e 
compreender por 
que foi morto 
pelos romanos. 

CIÊNCIAS  
Entender que a 
compreensão 
sobre as células 
foi fruto de um 
processo contínuo 
de descobertas de 
vários cientistas. 

INGLÊS 
Conhecer e 
entender o 
Presente 

Contínuo ou 
Progressivo na 
Forma Negativa e 
Interrogativa em 
Inglês. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Conhecer um pouco 
da origem, historia 
e fundamentos 
básicos do 
handebol. 

GEOGRAFIA 
Perceber que a 
sociedade interfere 
sobre o relevo, o 
que, muitas vezes, 

causa problemas 
ambientais. 

ARTE 
Conhecer a 
história de 
Leonardo Da 
Vinci e estimular 
a produção de 
releitura da obra 
Mona Lisa. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Compreender, 
valorizar e 

respeitar as 
manifestações 
religiosas e 
filosofias de 
vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes 

tempos, espaços 
e territórios. 

 

MATEMÁTICA  
Reconhecer e 
identificar 
prismas e 
pirâmides 

HISTÓRIA  
Entender o que 
foi a Política do 
Pão e Circo na 
Roma Antiga 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
26/10 

Terça-feira 
27/10 

Quarta-Feira 
28/10 

Quinta-feira 
29/10 

CIÊNCIAS  
Identificar os 
diferentes tipos de 
tecidos e órgãos. 

ENSINO 
RELISOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 
coletividade e da 
natureza, 
enquanto 
expressão de valor 
da vida. 

 

LINGUA 

PORTUGUESA 
Incentivar a leitura 
e o desenvolvimento 
da interpretação 
textual através do 
questionário que 
deve ser respondido 
após a leitura. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer um pouco 
da origem, historia 
e fundamentos 
básicos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Identificar e 
determinar o 
número de vértices, 
faces e arestas em 
poliedros. 

HISTÓRIA 
Analisar algumas 
características da 
Roma Antiga 
através do caça-
palavras 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Conhecer um pouco 
da origem, historia 
e fundamentos 
básicos do 
handebol. 

ARTE 
Conhecer a história 
de Leonardo Da 
Vinci e estimular a 
produção de 
releitura da obra 
Mona Lisa. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  05/10 

ARTIGOS (REVISÃO) 

 AS PALAVRAS QUE COLOCAMOS ANTES DOS SUBSTANTIVOS 
PARA DETERMINÁ-LOS SÃO CHAMADAS DE ARTIGOS. OS ARTIGOS 
PODEM SER: 

 DEFINIDOS: O, A, OS, AS. NÓS OS USAMOS QUANDO NOS 
REFERIMOS A ALGO CONHECIDO, ESPECÍFICO. 
 INDEFINIDOS: UM, UMA, UNS, UMAS. NÓS OS USAMOS 

QUANDO TRATAMOS DE ALGO NÃO ESPECIFICO, INDETERMINADO.  
 

ATIVIDADE 02  08/10 

 

EXERCÍCIOS 

1- COMPLETE COM OS ARTIGOS INDEFINIDOS ADEQUADOS: 
  

A) _____ SACOLA.   B) _____ CANETAS.  
C) _____ TIGRESA.   D) _____ AGRICULTORES. 
E) _____ LARANJAS.   F) _____ BALÕES.  

G) _____ ORAÇÕES.   H) _____ PROFESSORES.  
 
2 -  CIRCULE OS ARTIGOS DEFINIDOS OU INDEFINIDOS 

PRESENTES NAS FRASES ABAIXO: 
A) UMA MENINA LAVOU A BICICLETA. 

B) O CACHORRO É UM ANIMAL MAMÍFERO. 
C) AS MULHERES VIRAM OS CARROS. 
D) AS ONDAS FAZIAM O NAVIO BALANÇAR. 

E) A TELEVISÃO QUEBROU MAIS UMA VEZ. 
F) FIZ A LIÇÃO DE CASA ONTEM. 

 
3 -  OBSERVE AS FRASES ABAIXO E CIRCULE OS ARTIGOS 
DEFINIDOS E SUBLINHE OS ARTIGOS INDEFINIDOS. 

A) DEI UMAS RISADAS E FIQUEI MELHOR. 
B) LEVEI O BOLO PARA A VOVÓ. 
C) PASSEI O AVENTAL PARA O LADO. 

D) AS ROUPAS VELHAS DÃO A IMPRESSÃO DE SUJEIRA. 
E) NA MESA ESTÃO UNS PÃES E O CAFÉ. 

F) AS VACAS PRODUZEM O LEITE. 
G) UMAS CRIANÇAS NÃO GANHARAM BRINQUEDOS. 
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4 - Complete com os artigos definidos adequados (o,os,a,as): 

a) ____ cão   b) ____ borboleta   c) ____ pavão         
d) ____ marrecos  e) ____ galinha   f) ____ muda 
g) ____ abelhas  h) ____ cabras   i) ____ leitão 

 
5 - Complete com os artigos indefinidos adequados (um, uns, uma, 
umas): 

a) ____ garoto  b) ____ pilões   c) ____ pipa 
d) ____ rosas  e) ____ bolas   f) ____ bombons 

g) ____ casa   h) ____ patins   i) ____ boneca 
 
6 – Escreva frases com os seguintes artigos: 

a) Uma: 
b) Uns: 

 

ATIVIDADE 03  10/10 

 

Numeral 

 Numeral é a classe de palavra variável (flexionadas em número e 
gênero) encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, 

coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência. Em outros termos, o 
numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número 
exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. 

 Cardinal: indica quantidade determinada. Exemplos: um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, etc. 
 Ordinal: indica a ordem ou a posição de um elemento em uma 

determinada série. Exemplos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. 
 Multiplicativo: indica multiplicação. Exemplos: dobro, triplo, 

quádruplo, quíntuplo, etc. 
 Fracionário: indica divisão, fração. Exemplos: meio, terço, 
quarto, etc. 

 Numerais coletivos: indicam o número exato de seres ou objetos 
de um conjunto. Exemplos: dúzia, cento, milheiro, dezena, centena, 

década. 
 Romanos: O sistema de numeração romano usa letras 
maiúsculas, as quais são atribuídos valores. Os algarismos romanos 

são usados principalmente: nos números de capítulos uma obra, nas 
cenas de um teatro, nos nomes de papas e imperadores, na designação 
de congressos, olimpíadas, assembleias. Exemplos: Século XXI, 

Capítulo X. 
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ATIVIDADE 04  12/10 

 

1 – Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica 

a classificação das palavras em negrito. 
1 – Numeral cardinal 2 – Numeral ordinal  3 – Numeral 
multiplicativo. 

4 – Numeral fracionário 5 – Numeral coletivo. 
a) (   ) José chega ao aeroporto; duas horas depois do avião ter decolado. 

b) (   ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de 
contos. 
c) (   ) Ainda resta a metade da torta. 

d) (   ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 
e) (   ) Recebi um doze avos do meu salário. 

f) (   ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 
g) (   ) Vendi duas dúzias de ovos. 
 

 
2 – Complete com numeral conveniente: 
a) Hoje é o___________ dia da semana. 

b) No _____________ dia do mês de setembro proclamou-se a 
Independência do Brasil. 

c) Junho é o _______ mês do ano.  d) Oito é o _________ de 
quatro. 
 

 
3 – Escreva por extenso os numerais: 
a) Rodrigo e Rafael, fizeram ____________ pontos no jogo de basquete. 

(16). 
b) Estamos no__________________________ mês do ano (12º). 

c) Vinícius é o ______________________________da chamada (29º). 
d) Leonardo comemorou o________________ aniversário do seu avó (60º). 
e) Joaquim tem ________ anos (11). 

f) Marcos mora no_______________________ andar daquele prédio (16º). 
 

 
4 – Classifique os numerais destacados em: cardinal, ordinal, 
multiplicativo e fracionário. 

a) Fernanda comeu um terço da torta: 
b) Esse filme é de segunda categoria: 
c) Luiza agora tem o dobro de trabalho na escola: 

d) Beatriz e Sofia convidaram seis amigas para jantar em sua casa: 
e) Metade da tarefa de Rafaela já foi feita: 

f) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião: 
g) Vamos apresentar agora a décima candidata: 
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5 – Escreva os números por extenso, colocando os substantivos no 

plural. 
a) 3 pão = três pães. (EXEMPLO) 
b) 12 porco = 

c) 14 papel = 
d) 660 grama = 
e) 1001 razão = 

 

ATIVIDADE 05 e 06  15 e 19/10 

Produção de texto – Narrativa de Aventura 
 Produza um texto narrativo em que uma personagem viverá uma 

aventura fantástica: ele (ou ela) encontrará um livro muito antigo e será 
“tragado” para seu interior; lá encontrará um mundo fantástico e bem 

diferente do nosso. A partir daí, o personagem viverá uma grande 
aventura.  Quando voltar a nossa realidade, o personagem deve concluir 
que a leitura sempre lhe proporcionará grandes aventuras. Não se 

esqueça de que: 
• dar um título bem interessante;   • descrever o cenário (lugar) 
• os personagens devem ter nomes;  • o foco narrativo deve ser em 3ª 

pessoa; 
• o texto deve ter no mínimo 20 (vinte) linhas; e, no máximo, 25 (vinte e 

cinco) linhas; 
• podem existir diálogos. 
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ATIVIDADE 07  27/10 

Leia com atenção e responda as perguntas a seguir.  

CAVERNA 

Houve um dia, 

no começo do mundo, 

em que o homem 

ainda não sabia 

construir sua casa. 

 

Então disputava 

a caverna com os bichos 

e era aí a sua morada. 

 

 

 

Deixou para nós 

seus sinais, 

desenhos desse mundo 

muito antigo. 

 

Animais, caçadas, danças, 

misteriosos rituais. 

 

Que sinais 

deixaremos nós 

para o homem do futuro. 

 

Roseana Murray. Casas. Belo 

Horizonte: Formato, 1994.
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: 

2) Quantas estrofes tem o poema? 

R: 

3) Quem é o autor do texto? 

R: 

4) Por que os homens deixavam desenhos nas cavernas? 

R: 

5) Onde os homens moravam nesta época? 

R: 

6) Encontre no texto um adjetivo: 

R: 

7) Escreva a profissão, com substantivos derivados, relacionadas as 

palavras abaixo: 

a) Dente: _________________ 

b) Sapato: _________________ 

c) Vaca: _________________ 

d) Peixe: _________________ 

e) Pizza: _________________ 

f) Relógio: _________________ 

g) Ave: _________________ 

8) Escreva os substantivos primitivos relativos as palavras abaixo: 

a) Doceria: _________________ 

b) Laranjada: _________________ 

c) Bananeira: _________________ 

d) Alfaiataria: _________________ 

e) Livreiro: _________________ 

f) Papelaria: _________________ 

9) Agora é sua vez, responda a pergunta feita no texto. “Que sinais 

deixaremos nós para o homem do futuro?” 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01 e 02  06 e 09/10 

 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem 

largura, comprimento e altura, e podem ser classificados 

entre poliedros e não poliedros (corpos redondos). 

Poli significa muitos, edros significa faces. 

Poliedros = muitas faces. 

 

Poliedros e não poliedros 

*Os poliedros têm apenas faces planas. 

*Os não poliedros (também chamados de corpos redondos) têm 

pelo menos uma parte não plana, ou seja, arredondada e que por isso 

podem rolar. 

Os elementos principais de um poliedro são: 

faces, arestas e vértices. 

 
 

 Cada sólido possui sua representação espacial e sua 

representação planificada (planificação de sólido geométrico). 

Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir 

de sua característica determinante. Seja em relação ao número de faces 

que o compõe, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. 

A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e 

ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na 

geometria são os sólidos regulares. 
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1-Explique: O que é um poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2-Explique: O que é um não poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3-Qual o significado da palavra poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4-Quais são os três principais elementos de um poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5-Acima tem um quadro com 9 figuras de poliedros e de não poliedros. 

Quais deles são: 

a) Poliedros?______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Não poliedros?_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6-No quadro abaixo têm alguns sólidos geométricos. Escreva o nome de 

cada um deles: 

 
 

7- Procure no caça-palavras o nome dos sólidos geométricos da 

atividade anterior: 
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ATIVIDADE 03  13/10 

8-Obeserve as figuras abaixo, elas estão numeradas de 1 a 9. 

Identifique por números quais são poliedros e quais são corpos 

redondos: 

a) Poliedros: 

b) Corpos redondos: 

 
 

9-Preencha a cruzadinha com o nome dos sólidos geométricos: 
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ATIVIDADE 04 e 05  16 e 20/10 

 

PLANIFICAÇÃO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Planificar é como podemos desmontar uma caixa e observar a sua 

superfície. 

Veja alguns exemplos abaixo: 

 
 

8-Observe a figura de um paralelepípedo abaixo. 

 

Assinale a opção que representa a planificação dessa caixa: 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
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9-A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação 

abaixo é: (Assinale a opção correta). 

 

10-As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, as planificações 

dos sólidos:  

 

 

11-Observe abaixo o modelo de um cubo. Ele tem 11 planificações 

diferentes, isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se montar 

um cubo, por meio de dobradura. 

 
Identifique dentre as alternativas abaixo, uma dessas planificações: 

 
 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png


 

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 06  24/10 

 

PRISMAS E PIRÂMIDES 

Dentro do conjunto de todos os poliedros, existem dois grupos 
muito importantes: os prismas e  as pirâmides. 

Os prismas possuem duas bases paralelas e iguais e tem faces 

laterais retangulares;  
As pirâmides possuem apenas uma base e tem faces laterais 

triangulares. 

 
 

 

Nomenclatura de Prismas 
A nomenclatura de prisma ocorre de acordo com o polígono de suas 

bases. Alguns exemplos: 

 Prisma triangular: bases são triângulos. 
 Prisma quadrangular: bases são quadrados. 
 Prisma pentagonal: bases são pentágonos. 

 Prisma hexagonal: bases são hexágonos. 
 Prisma heptagonal: bases são heptágonos. 

 Prisma octogonal: bases são octógonos. 
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Nomenclatura das pirâmides 

A nomenclatura da pirâmide ocorre de acordo com o polígono de sua 
base. Alguns exemplos: 

 Pirâmide triangular: base é um triângulo. 
 Pirâmide quadrangular: base é um quadrado. 

 Pirâmide pentagonal: base é um pentágono. 
 Pirâmide hexagonal: base é um hexágono. 
 Pirâmide heptagonal: base é um heptágono. 

 Pirâmide octogonal: base é um octógono. 
 

12-Qual é a forma das faces laterais de: 

a) Um prisma? ____________________________________________________ 

b) Uma pirâmide? ________________________________________________ 

 

13-Quantas base tem: 

a) Um prisma? ____________________________________________________ 

b) Uma pirâmide? ________________________________________________ 

 

14-Escreva o nome de cada prisma representado abaixo: 

 
 

 

 

15-Escreva o nome de cada pirâmide representada abaixo: 

 
 

 

 

 

 



 

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 07  28/10 

RELAÇÃO DE EULER 

A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os 

números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação 

é dada pela seguinte expressão: 

V + F  - A = 2     ou        V + F = A + 2 

 

Onde: V é o número de vértices,  

A é o número de arestas;  

F é o número de faces do poliedro. 

 

Exemplo 1: Observe a figura de um cubo  

 
Agora, verificaremos a relação de Euler: 

V + F – A  = 2 

8 + 6 - 12 = 2 

14 – 12 = 2 

2 = 2 (verdadeira) 

 

Exemplo 2: Verificaremos agora a relação de Euler para 

a pirâmide quadrangular convexa. 

 
  

Exemplo 3: Determine o número de arestas de um sólido geométrico 

que possui 10 vértices e 7 faces. 

V + F = A + 2 

10 + 7  = A + 2 

17 = A + 2 

A = 17 - 2 

A = 15    O sólido possui 15 arestas. 

 

16-Prencha o quadro abaixo com o número de vértices (V), número de 

arestas (A) e o número de faces (F) de cada sólido geométrico. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-um-poliedro.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poliedros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-piramide.htm
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SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS 

NÚMEROS DE 
VÉRTICES 

NÚMEROS DE 
ARESTAS 

NÚMERO DE 
FACES 

 

 

 

 
 

 

17- Uma pirâmide de base hexagonal possui 7 faces e 7 vértices. Qual é 

o número de arestas desse poliedro? V + F = A + 2 

18-Um prisma de base hexagonal possui 8 faces e 18 arestas. Qual é o 

número de vértices desse poliedro? V + F = A + 2 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  05/10 

RELEVO 

O relevo pode ser definido como as formas da superfície de um planeta. 

Se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes: 

os agentes internos e externos. Os primeiros, também chamados de 

endógenos, atuam de dentro para fora (deformando), como 

o vulcanismo e o tectonismo. Já os segundos, também chamados de 

exógenos, atuam na superfície (modelando), como o intemperismo e 

a antropia. As principais formas de relevo 

são planaltos, planícies e depressões. 

Os agentes internos e externos que modelam o relevo: O relevo 

terrestre é o resultado da ação das forças endógenas (agentes internos) 

e exógenas (agentes externos) que agiram e agem no decorrer dos anos e 

das eras geológicas. Essas forças são chamadas agentes do relevo. 

Quando essas forças ou agentes agem de dentro para fora da Terra, são 

denominados agentes formadores internos (endógenos), como 

o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Quando ocorrem da 

atmosfera para a litosfera, isto é, na superfície, temos os agentes 

modeladores externos (exógenos) do relevo, como: as chuvas (ação 

pluviométrica), o gelo (ação glacial), mares (ação marítima), rios (ação 

fluviométrica ou hidrométrica), animais e vegetais (ação biológica, o 

intemperismo), e o próprio homem (ação antrópica) que altera 

(construindo e/ou reconstruindo e/ou destruindo) a superfície do 

planeta. 

ATIVIDADE: 

1- Como o relevo pode ser definido? 

 

 

2-  Diferencie os agentes internos e externos: 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tectonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intemperismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_(geografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tectonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terremotos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
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ATIVIDADE 02  12/10 

VULCANISMO 

O vulcanismo é um fenômeno geológico natural determinado pelas 
atividades vulcânicas. O processo de vulcanismo ocorre por meio da 

alta pressão e temperatura presente no interior da Terra, onde há 
expulsão do magma (lava), cinzas, gases, poeira, vapor d’água e de 
outros materiais (piroclastos) para a superfície. Os vulcões são 

montanhas geralmente em forma de cone, que resultam na formação 
dos relevos vulcânicos (ou postiços). Eles podem estar ativos (com 

presença do vulcanismo) ou extintos. Ocorrem geralmente, em locais 
que possuem intensa movimentação das placas tectônicas. 
 

Tipos de Vulcanismo: De acordo com a resultante, há dois tipos de 
vulcanismo: 
 

 Vulcanismo Primário: também chamado de "vulcanismo eruptivo", 
trata-se do processo principal que resulta na formação de vulcões 

(centrais) ou de fraturas na superfície (fissurais). 
 Vulcanismo Secundário: também chamado de "vulcanismo residual", 

esse tipo de vulcanismo está relacionado com a energia térmica e não é 

tão violento resultando na formação de nascentes termais, fumarolas e 
gêiseres. 

 
De acordo com os tipos de magma, o vulcanismo é classificado em: 
 

 Vulcanismo Explosivo: processo de explosão vulcânica, que 
normalmente gera eventos catastróficos, os quais são decorrentes da 
grande pressão no interior da Terra, que possui elevada quantidade de 

gases. Nesse caso, ocorre pouca libertação de gases e a textura do 
magma é bem mais viscosa, ou seja, de teor mais ácido. São 

denominados de erupções do tipo "Vulcanianas", formado cones mais 
altos e estreitos. 

 Vulcanismo Efusivo: processo de vulcanismo mais calmo decorrente 

da pouca presença de gases, que torna a pressão menor. Nesse caso, 
uma maior quantidade de gases é liberada e a textura do magma é 

mais fluida, ou seja, de teor mais básico. São denominados de 
vulcanismo do tipo "Havaiano", uma vez que estão relacionados com os 
vulcões presentes no Havaí, com cones mais baixos e largos. 

 Vulcanismo Misto: nesse caso, o processo de vulcanismo ocorre das 
duas maneiras: explosiva e efusiva, ou seja, com períodos de violência 
vulcânica, seguida de momentos mais calmos. São classificados em 

vulcões "Estrombolianos", e referência ao vulcão Stromboli na Itália. 
Seu cone é de tamanho mediano. 

E ainda, segundo o local que ocorrem, o processo de vulcanismo pode 
ser: 

https://www.todamateria.com.br/placas-tectonicas/
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 Vulcanismo Fissural: ocorre através de fissuras (fraturas) situadas na 

superfície terrestre. 
 Vulcanismo Submarino: vulcanismo do tipo efusivo, ocorrem abaixo 

das massas de água. 

 
Curiosidades: Você Sabia? 
 

 Na Geologia, o estudo sobre os vulcões é chamado de vulcanologia 
e o profissional da área é denominado de vulcanólogo. 

 O nome “vulcão” está associado ao Deus do Fogo: Vulcano. 
 O local da Terra que mais apresenta processo de vulcanismo é 

chamado de “Círculo de Fogo do Pacífico”, que reúne 

aproximadamente 80% dos vulcões do mundo. Isso ocorre porque 
na região há intenso choque das placas tectônicas. 

 

ATIVIDADE: 

Com base no texto acima responda as questões a seguir: 

1- No Brasil existem vulcões ativos? 

 

2- De acordo com a resultante, há dois tipos de vulcanismo: Cite-os: 

 

 
3- De acordo com os tipos de magma, o vulcanismo é classificado 

em: 
 

 

4- Como ocorre o processo de vulcanismo? 

 

5- O que é vulcanismo? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/circulo-de-fogo-do-pacifico/
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ATIVIDADE 03  17/10 

TERREMOTOS 

Os terremotos quase sempre estão associados a uma acomodação dos 

blocos rochosos localizados abaixo da superfície terrestre. 

Os terremotos: também conhecidos como abalos sísmicos, são 

tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das 

camadas da Terra. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma 

liberação de energia acumulada abaixo dos solos, liberação essa que 

provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos 

tremores. 

Em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice 

chamado de Escala Richter, que vai de 1, para os mais fracos, a 10, 

para os mais fortes. No entanto, nunca houve registros de um 

terremoto que conseguisse alcançar o índice máximo. O abalo sísmico 

mais forte já catalogado ocorreu no Chile, em maio de 1960, e 

atingiu 9,5 graus na Escala Richter. 

 

O que causa os terremotos? 

Existem três principais causas para os tremores na crosta terrestre: 

o desabamento, o vulcanismo e o tectonismo. 

Os tremores provocados pelo desabamento são de menor importância e 

são causados por alguma acomodação interna, provocada pela ruptura 

ou deslizamento de blocos rochosos internos, geralmente sedimentares, 

que são tipos de rochas, em geral, menos resistentes. A intensidade 

desses abalos costuma ser pequena. 

Já os tremores provocados pelo vulcanismo podem ser um pouco mais 

fortes, mas são localizados em áreas próximas a vulcões. Eles ocorrem 

por alguma ruptura ou erupção interna do magma ou de gases retidos 

sob grande pressão. Os seus efeitos não costumam serem sentidos a 

longas distâncias. 

O tectonismo, por sua vez, pode ser considerado o principal “vilão” 

responsável pelos terremotos. Como sabemos a crosta terrestre não é 

uma camada única, mas constituída por inúmeros blocos, chamados de 

placas tectônicas. Muitas dessas placas estão em constante colisão, 

assumindo direções opostas. É nessa zona de contato que ocorre a 

maior parte dos terremotos do mundo. 

Além disso, quando a força do contato entre essas placas é mais forte 

do que a resistência das rochas, elas rompem-se, formando as 
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chamadas falhas geológicas, que também são mais comuns nas zonas 

de contato entre duas placas, mas também podem se manifestar, com 

menor frequência, em áreas mais estáveis. Quando essas falhas 

provocam a reacomodação dos blocos rochosos, ocorrem os terremotos. 

A maior falha do mundo encontra-se nos Estados Unidos: a falha de San 

Andreas. 

 
Esquema ilustrativo de uma falha geológica 

O ponto abaixo da Terra onde ocorre o terremoto é chamado 

de hipocentro, e a zona central na superfície onde ele se manifesta é 

chamada de epicentro. 

ATIVIDADE: 

Com base no texto acima, responda: 

1- Explique como ocorre o terremoto; 

 

2- O que causa o terremoto? 

 

 

3- O ponto abaixo da Terra onde ocorre o terremoto é 

chamado de? 

 

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/falha-san-andreas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/falha-san-andreas.htm
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ATIVIDADE 04  19/10 

TIPOS DE ROCHAS E MINERAIS 

Os minerais: são substâncias encontradas na natureza, formados por 

uma composição química equilibrada, resultante de milhões de anos de 

processos inorgânicos (ação do calor, pressão, etc.). Todos os minerais 

são sólidos, como feldspato, mica, quartzo. A água, apesar de ter fonte 

mineral, não é um minério, assim como o mercúrio (que é líquido em 

temperatura ambiente). 

As rochas: são formadas por dois ou mais minerais agrupados. Existem 

três classificações para as rochas, de acordo com a sua formação: 

magmáticas, sedimentares e metamórficas. 

Rochas Magmáticas ou Ígneas: São formadas pelo magma solidificado 

expelido por vulcões, e ainda podem ser subdivididas em dois tipos: 

intrusivas e extrusivas; 

 Rochas magmáticas intrusivas: São as rochas formadas pelo 

magma que se solidificou em grandes profundidades. O granito é 

uma das variedades desse tipo de rocha. No Brasil, algumas 

serras são formadas de granito, como a da Mantiqueira, do Mar, e 

algumas serras do Planalto Residual Norte - Amazônico. 

 Rochas magmáticas extrusivas: São as rochas que são 

formadas pelo magma solidificado na superfície. Um exemplo de 

rocha extrusiva é o basalto. 

Rochas Sedimentares: São formadas através da sedimentação de 

partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. 

As rochas sedimentares podem ser divididas em três tipos: clásticas, 

orgânicas e químicas. 

 

 Clásticas: Também chamada de rochas sedimentares detríticas, 

são formadas por detritos de outras rochas antigas. Como 

exemplo de rocha clástica, existe o Arenito, Tilito, etc. 

 Orgânicas: As rochas sedimentares orgânicas são formadas por 

restos de animais e vegetais mortos, que vão se acumulando em 

alguns locais, e através de grande pressão e temperatura, dão 

origem á rochas e minerais como calcário, carvão mineral, petróleo, 

etc. 

 Químicas: São formadas quando o líquido (água) onde os 

sedimentos de rocha estão dispersos, se torna saturado. As 

https://www.infoescola.com/rochas-e-minerais/feldspato/
https://www.infoescola.com/quimica/elemento-mercurio/
https://www.infoescola.com/geologia/rochas-magmaticas/
https://www.infoescola.com/geologia/vulcao/
https://www.infoescola.com/rochas-e-minerais/granito/
https://www.infoescola.com/rochas-e-minerais/basalto/
https://www.infoescola.com/quimica/sedimentacao/
https://www.infoescola.com/geologia/rochas-sedimentares/
https://www.infoescola.com/fisica/temperatura/
https://www.infoescola.com/combustiveis/carvao-mineral/
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rochas químicas em geral formam cristais. Ex: calcita, aragonita, 

dolomita, estalactites e estalagmites. 

Rochas Metamórficas: São rochas que sofreram alterações na sua 

estrutura em decorrência de altas pressões e temperaturas. 

Exemplos de rochas metamórficas é o mármore, quartzito (de onde é 

extraído o quartzo), etc. 

 

ATIVIDADE: 

Agora responda: 

1- Diferencie minerais de rochas: 

 

2- Existem três classificações para as rochas, de acordo com a sua 

formação: Quais são elas? 

 

 

3- Comente sobre as rochas metamórficas: 

 

4- Dê um exemplo de rocha extrusiva: 

 

 

ATIVIDADE 05  22/10 

PRINCIPAIS MINÉRIOS BRASILEIROS. 

O ferro, manganês, bauxita e nióbio são destaques na exploração de 

minérios no Brasil. O Brasil é detentor de uma infinidade de riquezas 

naturais: uma delas é o minério. O país destaca-se principalmente na 

produção de ferro, bauxita (alumínio), manganês e nióbio.  

 O ferro é o principal minério destinado à exportação no Brasil, 

sua extração ocorre especialmente em Minas Gerais, no 

Quadrilátero Ferrífero; no Pará, na Serra dos Carajás; e no Mato 

Grosso do Sul, no Maciço do Urucum. Atualmente a produção é 

de aproximadamente 235 milhões de toneladas ao ano, o país 

https://www.infoescola.com/geologia/estalactites/
https://www.infoescola.com/geologia/estalagmites/
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ocupa o segundo lugar na produção desse minério em nível 

mundial. 

 A bauxita é extraída na Serra do Oriximiná, no Pará, o estado é o 

principal produtor e abriga a maior concentração desse minério 

no país. A produção anual gira em torno de 17,4 milhões de 

toneladas. O Brasil atua como o terceiro maior produtor em 

escala planetária. 

 Anualmente são extraídos cerca de 1,3 milhões de toneladas 

de manganês e esse volume de produção faz com que o país 

ocupe o terceiro lugar da produção mundial. As jazidas principais 

encontram-se na Serra dos Carajás, Quadrilátero Ferrífero e 

Maciço do Urucum. Países como Japão e Estados Unidos 

importam quase 50% da produção total nacional. 

 Os estados de Minas Gerais e Goiás respondem por grande parte 

da produção de nióbio, que atinge 38 mil toneladas ao ano, o que 

faz do país o maior produtor mundial. Esse minério tem seu uso 

difundido na fabricação de equipamentos de tecnologia de ponta. 

O Brasil é o terceiro maior produtor de bauxita em escala 

planetária. 

ATIVIDADE: 

Depois de ler o texto acima, leia com atenção à notícia abaixo e 

responda a atividade a seguir: 

 

“No dia 5 de novembro de 2015 acontecia o maior desastre 

ambiental do Brasil: o rompimento da barragem de rejeitos Fundão, 

localizada na cidade de Mariana, Minas Gerais. Pouco mais de três anos 

depois, surge uma nova tragédia tão preocupante quanto: o rompimento 

da barragem de rejeitos da Mina do Feijão, no município de Brumadinho, 

no mesmo estado.” 

Agora responda: 

1- Por que esses desastres aconteceram? Quem foram os 

responsáveis? Algo mudou desde então? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             06/10 

Leia o texto 

A Roma Antiga foi uma civilização da Itália que surgiu no 

século VIII a.C, localizada ao longo do mar Mediterrâneo e 
tinha como centro a cidade de Roma, na península Itálica. 

Posteriormente, essa civilização se expandiu e se tornou um 
dos maiores impérios do mundo antigo. 

Roma, atual capital da Itália, é o centro de onde emergiu um dos mais 
extensos impérios constituídos durante a Antiguidade. Fixada na 

porção central da Península Itálica, esta cidade foi criada no século VIII 
a.C. e contou com diferentes influências culturais e étnicas. Antes de 

falarmos sobre a criação da civilização romana, devemos assinalar os 
diversos povos que contribuíram para a sua origem. Entre estes, 
destacamos os etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, samnitas e gregos.  

Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam como 

uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. 
Os territórios etruscos alcançavam porções do Lácio e da Campanha. 
Cerca de doze centros urbanos eram ali distribuídos, estabelecendo 

uma economia bastante estruturada em razão das intensas atividades 
comerciais. Esse desenvolvimento se deu também em virtude das boas 
relações firmadas com os fenícios, fixados na porção norte do 
continente africano.  

Lenda da Fundação de Roma 

A lenda da fundação da cidade de Roma conta que os 
gêmeos Rômulo e Remo, nascidos de Reia em 771 a.C., foram jogados 
no rio Tibre, por ordem do então rei de Alba Longa, Amúlio – tio de Reia – 
que havia usurpado o trono e queria assassinar todos os possíveis 

herdeiros.  
O cesto onde os garotos estavam encalhou próximo onde atualmente é 
a cidade de Roma. Eles foram encontrados por uma loba, que os 

amamentou e os garotos escaparam da morte. Mais tarde, um pastor 
encontrou os dois bebês e cuidou de ambos até a idade adulta. 
Depois de adultos, ambos os irmãos fundaram uma cidade nesta 

mesma região onde foram encontrados e criados. Após um 
desentendimento entre os irmãos, Rômulo assassinou seu irmão 
Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. 

Monarquia Romana (753 a.C. a 509 a.C.) 
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Durante a monarquia romana, a sociedade era formada por três classes 

sociais: 

 Patrícios: a classe dominante, que era constituída por nobres e 
proprietários de terra; 

 Plebeus: constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e 
pequenos proprietários; 

 Clientes: viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus, e eram 
prestadores de serviços. 

O rei executava as funções judicial, executiva e religiosa. Os 

principais órgãos durante a monarquia romana foram: 
Assembleia Curiata: que era constituída por trinta chefes de famílias 

do povo e tinha por função a elaboração de leis, recursos jurídicos e 
ratificação da eleição do rei.  
Senado: composto pelos patrícios, era responsável por assessorar o rei 

e tinha o poder de vetar as leis propostas pelo monarca. 

Principais reis de Roma 

Rômulo governou entre 753 e 716 a.C. Depois dele, Roma teve outros 
seis reis. São eles: 

 Numa Pompílio (716 a 673 a.C.): foi o responsável pelo primeiro 
sistema de leis romanas, pela elaboração do primeiro calendário da 
cidade e pela organização dos ofícios religiosos. Por conta 

da  “reforma religiosa”, os romanos consideraram que a cidade viveu 
uma época de paz e prosperidade, garantindo a Numa Pompílio um 

grande reconhecimento após sua morte; 
 Túlio Hostílio (673 a 641 a.C.): foi o responsável por levar Roma à 

primeira expansão territorial, conquistando territórios adjacentes. 

Túlio também organizou o primeiro exército romano, assim como a 
vitória e destruição de Alba Longa; 

 Anco Márcio (641 a 616 a.C.): foi responsável por um período de 

paz, apesar dos embates com as cidades de Ficana e de Politorium 
durante seu governo. Márcio cedeu terras do monte Aventino aos 

derrotados dessas cidades, criando o primeiro núcleo da 
plebe romana; 

 Tarquínio Prisco (616 a 578 a.C.): Prisco manteve o processo de 

expansão territorial, fomentou o comércio com as cidades 
próximas e foi responsável pela drenagem dos pântanos da região 

em volta da cidade, além de algumas reformas estruturais que 
garantiram o crescimento da cidade; 

 Sérvio Túlio (578 a 534 a.C.): Foi responsável por reorganizar o 

exército romano, que agora era dividido em centúrias, cem homens 
liderados por um centurião, e por promover a primeira reforma 
social, dividindo os romanos por classes, de acordo com a renda de 
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cada um. Ele também levantou a primeira muralha em volta de 

Roma, garantindo a defesa da cidade; 
 Tarquínio, o Soberbo (534 a 509 a.C.): Até promoveu novas obras 

estruturais na cidade, mas confiscou inúmero bens de famílias 

romanas influentes, fazendo com que seu reinado fosse a ruína da 
Monarquia e a principal causa do estabelecimento da República 
Romana. 

República Romana (509 a.C. a 27 a.C.) 

A fundação da república reafirmou o Senado, que era o órgão de maior 

poder político entre os romanos. O poder executivo ficou nas mãos 
das magistraturas, que eram ocupadas pelos patrícios. 
A principal característica da república romana é a luta de 

classes entre patrícios, que lutavam para preservar privilégios e 
defender seus interesses políticos e econômicos, e plebeus, que não 
queriam mais ser dominados. 

Durante os anos de 449 e 287 a.C., cinco revoltas foram organizadas 
pelos plebeus e que alcançaram vários resultados que fizeram com 

que as duas classes praticamente se igualassem, tais como: 
 Tribunos da plebe; 

 Leis das XII tábuas; 

 Leis Licínias; 

 Lei Canuleia.  

O Império Romano (27 a.C. a 476 d.C) 

O império sucedeu a república, onde agora todo poder político era 
centrado no imperador, e o Senado agora apoiava seu poder. O império 

se expandiu expressivamente e, até 117 d.C, cerca de seis milhões de 
quilômetros quadrados estavam sob o governo do império romano. 
O império possuía aproximadamente seis milhões de habitantes, 

sendo que um milhão habitava a cidade de Roma. Um dos aspectos 
essenciais para o sucesso do império era o exército, que fez com que 

Roma expandisse seu poderio até o Mediterrâneo. 

Política do Pão e Circo  

À medida que os centros urbanos cresciam, os problemas 
sociais também surgiram em Roma. O alto número de escravos fez 
com que o desemprego aumentasse sobremaneira na zona rural, pois 

muitos camponeses perderam seus serviços. Esse grande número de 
desempregados foi para as cidades romanas buscando empregos e 
melhores condições de vida. 

Temendo uma revolta dos desempregados, o imperador criou então a 
chamada política do Pão e Circo. Esta se baseava em oferecer 

alimentação e diversão aos cidadãos romanos. Durante quase todos 
os dias aconteciam lutas de gladiadores nos estádios (o mais famoso 
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foi o Coliseu de Roma), onde eram distribuídos alimentos. Desta 

maneira, a população carente se distraía e se esquecia de seus 
problemas, diminuindo as chances de revolta. 
A cultura romana teve bastante influência da cultura grega. Os 

romanos se basearam na cultura grega em muitos aspectos da arte, 
pintura e arquitetura grega. A língua falada era o latim, que se 
espalhou por todo o império na Idade Média, originando línguas como 

português, francês, italiano e espanhol. 
Os balneários romanos eram locais bastante frequentados 

por senadores e membros da aristocracia romana. Eles usavam estes 
locais para discutirem política e aumentar seus relacionamentos 
pessoais. 

A mitologia romana era utilizada para explicar a realidade que os 

romanos não conseguiam explicar de maneira científica. A mitologia 
também explicava a origem do povo e da cidade que deu origem ao 

império, como vimos acima a lenda de Rômulo e Remo. 

Características do Império Romano 

 Estritamente comercial; 

 Escravizava os povos conquistados; 

 O controle das províncias era responsabilidade de Roma; 

 Politeísta, ou seja, acreditavam em muitos deuses; 

 O governante tinha cargo vitalício; 

 A expansão territorial acontecida através de conquistas ou golpes 
militares. 

Divisão do Império Romano 

A crise econômica no Império fez com que o número de 
impostos diminuíssem drasticamente. Essa redução gerou um 

grande declínio no número de funcionários do Estado, tornando a 
administração cada vez mais difícil, especialmente nas províncias mais 
distantes de Roma.  

Numa tentativa de reparar essa situação, o imperador 
Diocleciano dividiu o império em dois: o Ocidente, com capital 

em Roma, e o Oriente, com capital em Bizâncio, às margens do mar 
Negro.  
Tanto no Ocidente quanto no Oriente havia um imperador, que tinha o 

título de Augusto, e um outro governante para as regiões mais 
distantes, com o título de César, sendo no total quatro governantes 

para todo o império. Por esse motivo, essa forma de divisão foi chamada 
de Tetrarquia.  
No início do século IV, o imperador Constantino reunificou o Império. 

Entretanto, como havia um risco iminente de invasão na parte 
ocidental, o imperador transferiu a capital para Bizâncio, que era mais 
rica e mais protegida, renomeando a cidade para Constantinopla. 
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Durante o século IV, o Império permaneceu unificado, com sua capital 

em Constantinopla. No final do século, o imperador 
Teodósio estabeleceu a divisão definitiva: Império Romano do 
Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também 

chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla. 

Queda do Império Romano 

As principais causas do declínio do Império Romano foram: 

 Dificuldade de administração: o império era muito grande e havia 

complicações no controle e gestão da corrupção que o aniquilou; 
 Invasões bárbaras: o exército precisou proteger o império das 

investidas de povos como os godos, hunos e germânicos; 

 Elevados impostos: o estado tinha elevado custo para manter a 
construção das obras rotineiras. Esse fator aumentou 

significativamente as taxas cobradas da população; 
 Escassez de escravos: a redução das batalhas por conquistas de 

novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. 

Principais Imperadores romanos 

 Otaviano Augusto: primeiro imperador de Roma. Foi responsável 

por acrescentar muitos territórios ao império; 
 Cláudio: foi responsável por conquistar parte da Grã-Bretanha; 

 Nero: considerado excêntrico e louco, assassinou sua mãe e sua 
irmã, e condenou um grande número de cristãos à morte; 

 Tito: ficou o responsável por destruir o templo do Rei Salomão; 

 Trajano: considerado um grande conquistador, fez com que Império 
Romano atingisse a maior extensão durante seu governo; 

 Adriano: ordenou a construção uma muralha com seu nome, a 

Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha, que tinha por 
objetivo conter os bárbaros; 

 Diocleciano: foi o responsável por dividir o império em duas partes: 
oriental e ocidental; 

 Constantino: proibiu a perseguição aos cristãos e uniu novamente o 

império, escolhendo Bizâncio como capital. Renomeou a cidade de 
Constantinopla; 

 Teodósio: tornou o Cristianismo a religião oficial do império, em 
391. 

 Rômulo Augusto: foi o penúltimo imperador de Roma; 

    Constantino XI: foi o último imperador do Império Romano Oriental. 
Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos.  

Em 476 (ano que é considerado pelos historiadores um marco divisório 
entre a Antiguidade e a Idade Média), o Império Romano do Ocidente 

desintegrou-se restando apenas o Império Romano do Oriente (com a 
capital situada em Constantinopla é também conhecido como Império 

Bizantino – por ter sido construído no lugar onde antes existia a 

https://www.infoescola.com/idade-media/imperio-bizantino/
https://www.infoescola.com/idade-media/imperio-bizantino/
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colônia grega de Bizâncio), que ainda se manteve até o ano de 1453 

quando Constantinopla foi invadida e dominada pelos turcos. Durante 
toda a Idade Média, Roma manteve parte da sua antiga importância, 
mesmo com a população reduzida. Era apenas uma modesta cidade 

quando foi eleita capital da Itália em 1870. 

A civilização romana deixou para a cultura ocidental uma herança 
riquíssima. A legislação adotada hoje em vários países do mundo tem 
como inspiração o Direito criado pelos romanos; 

 várias línguas (inclusive o português) derivaram do latim falado pelos 
romanos; arquitetura e literatura. 

 

ATIVIDADE 02             13/10 

Observe a imagem abaixo 

 

1.  Foi durante o período da Monarquia que a cidade de Roma foi 
constituída, dando origem posteriormente ao maior Império da 

Antiguidade. Sobre o mito de origem da cidade de Roma assinale a 
alternativa correta: 

a) Foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos amamentados por 

uma cabra. 

b) Foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, criados por 
uma loba. 

c) Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre e 
amamentados por uma loba. 

d) Foi fundada por César e Otávio Augusto, após as vitórias 

militares na Gália. 

https://www.infoescola.com/direito/direito-romano/


 

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 

 

2- Roma foi influenciada em sua formação por uma variedade de 

povos que habitavam a Península Itálica. Dentre as alternativas que 
seguem, quais dos povos listados abaixo não influenciaram a 
formação de Roma: 

a) Etruscos. 

b) Gregos. 

c) Sabinos. 

d) Persas. 

e) Latinos. 

3- Observe a imagem: 

 

a) Quem estava no topo da pirâmide social? 

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

b) Quem eram os Clientes? 

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

c) Quem eram os Plebeus? 

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

d) Qual grupo estava na base da pirâmide social? 
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ATIVIDADE 03             20/10 

Leia o texto e a seguir responda 

                         A educação das crianças 

    Os meninos e meninas de Roma entravam na escola por volta dos 7 
anos de idade. Nela, eles aprendiam a ler, a escrever e também 
recebiam noções de cálculo. 

    Por volta dos 12 anos, as meninas deixavam a escola e passavam a 

ser educadas unicamente pelas suas mães. O objetivo era que se 
tornassem boas donas de casa, esposas e mães. 

    A partir dos 12 anos, somente os meninos de famílias influentes 

continuavam a estudar. Aprendiam literatura, história e o idioma grego. 
Também eram preparados para a vida militar. 

    Nos momentos de lazer, os romanos assistiam a lutas dos 
gladiadores, a corridas de biga e a espetáculos teatrais. 

    As crianças romanas jogavam algumas brincadeiras semelhantes às 

atuais, como bolinhas de gude, jogo de pedrinhas, pião, jogos de 
tabuleiro e brincadeiras com bola. 

a) Com que idade as crianças romanas entravam na escola? 

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

b) Por que as meninas deixavam a escola aos 12 anos? 

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

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

c) O que os romanos faziam nos momentos de lazer? 

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

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

d) Quais brincadeiras faziam parte do cotidiano das crianças romanas? 

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

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

e) Das brincadeiras citadas acima, qual você mais gosta? 

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

.............................................................................................................. 
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As imagens abaixo são de uma Biga (carro de corrida romano) e do 

famoso Coliseu. Observe-as. 

 

 

Leia o texto e a seguir responda 

                                              Jesus Cristo 

     Jesus (Yeshua, em hebraico) era hebraico e viveu durante a 
dominação romana na Palestina. Sua pregação, que defendia a 
igualdade entre as pessoas e o amor ao próximo, formou a base sobre a 

qual se constituiu o Cristianismo. 

     A pregação de Jesus, no entanto, representava uma ameaça para os 
sacerdotes judeus e, também, para os romanos, que, na época 

governavam a Judeia. Como Jesus defendia a igualdade entre as 
pessoas, ele desagradava aos sacerdotes judeus. Além disso, ele 
demonstrava indignação contra a pesada tributação praticada pelos 

romanos, e isso era mal visto pelos membros da elite romana, que 
temiam que sua pregação pudesse estimular revoltas populares. 

    Acusado de pregar contra as autoridades romanas e de dizer-se rei 

dos judeus, Jesus foi condenado à morte na cruz pelos romanos. 
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a) Em qual período Jesus Cristo viveu? 

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

b) O que Jesus defendia? 

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

c) Por que Jesus foi perseguido e morto pelos romanos? 

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

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

 

ATIVIDADE 04             24/10 

Leia o texto abaixo e responda as questões: 
                                            Pão e Circo  

Com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais 
para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois 

muitos camponeses perderam seus empregos. Esta massa de 
desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos 
e melhores condições de vida. Receoso de que pudesse acontecer 

alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do Pão e 
Circo. 

Esta consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. 
Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios ( o mais 
famoso foi o Coliseu de Roma ), onde eram distribuídos alimentos. 

Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da 
vida, diminuindo as chances de revolta. 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/imperioromano/ 

 

a) Explique com suas palavras o que você entendeu sobre a política 
do Pão e Circo durante o Império Romano: 

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

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

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

..................................................................................................  
b) Onde ocorriam as lutas entre os gladiadores? 

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

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

c) Você acha que distribuir alimento e diversão gratuitamente para 
os pobres é a melhor solução para seus problemas? Por quê? 

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

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

http://www.suapesquisa.com/imperioromano/
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     d) Observe os desenhos abaixo e faça o que se pede 
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ATIVIDADE 05             28/10  

Encontre as palavras  
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  07/10 

Estrangeirismo 
 

O que é? 
O Estrangeirismo é um vício de linguagem que corresponde a 

utilização de palavras estrangeiras. 
Algumas vezes, esses termos são incorporados ao léxico do idioma 
(dicionários), dependendo de sua utilização pelos falantes da língua. 

 
Uso de palavras inglesas na Língua Portuguesa 

A língua portuguesa conta com um grande número de palavras 
estrangeiras, sobretudo, de origem inglesa (denominada “anglicismo”). 
Isso porque a língua inglesa é muito influente, sendo considerada a 

língua mundial dos negócios. 
Palavras como hot-dog (cachorro quente), show (espetáculo), bacon 
(toucinho), mouse (parte do computador) são palavras estrangeiras em 

que não ocorreu o "aportuguesamento". 
Entretanto, há termos em que o processo de aportuguesamento é 

notório, ou seja, a adaptação das palavras para o português, por 
exemplo: 

Futebol (do inglês football) 

Basquetebol (do inglês basketball) 

Bife (do inglês beef) 

Esporte (do inglês sport) 

 
Exemplo de Estrangeirismo 

O “Samba do Approach”, dos compositores Zeca Pagodinho e Zeca 

Baleiro, é um exemplo da presença do estrangeirismo na nossa língua. 
A canção está repleta de palavras da língua inglesa (anglicismo) e 

algumas da língua francesa (galicismo): 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=3sDptzY8EZs 

 

Venha provar meu brunch 
Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 
Eu ando de ferryboat... 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 
Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 
Minha vida agora é cool 
Meu passado é que foi trash... 
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Fica ligado no link 

Que eu vou confessar my love 
Depois do décimo drink 
Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 
E fui prá Miami Beach 

Posso não ser pop-star 
Mas já sou um noveau-riche... 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 
Veloz como Damon Hill 
Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end 
Quero jogar no dream team 
De dia um macho man 

E de noite, drag queen...

 
ESTUDO DO VOCABULÁRIO 

Brunch: café da manhã reforçado 
Approach: aproximação, 

abordagem 
Lunch: almoço 
Ferryboat: balsa, barco de 

passagem 
Light: tradução é luz, entretanto, 

na música está utilizada no 
sentido conotativo: suave 
Hi-tech: alta tecnologia 

Insight: esclarecimento 
Cool: legal, divertido 

Trash: coisa sem valor, lixo, 
escória 
Link: endereço eletrônico 

My Love: meu amor 

Drink: bebida 
Green Card: passaporte 

americano 
Miami Beach: Praia de Miami 
Pop Star: pessoa famosa 

Sex-appeal: atraente/ charme 
Background: fundo, fundamento 

Happy End: final feliz 
Dream Team: seleção americana 
de basquete 

Man: homem 
Drag Queen: homem que se veste 

de mulher 
 

 

EXERCÍCIO 1) Observe as imagens escreva os nomes e responda as        
questões abaixo: 

  
a) b) 
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c) d) 

 
a) Em que língua (idioma) essas figuras estão? 

______________________________________________________________________ 

b) Temos como dizer esses nomes em Português? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO 2) Leia o texto e responda as questões abaixo: 

“João da Silva teve um dia estressante. Enfrentou um rush danado 

e chegou atrasado ao meeting com o sales manager da empresa 

onde trabalha. Antes do workshop com o expert em top 

marketing, foi servido um brunch, mas a comida era muito light 

para sua fome. À tarde, plugou-se na rede e conseguiu dar um 

download em alguns softwares que precisava para preparar seu 

paper do dia seguinte. Deletou uns tantos arquivos, pegou sua 

pick-up e seguiu para o point onde estava marcada uma happy 

hour. Mais tarde, no flat, ligou para o delivery e traçou um milk-

shake e um hamburguer, enquanto assistia ao Non Stop na MTV. 

À noite, pôs sua camisa mais fashion, comprada num sale do 

shopping, que estava com 50% off e foi assistir a Shine no cinema. 

Voltou para o apart-hotel a tempo de ver um pedaço do seu talk-

show preferido na TV... 

 

a) De acordo com o que você viu até aqui explique com suas palavras o 

que é Estrangeirismo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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b) Releia o texto e dê o significado das palavras abaixo: 

Expert: Meeting: 

Sales manager: Workshop: 

Rush: Top marketing: 

Brunch:  Light: 

Download: Softwares: 

Paper: Delete: 

Pick-up: Point: 

Happy hour: Flat: 

Talk-show: Delivery: 

TV: Apart-hotel: 

Milk-shake: Non-Stop: 

Hamburguer: MTV: 

Shopping: Shine: 

Sale: Off: 

 

 

ATIVIDADE 02  09/10 

EXERCÍCIO 1) De acordo com as respostas do exercício anterior, 

preencha os espaços em branco no texto: 

“João da Silva teve um dia estressante. Enfrentou um 

_______________ danado e chegou atrasado ao _______________com o 

________________da empresa onde trabalha. Antes do 

_______________com o ______________ em ________________, foi servido 

um ________________, mas a comida era muito _______________para 

sua fome. À tarde, ________________-se na rede e conseguiu dar um 

________________ em alguns ________________ que precisava para 

preparar seu ___________________ do dia seguinte. ________________ 

uns tantos arquivos, pegou sua ________________e seguiu para o 

_______________ onde estava marcada uma _______________. Mais 

tarde, no _________________, ligou para o _______________ e traçou um 

________________e um __________________, enquanto assistia ao 

______________na ______________. À noite, pôs sua camisa mais 

_______________, comprada num ______________ do _________________, 

que estava com 50% ______________e foi assistir a ________________no 

cinema. Voltou para o _________________a tempo de ver um pedaço do 

seu _____________preferido na _______________... 
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a) O que você achou do texto escrito em português? Ficou 

diferente? Qual deles vocês prefere? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

EXERCÍCIO 2) Complete as frases com os estrangeirismos 

presentes no texto: 

a) I went to the _______________________. (Eu fui ao...) 

b) I like _________________ food. (Eu gosto de comida...) 

c) My father bought a __________________. (Meu pai comprou um/ 

uma...) 

d) My friends like to wear _____________________ clothes. (Meus 

amigos gostam de usar roupas...) 

e) ______________________ is a good drink. (... é uma boa bebida.) 

f) I prefer 70% ______________. (Eu prefiro 70%...) 

g) I love __________________ with my friends. (Eu amo... com meus 

amigos.) 

 

ATIVIDADE 03  14/10 

 

Leia a tira a seguir para responder as questões: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-v9CPCMFlmrk/T4yj3Q4OeYI/AAAAAAAAAI0/Aa7uKCB2hY8/s640/Tirinha+do+Ad%C3%A3o.PNG
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EXERCÍCIO 1) O personagem está tentando abrir a porta e não 

consegue. Observe a placa afixada na porta. 

 

a) A que língua pertence a palavra “push”? O que ela significa? 

________________________________________________________________ 

b) Conclua: Por que o personagem não consegue abrir a porta? 

________________________________________________________________ 

c)  Por que o personagem faz confusão com a palavra “push”? 

________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO 2) O personagem sabe que a palavra não pertence à 

língua portuguesa? Por quê? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

EXERCÍCIO 3) Em nosso país é comum irmos a shoppings e 
encontrarmos lojas com cartazes e faixas com inscrições como 

“sale” ou “off” para indicar liquidação. Também ouvimos pessoas 
ligadas à informática dizerem deletar em vez de apagar, ou fazer 
um “download” em vez de copiar. O que você acha disso? Você 

acha correto empregarmos termos de outras línguas quando não há 
necessidade? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 

ATIVIDADE 04  17/10 

 

Present Progressive – Affirmative Form 

 
  
O Presente Progressivo ou Contínuo é usado principalmente para 

expressar ações que estão acontecendo no momento presente. Em geral, 
vem acompanhado de advérbios e locuções adverbiais de tempo, tais 
como: now (agora), at the moment (no momento), at present (no 

presente), que ficam geralmente no final da frase. 
 É formado como o presente do verbo to be (am, are, is) e ao verbo 

principal é acrescida a terminação ing. 
 
Exemplos:  
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 Mathew is studying in his room now. (Mathew está estudando 

em seu quarto agora.) 

 They are playing soccer at the moment. (Eles estão jogando 

futebol no momento.) 

 I am listening to music now. (Eu estou escutando música 

agora.) 

 

 

Observe abaixo as regras para colocar os verbos no presente 

contínuo corretamente: 

 

 

ING 

1) A maioria do verbos recebem o ing no 

final no presente contínuo. Ex.: study - 

studying 

 

2) Verbos terminados com a letra e, 

perdem o e e recebem ing. Ex.: dance - 

dacing 

 

3) Verbos terminados com ee, devemos 

acrescentar o ing. Ex.: see- seeing 

 

4) Verbos terminados com ie, perdem o ie 

e ganham o y + ing no final. Ex.: die – 

dying 

 

5) Verbos terminados em consoante + 

vogal + consoante, dobram a última 

consoante e recebem ing. Ex.: run - 

running 
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EXERCÍCIO 1) Complete a cruzadinha com os verbos entre 

parênteses das frases no presente contínuo seguindo as regras 

acima. Preste atenção nos números de cada uma e se estão em 

across (horinzontal) ou em down (vertical) para completar 

corretamente: 

What are you doing? (O que você está fazendo?) 

 

ACROSS 

1. I’m... TV. (watch) 

4.I’m... a ball in the park. 

(kick) 

6. I’m... my cat a bath. 

(give) 

7. I’m late! I’m... to my 

next class. (run) 

10. I’m... at a bus stop. 

(stand) 

11. I’m... my breakfast. 

(eat) 

13. I’m... to a movie 

theater. (go) 

14. I’m... at a golf course. 

(golf) 

15. I’m... English ate the 

library. (study) 

DOWN 

1. I’m... to school. (walk) 

2. I’m... dinner in the 

kitchen. (cook) 

3. I’m... my teeth. (brush) 

5. I’m... at my friend’s 

party. (dance) 

7. I’m... na interesting 

book. (read) 

8. I’m... flowers in the 

garden. (plant) 

9. I’m... my homework. 

(do) 

10. I’m... the floor with a 

broom. (sweep) 

12. I’m... “Happy 

Birthday” to my 

classmate. (sing) 



 

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 

 

Observe a tabela a seguir com a estrutura das frases na Forma 

Afirmativa no presente contínuo: 

P. P. To be Verbo Principal + 
Complemento 

Tradução 

I am washing the dishes. (Eu estou lavando os 
pratos.) 

You are reading a book. (Você está lendo um livro.) 

He is studying English. (Ele está estudando 
Inglês.) 

She is studying English. (Ela está estudando 
Inglês.) 

It is playing with the ball. (Ele/ela está brincando 

com a bola.) 

We are reading a book. (Nós estamos lendo um 
livro.) 

You are reading a book. (Vocês estão lendo um 
livro.) 

They are washing the dishes. (Eles/elas estão lendo um 
livro.) 

 

EXERCÍCIO 2) Olhe a imagem, numere de acordo com o que as 
pessoas estão fazendo e faça frases usando o presente contínuo 
corretamente. Lembre-se de utilizar o verbo to be (am, are ou is) de 

acordo com os pronomes pessoais de cada frase e de acrescentar 
ing no verbo principal que está em negrito de acordo com a regras 
que estudamos acima: 

 

 
 

1) He/ walk/dog. (Ele está passeando com o cachorro.) 

A: He is walking dog. 
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2) She/ knock/ at the door. (Ela está batendo na porta.) 

__________________________________________________________________   

3) He /ride/ a bike. (Ele está andando de bicicleta.) 

__________________________________________________________________ 

4) She/ feed/pigeons. (Ela está alimentando os pombos.) 

__________________________________________________________________ 

5) It run/ after cat. (Ele está correndo atrás do gato.) 

__________________________________________________________________ 

6) He/ look out/window. (Ele está olhando pela janela.) 

__________________________________________________________________ 

7) She/ water/flowers. (Ela está molhando as flores.) 

__________________________________________________________________ 

8) They/ play/ ball. (Eles estão jogando bola.) 

__________________________________________________________________ 

9) She/ listen/ music. (Ela está ouvindo música.) 

__________________________________________________________________ 

10)  The cat/ jump/ out/window. (O gato está pulando a janela.) 

__________________________________________________________________ 

11)  He /slide/ park. (Ele está deslizando.) 

__________________________________________________________________ 

12)  She/wait/to cross the street. (Ela está esperando para atravessar a 

rua.) 

__________________________________________________________________ 

13)  He/ go/to school. (Ele está indo para a escola.) 

__________________________________________________________________ 

14)  She/push/stroller. (Ela está empurrando o carrinho.) 

__________________________________________________________________ 

15)  The car/ stop/ traffic light. (O carro está parado no semáforo.) 

__________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 05  21/10 

 

Present Progressive Negative and Interrogative Form 
  

Observe a tabela abaixo para entender a Forma Negativa e 
Interrogativa do Presente Contínuo: 

 

Affirmative Form Negative Form Interrogative Form 

I am working. I am not working. Am I working? 

You are working. You are not working. Are you working? 

He is working. He is not working. Is he working? 

She is working. She is not working. Is she working? 

It is working. It is not working. Is it working? 

We are working. We are not working. Are we working? 

They are working. They are not working. Are they working? 

 

 

EXERCÍCIO 1) Coloque as frases na forma negativa em inglês 

corretamente: 

a) Jane is cleaning the windows. (Jane está limpando as janelas.) 

_______________________________________________________________. 

b) Betty and Tom are drinking tea. (Betty e Tom estão tomando 

chá.) 

________________________________________________________________. 

c) Dad is talking to the phone with mom. (O pai está falando no 

telefone com a mãe.) 

_______________________________________________________________. 

d) I am going to school now. (Eu estou indo para a escola agora.) 

________________________________________________________________. 

e) We are jumping up and down. (Nós estamos pulando para cima e 

para baixo.) 

________________________________________________________________. 
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EXERCÍCIO 2) Coloque as frases na forma interrogativa em inglês 

corretamente: 

a) We are all sitting on the sofa. (Nós todos estamos sentando no 

sofá.) 

_______________________________________________________________? 

b) That man is driving very fast. (Aquele homem está dirigindo 

muito rápido.) 

_______________________________________________________________? 

c) The kids are playing in the park. (As crianças estão brincando no 

park.) 

_______________________________________________________________? 

d) Susan is talking loudly. (Susan está falando muito alto.) 

_______________________________________________________________? 

e) You and Liz are eating ice cream. (Você e Liz estão tomando 

sorvete.) 

_______________________________________________________________? 

 

 

BONS ESTUDOS!!! CONTINUE SE ESFORÇANDO!!!! 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  07/10 

VAMOS CONTINUAR NOSSO ESTUDO SOBRE AS CÉLULAS? LEIA O 

TEXTO ABAIXO QUE FALA SOBRE AS CÉLULAS VEGETAIS: 
 

Célula vegetal - Quais são suas principais características? 
  
 A célula vegetal é eucariótica (veja a diferença de célula 

eucariótica e procariótica na atividade 03). Bem como outras células, 
ela possui membrana plasmática e citoplasma definidos. Além disso, 
dispõe de organelas comuns à célula animal. Sendo, portanto, 

semelhantes. Contudo, as células do reino vegetal carregam 
características próprias. Ou seja, estruturas originais e restritas a elas. 

A parede celular é uma estrutura mais rígida, formada por 
celulose, exterior a membrana plasmática. Ela tem como função 
principal sustentar a planta fornecendo resistência. Além disso, 

restringe o tamanho da célula e impede sua ruptura no momento em 
que ocorre a entrada de água. Nela existem poros que promovem 

comunicação entre citoplasma das células vizinhas. 
Típico da célula vegetal, o vacúolo de suco celular (também 

chamado de vacúolo ou vacúolo central) atua em diversas atividades da 

célula. São espaços que, envolvidos por uma membrana, tem como 
função armazenas substâncias, regular entrada e saída de água, etc. No 
seu interior existe o suco celular, rico em água. Os vacúolos podem 

ocupar cerca de 90% do espaço celular total. Além disso, as células 
vegetais possuem mais características. 

 Os cloroplastos são as organelas celulares em que ocorrem as 
reações de fotossíntese, que utilizam a energia luminosa para a 
produção de moléculas orgânicas (glicose, um tipo de açúcar). Essas 

importantes estruturas são encontradas nas algas verdes e nas plantas. 
Os cloroplastos são organelas que fazem parte de um grupo 

conhecido como plastídios. Geralmente os plastídios são classificados 

de acordo com o tipo de pigmento que apresentam. No caso dos 
cloroplastos, o pigmento encontrado em maior quantidade é a clorofila, 

um pigmento verde. 
Sendo assim, nas células vegetais encontramos três típicas 

estruturas: parede celular, vacúolo de suco celular e cloroplastos. 

Observe a seguir o desenho de uma célula vegetal e depois faça a 
atividade 02. 

 
(Adaptado de: TRISTÃO, Isadora. Célula vegetal - Quais são suas principais características? 2020. 
Disponível em: https://conhecimentocientifico.r7.com/celula-vegetal/. Acesso em: 19 ago. 2020. 
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SANTOS, Vanessa Sardinha dos. O que é cloroplasto?; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-cloroplasto.htm. Acesso em 19 de agosto de 

2020.) 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE 02  10/10 

COM BASE NO TEXTO DA ATIVIDADE 01, RESPONDA O 
QUESTIONÁRIO: 

 
a) Quais das alternativas abaixo é ERRADA: 
(   ) A célula vegetal é totalmente diferente da célula animal, não tendo 

nenhuma semelhança. 
(   ) No vacúolo de suco celular podemos encontrar água. 
(   ) A célula vegetal também possui um núcleo. 

 
b) Observe os dois desenho a seguir e circule de vermelho a célula 

animal e de verde a célula vegetal: 
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c) Qual a função dos cloroplastos? 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 
d) Qual é o pigmento encontrado nos cloroplastos: 

(   ) Azul. (   ) Clorofila. (   ) Carotenoides 
 
e) “É uma estrutura mais rígida, formada por celulose, exterior a 

membrana plasmática. Ela tem como função principal sustentar a 
planta fornecendo resistência.” Estamos falando de qual estrutura? 
Assinale a alternativa correta com um “X”: 

(   ) Parede celular. (   ) Cloroplastos. (   ) Vacúolo de suco celular. 
 

f) Desenhe uma célula vegetal e pinte apenas os cloroplastos, o vacúolo 
de suco celular e a parede celular. Pode pintar de qualquer cor. Faça o 
desenho no espaço disponível a seguir: 
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ATIVIDADE 03  14/10 

LEIA O TEXTO A SEGUIR QUE FALA SOBRE 

CÉLULAS PROCARIONTES E EUCARIONTES 
DEPOIS FAÇA O QUE SE PEDE: 

 
As bactérias são organismos unicelulares e 
seu material genético não está separado do 

citoplasma por uma membrana, como nas 
células de animais e plantas, por exemplo. Portanto, ao contrário 

dessas células, as bactérias não possuem núcleo. Dizemos que são 
procariontes (do grego pró, “anterior”; karyon, “núcleo”; e onthos, “ser”). 
Observe na figura que as bactérias possuem uma parede celular, mas a 

composição química dessa parede é diferente da parede celular das 
plantas. Veja ainda, na figura, que algumas bactérias apresentam 

filamentos, os flagelos, que permitem o deslocamento da célula. Ao 
contrário das bactérias, nos animais e nas plantas, o material genético 
dos cromossomos está envolvido por uma membrana, formando um 

núcleo verdadeiro. Dizemos que esses organismos são eucariontes. 
 
(FONTE: GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris 

ciências, 6º ano: ensino fundamental, anos finais. 3. ed. São Paulo: 
Ática, 2018. p. 110) 

 
a) Assinale com um X a questão que está correta: 
(   ) As bactérias são organismos unicelulares e seu material genético 

não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células 
de animais e plantas, por exemplo. 

(   ) Ao contrário das células dos animais e das plantas, as bactérias 
possuem núcleo, dizemos então que elas são procariontes. 
(  ) Algumas bactérias apresentam filamentos, os flagelos, que não têm 

função alguma na célula. 
(   ) Organismos eucariontes são aqueles que não tem núcleo. 

 

ATIVIDADE 04  21/10 

LEIA O TEXTO A SEGUIR E COMPLETE A TABELA: 

 
A invenção do microscópio e a descoberta da célula. 

 

 O microscópio foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Vejamos um 
pouco da história dessa invenção. 
 Os primeiros microscópios (ampliavam cerca de 20 vezes) teriam 

sido criados por volta de 1600 pelos fabricantes de óculos Hans e 
Zacharias Janssen. 



 

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 

 

 Em 1665 Robert Hooke 

observou fatias finas de cortiça 
(um tipo de casca de árvore 
usada para fazer rolhas) com 

ajuda do microscópio que ele 
mesmo construiu (observe a 
figura). Hooke viu pequenos 

espaços na cortiça e chamou 
esses espaços de células (hoje 

sabemos que o que ele viu, na 
verdade, eram as paredes celulares das células e não as células 
propriamente ditas).  

 Em 1674 Anton van Leeuwenhoek afirmou ter descoberto uma 
diversidade de animais em uma gota de água (hoje sabemos que eram 

microrganismos). Leeuwenhoek tinha uma grande habilidade em polir 
lentes e em seus estudos acabou observando microrganismos com 
apenas 0,003 mm (três milésimos de milímetros) de comprimento. Ele 

disse certa vez: “tudo o que descobrimos até agora é insignificante se 
comparado ao que podemos encontrar no grande tesouro da natureza”. 
E Leeuwenhoek não estava exagerando: os seres microscópicos 

constituem provavelmente mais de 90% de todos os indivíduos do 
planeta! 

 
(FONTE: GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris 
ciências, 6º ano: ensino fundamental, anos finais. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2018. p. 107) 
 
Releia o texto, analise a tabela e depois complete os três espaços em 

branco com as informações corretas extraídas do texto: 
 

PESQUISADOR ANO CONTRIBUIÇÃO 

Hans e Zacharias 
Janssen 

1600  
 
 
 
 

 1665 Observou fatias finas de 
cortiça com ajuda do 
microscópio, ele viu 

pequenos espaço na 
cortiça e chamou esses 
espaços de células. 

Anton van Leeuwenhoek  Observou 
microrganismos em 
gotas de água. 
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ATIVIDADE 05  26/10 

Leia o texto e responda as questões: 

 
Os níveis de organização dos animais 

 
Um organismo (nós, por exemplo) é formado por muitas células. 

Elas trabalham juntas para manter o corpo “funcionando”. As células se 

reúnem em grupos denominados tecidos. Nos seres humanos, os quatro 
tipos de tecidos básicos encontrados são: epitelial, conjuntivo, nervoso e 

muscular. Leia uma explicação breve sobre os quatro tipos de tecidos a 
seguir: 
- Tecido epitelial: é encontrado cobrindo a superfície do corpo de muitos 

animais e no interior de diversos órgãos ocos, como o tubo digestório e 
do sistema respiratório. 
- Tecido conjuntivo: encontra-se amplamente distribuído pelo corpo, 

estando envolvido em diferentes funções como preenchimento, 
transporte, sustentação, defesa, reserva energética e isolamento 

térmico. 
- Tecido nervoso: O tecido nervoso está envolvido na coordenação das 
funções de diferentes órgãos, constituindo o sistema nervoso, dividido 

em: sistema nervoso central (SNC), formado pelo encéfalo e medula 
espinhal e sistema nervoso periférico (SNP), formado pelos nervos e 

gânglios nervosos. Ambos os sistemas são formados pelos neurônios, 
que são as células nervosas responsáveis pelos impulsos nervosos e os 
gliócitos, que são as células glia responsáveis por envolver (formando a 

bainha de mielina) e nutrir os neurônios. 
- Tecido Muscular: O tecido muscular é caracterizado por sua 
contratilidade e as células que formam esse tecido são de formato 

fusiforme e recebem o nome de miócitos (fibras musculares). Há 3 tipos 
de tecido muscular: não-estriado ou liso, estriado esquelético e estriado 

cardíaco. 
 Os tecidos por sua vez se agrupam e formam os órgãos. O 
estômago é um exemplo de órgão e este é formado por tecido epitelial 

(reveste e protege o estômago por dentro), tecido conjuntivo (que contém 
os vasos sanguíneos) e por tecido muscular, que é capaz de contrair e 

ajudar a misturar os alimentos durante a digestão. 
 Um grupo de órgãos que trabalham em conjunto e de forma 
harmoniosa em funções semelhantes e específicas constituí um 

sistema. Por exemplo, na maioria dos animais o coração, as artérias e 
as veias compõem o sistema cardiovascular. Não se preocupe, os 
sistemas serão tratados na próxima apostila. Todos os sistemas juntos, 

por sua vez, formam um organismo. 
Observe a figura a seguir que mostra os diferentes níveis de 

organização da maioria dos organismos multicelulares. 
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Um organismo é formando por sistemas, os sistemas são 

formados por órgãos, os órgãos são formandos de tecidos e, por fim, os 
tecidos são formados por células. E o contrário também é verdadeiro: as 
células formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os 

sistemas e estes, por fim, formam um organismo. O esquema abaixo 
representa o sistema digestório. 

 

 
 

SOBRE OS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS ANIMAIS ASSINALE A 

ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO: 
 

a) Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são 

formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas 
uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células 

com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de: 
a) órgão.  b) organela.  c) tecido.  d) organismo. 
 

b) Constantemente citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais 
como o urinário e o digestório. Um sistema pode ser definido como um 
conjunto de: 

a) células.  b) tecidos.  c) órgãos.  d) organelas. 
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c) Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a 

alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os 
números 1, 2 e 3. 
 

Célula → (1) → (2) → Sistema → (3) 
 
a) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 

b) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 
c) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 

d) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 
e) 1- organela, 2-órgão, 3- tecido. 
 

d) O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode 
ser estudada em diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e 

marque aquela que indica corretamente a sequência dos níveis de 
organização do corpo humano: 
a) célula → sistemas → tecidos → órgãos → organismo 

b) célula → tecidos → órgãos → sistemas → organismo 
c) célula → órgãos → tecidos → sistemas → organismo 
d) tecidos → órgãos → sistemas → célula → organismo 

e) tecidos → órgãos → célula → sistemas → organismo 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO! 
 

HISTORIA E FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 
 

O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo que envolve 
passes de bola com as mãos. 
Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é 

proveniente da língua inglesa, visto que hand significa “mão”. 
A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas ela 

possui um diâmetro maior. 
Origem 

O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de 

educação física alemão Karl Schelenz.Nesse ano, ele e outros parceiros 
de trabalho reformularam um esporte que era praticado por deficientes 
visuais chamado de torball. 
Desde sua criação, o handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu 
algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em 

gramados) e os espaços eram menores. 
Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 

metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para 
mulheres.Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele 
passou a ser jogado por ambos os sexos. 

Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na 
Alemanha durante a primeira guerra mundial.No entanto, não demorou 
muito para que ele se difundisse pela Europa e ainda, para outras 

partes do mundo.Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo 
número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 

jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje o número foi reduzido para 
14 no total (7 jogadores em cada equipe).No final dos anos 30 o 
handebol passou a ser um esporte oficial Jogos Olímpicos de Berlim. 

Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 
jogadores cada.Com as novas mudanças (jogadores e espaço), ele 
passou a fazer parte dos jogos olímpicos a partir de 1972.Além disso, o 

esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas 
competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece 

destaque o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e 
masculina. 

Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol 

com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a 
nível mundial.Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de 180 

países do mundo. 
Handebol no Brasil 
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No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 

30. Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de 
Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação 
do esporte no país.Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de 

Handebol (CBHb) com sede na cidade de Aracaju (Sergipe). Esse órgão é 
responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. 

Atualmente diversos estados possuem equipes de Handebol com 

destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Paraná.Mesmo que o handebol tenha certa representatividade no país, 

esse esporte ainda é o menos praticado em relação ao futebol, vôlei, 
basquete, etc. 
 

Fundamentos básicos do Handebol 
 Empunhadura 

 Recepção 
 Passe  
 Arremesso 

 Finta 
 Drible 

1-Empunhadura 

A empunhadura consiste em segurar a bola de maneira correta com 
uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no handebol. 

 
2-Recepção 
A recepção é o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. 

Normalmente, é executada com as duas mãos, mas jogadores de alto 
nível técnico são capazes de fazê-la com apenas uma das mãos. 
 

3-Passe 
O passe é determinante para que uma equipe seja capaz de manter a 

posse de bola. Ele consiste em lançar a bola para um companheiro de 
equipe sem deixar que o adversário faça a interceptação. 
 

4-Arremesso 
Essa é a ação que finaliza a jogada e busca atingir a baliza adversária 

para marcar o gol. 
 
5-Finta 

No handebol, a finta é fundamento utilizada para tentar se desvencilhar 
da marcação, enganando o adversário. Para isso, são feitos movimentos 
de mudança de direção e de ritmo. 

 
6-Drible 

O drible no handebol resume-se ao ato de quicar a bola no chão, em 
progressão, mantendo o domínio.  
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ATIVIDADE 01  08/10 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 
 

a)(    ) O handebol  é um esporte coletivo que envolve passes de bola 
com os pés. 
b)(     )O handebol é praticado entre duas equipes, o nome dessa 

modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto 
que hand significa “mão”. 

c)(     )A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas 
ela possui um diâmetro maior. 
d)(   )O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação 

física alemão Karl Schelenz . 
e(   ) O handebol surgiu de uma reformulação de um esporte que era 

praticado por deficientes visuais, chamado de torball. 
f)( )O handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas 
modificações. Antes era praticado ar livre (em gramados) e os espaços 

eram menores. 
g)(   )Agora, o handebol é executado em quadras fechadas de 40 por 20 

metros.  
h)(      ) Antigamente o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. 
i)(   )Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em 

Berlim, na Espanha durante a primeira guerra mundial. 
j)(    )Demorou 200 anos para que  o handebol se difundisse pela 

Europa e para outras partes do mundo. 

 

ATIVIDADE 02  15/10 

COMPLETE 
a) Quando foi criado, o handebol continha um total de______ jogadores, 

ou seja, 11 em cada equipe. 
b) Hoje o número de_______________________foi reduzido para 14  no 
total (7 jogadores em cada equipe). 

c)No final dos anos 30 o handebol passou a ser um ________________ 
oficial  do Jogos Olímpicos de Berlim.  
d)O handebol se espalhou pelo ______________ e atualmente 

encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e 
internacional.  

e)Nos dias de hoje, o _________________ é praticado em mais de 180 
países do mundo. 
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ATIVIDADE 03  22/10 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 
 

A)Consiste em segurar a bola de maneira correta com uma das mãos e é 
um dos fundamentos mais básicos no handebol. 
a)Recepção                            b)chute                             c)empunhadura                 

 
B)Ele consiste em lançar a bola para um companheiro de equipe sem 

deixar que o adversário faça a interceptação. 
a)recepção                              b)chute                               c)passe 
 

C)É o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. Normalmente, é  
executada com as duas mãos, mas jogadores de alto nível técnico são 
capazes de fazê-la com apenas uma das mãos. 

a)recepção                                b)chute                            c)passe                   
 

ATIVIDADE 04  27/10 

DESCREVA: 
A)O que é finta: 

 
 
 

B)O que é arremesso: 
 

 

ATIVIDADE 05  29/10 

CITE E DESCREVA UMA BRINCADEIRA OU JOGO QUE PODEMOS 

REALIZAR FUNDAMENTOS DO HANDEBOL.  
 
POR EXEMPLO: NO JOGO DE QUEIMADA OU CAÇADOR, 

REALIZAMOS O ARREMESSO.(PODE DESCREVER ESSA OU 
ESCOLHER OUTRA) 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  23/10 

HINDUÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que 

engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de 
diferentes povos. Passando por constantes adaptações até chegar ao 
que se conhece hoje, o Hinduísmo foi dividido em fases para melhor 

apresentar sua história. 
Na primeira fase, chamada de Hinduísmo Védico, cultuava-se 

deuses tribais como Dyaus (deus do céu, deus supremo) que gerou 

outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras 
religiões, surgiu o Hinduísmo Bramânico que cultuava a trindade 

composta por Brahma (divindade da alma universal), Vishnu (divindade 
preservadora) e Shiva (divindade destruidora). 

Na terceira fase percebem-se diferentes adaptações influenciadas 

por religiões a partir do cristianismo, islamismo e outras. O Hinduísmo 
Híbrido surgiu então como a agregação de diversas influências. Para os 

hindus: 
 

 A trajetória que a alma terá é traçada de acordo com as ações 

praticadas aqui na Terra (lei do Carma); 
 A libertação final da alma (moksha) determina o fim do ciclo da 

morte e do renascimento; 

 Os rituais hindus devem ser feitos sempre tendo a meditação 
(darshan) e a oferenda aos deuses (puja); 

 A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização 
da carne na alimentação como uma prática impura; 

 As preces cantadas (mantras) devem ser dedicadas a todos os 

deuses; 
 O OM (aum) é o mantra mais importante, pois representa Deus; 

 

No sistema religioso hinduísta atual há uma série de ramificações, 
que geraram crenças e práticas diversas, assim como há muitos deuses 

(politeísmo) e muitas seitas de diversas características. O Hinduísmo 
tem sua ênfase no que seria o modo correto do viver (dharma). Os cultos 
hinduístas são realizados tanto em templos e congregações quanto 

podem ser domésticos. 
A cerimônia mais comumente realizada é relativa à oração (puja). A 

palavra "Om", representa a vibração original, uma vibração que 
transcende o início, o meio e o fim de todas as coisas, vinculando-se, 
desta maneira, à imagem da própria divindade. Os códigos sagrados do 
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Hinduísmo são: os Vedas, consistindo em escrituras que incluem 

canções, hinos, dizeres e ensinamentos; o Smriti, escrituras tradicionais 
que incluem o Ramayana, o Mahabarata, e o Bhagavadgita. O 
Hinduísmo é a religião atualmente predominante na Índia (pouco mais 

de oitenta por cento da população).  
 
 

 
SÍMBOLO DO HINDUÍSMO 

 
 
 

 
ATIVIDADES 
 

1- O que é: 
a) Monoteísmo: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2- Onde o hinduísmo é praticado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- O que é “puja” e “darshan”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4- O que a palavra "Om" representa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- Qual é a ênfase do hinduísmo? Quais seus códigos sagrados? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02  26/10 

FELICIDADE 

Resposta de uma pergunta que foi feita ao médico psiquiatra 
Roberto Shinyashiki numa entrevista concedida por ele à revista "Isto 
É".  

O entrevistador Camilo Vannuchi perguntou a ele:  
- Muitas pessoas têm buscado sonhos que não são seus?  

Shinyashiki responde:  
- A sociedade quer definir o que é certo. São quatro as Loucuras da 
Sociedade.  

A primeira é:  
- Instituir que todos têm de ter sucesso, como se ele não tivesse 

significados individuais.  
A segunda loucura é:  

-Você tem de estar feliz todos os dias.  

A terceira é:  
Você tem que comprar tudo o que puder. O resultado é esse 
consumismo absurdo.  

Por fim, a quarta loucura:  
Você tem de fazer as coisas do jeito certo. Jeito certo não existe.  

Não há um caminho único para se fazer as coisas.  
As metas são interessantes para o sucesso, mas não para a 

felicidade.  

Felicidade não é uma meta, mas um estado de espírito. Tem gente 
que diz que não será feliz enquanto não casar, enquanto outros se 

dizem infelizes justamente por causa do casamento.  
Você pode ser feliz tomando sorvete, ficando em casa com a 

família ou amigos verdadeiros, levando os filhos para brincar ou indo à 

praia ou ao cinema.  
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Quando era recém-formado em São Paulo, trabalhei em um 

hospital de pacientes terminais.  
Todos os dias morriam nove ou dez pacientes. Eu sempre procurei 

conversar com eles na hora da morte. Maior parte pega o médico pela 

camisa e diz:  
"Doutor, não me deixe morrer. Eu me sacrifiquei a vida inteira, 

agora eu quero aproveitá-la e ser feliz".  

Eu sentia uma dor enorme por não poder fazer nada. Ali eu 
aprendi que a felicidade é feita de coisas pequenas.  

Ninguém na hora da morte diz se arrepender por não ter aplicado o 
dinheiro em imóveis ou ações, mas sim de ter esperado muito tempo ou 
perdido várias oportunidades para aproveitar a vida.  

"Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional." –  
ATIVIDADE 

 
1- O que é ser feliz? Você vive por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Para você, qual o sentido da vida? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3- Você aproveita a vida? Em que você coloca sua felicidade? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4- Qual sua opinião sobre as pessoas que trabalham ou estudam 
muito a vida inteira e ganhar dinheiro para poder aproveitar 

quando eles forem idosos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

5- O que você mudaria em sua vida para poder ser feliz ou ser mais 
feliz? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  16/10 

Colagem 

A colagem é um procedimento técnico artístico de utilizar vários 

matérias que podem, ou não, variar a textura, umas sobre as outras ou 

lado a lado, formando um motivo ou uma nova imagem. A colagem 

como técnica tem surgimento datado da história antiga, entretanto teve 

seu valor artístico reconhecido a partir do século XX, considerada ou 

brincadeira de criança, ou manifestação artística popular e desprovida 

de fundamentação critica. A utilização de diversos materiais sobre um 

suporte, como madeira, pedaços de jornal, folhas de árvores e objetos, 

faz da colagem uma técnica que põe em questão os limites entre pintura 

e escultura. 

Agora é sua vez! Observe as colagens abaixo e crie um 

desenho utilizando folhas que você tem na sua casa. Seja criativo!  
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ATIVIDADE 02  23/10 
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ATIVIDADE 03  29/10 

Agora que você já conhece um pouca Leonardo da Vince, faça um dsenho 

de observação da obra Mona Lisa. Utilize o espaço abaixo não se esqueça 

de colorir! 

 

 


