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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.  

Sábado 

31/10 

ARTE  

Perceber as características históricas e artísticas do Movimento Romantismo, 

Realismo e Impressionismo, identificando os elementos da linguagem visual que 

caracterizam estes períodos através da Releitura de obra e produção artística. 

ENSINO RELIGIOSO 

Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, 
suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 

02/11 

Terça-Feira 

03/11 

Quarta-Feira 

04/11 

Quinta-feira 

05/11 

Sexta-Feira 

06/11 

Sábado  

07/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Ler e interpretar o 

gênero crônica, 

assim como 

entender suas 

características e 

funções; 

GEOGRAFIA  

Compreender sobre 

a divisão regional 

Brasileira. 

MATEMÁTICA 

Compreender e 

reconhecer a área 

e o perímetro do 

quadrado. 

HISTÓRIA  

Levar o aluno a 
compreender 
como teve inicio o 
cultivo da cana de 
açúcar Brasil, 
bem como, a 
região que melhor 
se desenvolveu. 

CIÊNCIAS  

Instruir ao uso de 

vacinas para 

combater os 

movimentos 

antivacinas, 

interpretação dos 

dados de saúde 

do próprio 

município, 

prevenção de ISTs 

e educação sobre 

saúde e promoção 

da saúde. 

INGLÊS 

Conhecer e 

utilizar a forma 

afirmativa do 

passado simples 

em inglês. 

LINGUA 

PORTUGUESA 

Ler e interpretar o 

gênero crônica, 

assim como 

entender suas 

características e 

funções; 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Conhecer a quadra 

de handebol 

identificando suas 

linhas e medidas. 

Analisar algumas 

das regras básicas 

do handebol. 

MATEMÁTICA  

Compreender e 

reconhecer a 

área e o 

perímetro do 

retângulo. 

INGLÊS 

Conhecer a 

forma negativa 

do passado 

simples em 

inglês. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Ler e interpretar 

o gênero 

crônica, assim 

como entender 

suas 

características e 

funções; 

CIÊNCIAS  

Argumentar 

sobre a 

importância da 

vacinação para 

a saúde pública, 

com base em 

informações 

sobre a maneira 

como a vacina 

atua no 

organismo e o 

papel histórico 

da vacinação 

para a 

manutenção da 

saúde individual 

e coletiva e para 

a erradicação de 

doenças 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 

09/11 

Terça-Feira 

10/11 

Quarta-Feira 

11/11 

Quinta-feira 

12/11 

Sexta-Feira 

13/11 

Sábado  

14/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Ler e interpretar o 

gênero crônica, 

assim como 

entender suas 

características e 

funções; 

GEOGRAFIA  

Compreender e 

conhecer a região 

onde vivemos. 

MATEMÁTICA 

Compreender e 

reconhecer a área 

do triângulo. 

HISTÓRIA  

Conhecer 
algumas 
características da 
produção de 
açúcar nos 

engenhos do 
período colonial. 

CIÊNCIAS  

Compreender os 

conceitos 

primordiais de 

máquinas simples, 

seu histórico e 

sua 

empregabilidade. 

INGLÊS 

Conhecer e 

utilizar a forma 

interrogativa do 

passado simples 

em inglês. 

LINGUA 

PORTUGUESA 

Escrever palavras 

com correção 

ortográfica, 

obedecendo as 

convenções da 

língua escrita; 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Conhecer a quadra 

de handebol 

identificando suas 

linhas e medidas. 

Analisar algumas 

das regras básicas 

do handebol. 

MATEMÁTICA  

Compreender e 

reconhecer a 

área do 

paralelogramo. 

ARTE 

Perceber as 

características 

históricas e 

artísticas do 

Movimento 

Romantismo, 

Realismo e 

Impressionismo, 

identificando os 

elementos da 

linguagem 

visual que 

caracterizam 

estes períodos 

através da 

Releitura de 

obra e produção 

artística. 

GEOGRAFIA 

Compreender a 

história de 

nossa região e 

do nosso povo 

do sul do Brasil. 

INGLÊS 

Relembrar e 

praticar o tempo 

passado do verb 

to be. 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 

16/11 

Terça-Feira 

17/11 

Quarta-Feira 

18/11 

Quinta-feira 

19/11 

Sexta-Feira 

20/11 

Sábado  

21/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Escrever palavras 

com correção 

ortográfica, 

obedecendo as 

convenções da 

língua escrita; 

GEOGRAFIA  

Compreender sobre 

os aspectos físicos 

da região Sul. 

MATEMÁTICA 

Compreender e 

reconhecer a área 

do losango. 

HISTÓRIA  

Entender através 
do texto, porque a 
cana foi escolhida 
pelo rei de 
Portugal para ser 
cultivada. 

CIÊNCIAS  

Compreender os 

conceitos 

primordiais de 

máquinas 

simples, seu 

histórico e sua 

empregabilidade. 

INGLÊS 

Conhecer e 

aplicar algumas 

palavras de 

EDUCAÇÃO 

FISICA 

Conhecer a quadra 

de handebol 

identificando suas 

linhas e medidas. 

Analisar algumas 

das regras básicas 

do handebol. 

GEOGRAFIA 

ARTE 

Perceber as 

características 

históricas e 

artísticas do 

Movimento 

Romantismo, 

Realismo e 

Impressionismo, 

identificando os 

elementos da 

linguagem visual 

que caracterizam 

estes períodos 

MATEMÁTICA  

Compreender e 

reconhecer a 

área do trapézio. 

HISTÓRIA  

Levar o aluno a 

conhecer as 

partes de um 

Engenho onde 

se produzia 

açúcar. 
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ligação em inglês. Conhecer a região 

Norte em seu 

desenvolvimento 

econômico e 

populacional. 

através da 

Releitura de 

obra e produção 

artística. 

ENSINO 

RELIGIOSO 

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

valor da vida. 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 

23/11 

Terça-feira 

24/11 

Quarta-Feira 

25/11 

Quinta-feira 

26/11 

CIÊNCIAS  

Compreender os 

conceitos 

primordiais de 

máquinas 

simples, seu 

histórico e sua 

empregabilidade. 

ENSINO 

RELISOSO 

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

LINGUA 

PORTUGUESA 

Ler e interpretar o 

gênero crônica, 

assim como 

entender suas 

características e 

funções; 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA  

Conhecer a quadra 

de handebol 

identificando suas 

linhas e medidas. 

Analisar algumas 

das regras básicas 

do handebol. 

MATEMÁTICA  

Compreender e 

reconhecer a área 

do círculo e o 

perímetro da 

circunferência. 

HISTÓRIA 

Compreender o que 
era o pacto colonial 
e como a mão de 
obra escrava 
africana foi a base 
para o 
funcionamento da 
economia colonial. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Conhecer a quadra 

de handebol 

identificando suas 

linhas e medidas. 

Analisar algumas 

das regras básicas 

do handebol. 

ARTE 

Perceber as 

características 

históricas e 

artísticas do 

Movimento 

Romantismo, 

Realismo e 

Impressionismo, 

identificando os 

elementos da 

linguagem visual 

que caracterizam 

estes períodos 

através da Releitura 

de obra e produção 

artística. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  02/11 

O que é crônica:  

Você sabe o que é uma crônica? Esse é um gênero textual bastante 

popular no jornalismo.  

Texto contemporâneo apresenta fatos do cotidiano em linguagem 

simples. Dentre os inúmeros gêneros textuais existentes, um dos mais 

populares e utilizados para descrever situações do cotidiano é a crônica. 

Muito usado em textos jornalísticos publicados em jornais e revistas, é 

escrita com uma linguagem simples e coloquial, que torna a leitura 

mais fácil e agradável. E também permite que o leitor se sinta amigo do 

cronista, já que o texto é desenvolvido em tom de conversa informal. A 

crônica é um tipo de texto que tem prazo de validade por se tratar de 

um assunto contemporâneo, geralmente uma crítica ou comentário 

sobre algo que está sendo debatido no momento. 

Características da crônica 

Entre as principais características da crônica, é possível destacar a 

linguagem simples, objetiva e o texto curto. Além de se tratar de uma 

abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos. Em seu eixo 

temático, é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano, sempre 

com um caráter crítico (sobre comportamentos sociais, leis, instituições 

etc.). É um gênero textual que passeia entre o jornalístico e o literário, 

trazendo temas reais trabalhados de forma mais subjetiva. 

A crônica é um tipo de texto que chama atenção pelo seu tom mais leve, 

muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por 

contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos. 
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A essência da crônica é: 

Trata de assuntos contemporâneos; 

Utiliza linguagem simples e coloquial; 

Faz uso de poucos ou nenhum personagem; 

Tom irônico e humorístico bastante usado no jornalismo; 

Textos rápidos e objetivos. 

 

 

ATIVIDADE 02  05/11 

LEIA A CRÔNICA:  A TECNOLOGIA 

Crônica de Nacélio Simoa, 8º ano SGA-Professor Maurício Araújo  

  Acordei cedo. Sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da 

minha localidade. Antes, um espaço sem construção, cavalos 

amarrados nas estacas esperando seus donos que assistiam à missa. 

Hoje, observava o pouco movimento da comunidade, alguns poucos 

carros, motos e os pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos 

pés de cajueiros. 

   Com o vento lambendo meu rosto e um calor de mil graus em plena 

manhã, percebi um casal de idosos que acabara de sentar naquele 

banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à 

cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para 

resolvermos nossos problemas. 

  Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Aproximei-me sem 

despertar sua atenção, descobri que falava de internet. Não era bem 

essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. 

Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações: 
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            - Esse povo de hoje só vive nesse tal de face book. 

            -Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular e agora 

não faz outra coisa, senão cutucar aquele troço. Não gosto disso! Falou 

aquela senhora. 

            Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então 

resolveu amenizar o tom do diálogo: 

            -Me recordo da dona Toinha que comprou uma televisão e 

resolvi ir a sua casa para vê-la depois de tantas conversas na 

vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado tropeçando os 

pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. 

            -É o ônibus! 

            -Vamos então. 

            -O importante é valorizar e respeitar esta nova tecnologia, 

afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos 

ajudar. 

            -Cuidado com o batente, não vá bater o pé de novo! 

            -Claro que não! 

    Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia 

influencia diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos.  

 

ATIVIDADE 03  07/11 

Sobre o texto acima responda: 

1ª) Em relação às características do texto, escreva: 

a) Gênero: 

_________________________________________________________ 
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b) Tipo discursivo ou tipologia (expositivo, argumentativo, narrativo...): 

_________________________________________________________ 

c) Domínio discursivo (literário, jornalístico, religioso, acadêmico...): 

_________________________________________________________ 

2ª) Qual o assunto do texto? 

_________________________________________________________ 

3ª) O que alegrava a manhã daquela comunidade? 

_________________________________________________________ 

4ª) ―Saí correndo desesperado tropeçando os pés no batente da porta da 

casa quando a vi funcionar.‖ A palavra em destaque se refere a 

a) porta. 

b) batente. 

c) televisão. 

d) casa. 

5ª) Na fala da personagem: ―... senão cutucar aquele troço.‖, o que 

podemos compreender sobre o cotidiano vivido por aquela senhora? 

a) Ela faz uso das tecnologias apesar de não gostar. 

b) Ela demonstra repúdio com o uso de algumas tecnologias. 

c) Apesar de detestar a tecnologia, ela apoia claramente o seu uso por 

familiares. 

d) Aborrece quem faz uso das tecnologias. 
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ATIVIDADE 04  09/11 

Através da atividade 01, escreva as principais características de uma 

crônica: 

 

 

 

 

ATIVIDADE 05  12/11 

Uso do c cedilha – ç: 

O cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra c. Tem o som de ss 

(dois s) e fica com a seguinte aparência: “ç”. Nunca pode iniciar 

palavras e é usado sempre antes das vogais a, o e u. 

A letra c, por sua vez, é usada sempre ante antes das vogais e e i. Por 

exemplo: centeio, peraltice, tencionar, cinto. 

Quando empregamos o “S”: 

* Diante do sufixo “-ês” quando este indicar origem, procedência. 

Chinês 

inglês 

norueguês 

português... 

* Nos sufixos “- esa” e “-isa”, formadores de femininos. 

Camponesa 

diaconisa 

duquesa 

profetisa... 
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* Nos sufixos “-oso” e “-osa” formadores de adjetivos. 

Amorosa 

bondoso 

carinhoso 

pomposa... 

* Depois de ditongos. 

Coisa 

lousa 

pausa 

* Com os verbos constituídos do sufixo “-isar” quando a palavras 

primitiva já é grafada com “s”. 

Analisar–derivada de análise; 

Pesquisar – derivada de pesquisa;  

Emprega-se o “SS”: 

* Nos substantivos relacionados a verbos constituídos do radical   

“-ced”. 

Ceder – cessão... 

* Diante dos substantivos relacionados a verbos com o radical  

“-prim”. 

Imprimir-impressão  

Reprimir – repressão... 

* Nos substantivos relacionados a verbos que se constituem do 

radical “- gred”. 

Agredir-agressão 

regredir – regressão 
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* Diante dos substantivos relacionados a verbos com a terminação 

“-tir”. 

Admitir-admissão 

repercutir – repercussão 

* Nos substantivos relacionados a verbos constituídos do radical “-

met”. 

Intrometer-intromissão 

submeter - submissão 

 

ATIVIDADE 06  16/11 

Complete as palavras usando SS, Ç OU S nos espaços: 

 

A)    DETEN__ÃO 

B)    CONTEN__ÃO 

C)    ABSTEN__ÃO 

D)    PROGRE__ÃO 

E)    TRANSGRE__ÃO 

F)     REGRE__ÃO 

G)    EXPRE__ÃO 

H)    REPRE__ÃO 

I)     SUPRE__ÃO 

J)     PRETEN__ÃO 

K)    ASCEN__ÃO 

L)    COMPREEN__ÃO 

M)   MI__ANGA 

N)   A__AFRÃO 

O)   OPRE__ÃO 

P)   EXPUL__ÃO  

Q)   PA__OCA 

R)   APREEN__ÃO 

S)   MU__ULMANO 
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ATIVIDADE 07  24/11 

ATIVIDADE 07 

De acordo com os estudos das atividades 01 e 02, sobre a crônica, 

escreva a sua, com as caraterísticas apresentadas acima, faça um texto, 

narrando um fato que aconteceu no dia a dia, com um toque de humor, 

ou jornalismo, ou poético, um texto simples como uma conversa, com 

título interessante, com um começo, desenvolvimento e um fim: 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  03/11 

Área do Quadrado 

 
A área do quadrado corresponde ao tamanho da superfície dessa 

figura.  

 
 

Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de 

dois lados (l) dessa figura.  
Observe que o valor geralmente será dado em cm2 ou m2. Isso 

porque o cálculo corresponde a multiplicação entre duas medidas.  

(cm . cm = c2    ou     m . m = m2) 
 

Exemplo 1: Determine a área de um quadrado com 17 cm de lado: 
A = L x L 
A = 17 x 17  

A = 289 cm2 
Perímetro 

 O perímetro é soma das medidas de todos os lados de uma 

figura geométrica. 

 

Exemplo 2: Determine o perímetro do quadrado que mede 17 cm de 

lado: 

 P = L+L+L+L 

P = 17 + 17 + 17 +17 

P = 68 cm 

 

1-Determine a área de cada uma das figuras abaixo: 
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2-Agora determine o perímetro de cada uma das figuras do exercício 1: 

 

 

 

 

3-Determine a área de uma sala quadrada, sabendo que seu lado mede 

7,5 m. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02  06/11 

 

Área do Retângulo 

 
A área do retângulo corresponde ao produto (multiplicação) da 

medida da base (b) pela altura (h) da figura, sendo expressa pela 

fórmula: 

 
 

Para calcular a superfície ou área do retângulo basta multiplicar o 
valor da base com o da altura. 

Outra maneira mais conhecida do cálculo da área do retângulo é 
multiplicar o comprimento pela largura. 

 

Exemplo 3: Determine a área e o perímetro do retângulo abaixo: 
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4- Determine a área das figuras abaixo: 

 
 

 

 

5-Agora determine o perímetro de cada um dos retângulos da atividade 

4: 

 

 

 

6-Maria quer colocar cerâmica no piso de sua cozinha, sabendo que a 

cozinha é retangular e mede 6,8 metros de comprimento (base) e 4,3 

metros de largura (altura).  

Determine o tamanho da cozinha de Maria. 

 

 

 

 

7-Observe a figura abaixo. 

Descubra qual é a área da região pintada (cinza), sabendo que a medida 

de cada lado de cada quadradinho mede 1 metro. 

 
 

 

ATIVIDADE 03  10/11 

Área do Triângulo 
 

A área do triângulo pode ser calculada através das medidas da 
base e da altura da figura.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/arquivos_restritos/files/documento/2019-06/2_prova_parana_matematica_6ano_comentada.pdf&psig=AOvVaw3qsuBf8IBron4VDkfBQ3JM&ust=1601121088109000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOv82ehOwCFQAAAAAdAAAAABAP
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 Para calcular a área do triângulo multiplica-se a base (b) pela 

altura (h), depois divide o resultado por 2.  

Desta forma pode-se utilizar a fórmula: A =  

 
 
Exemplo 4: Determine a área do triângulo da figura abaixo: 

 
 
8- Determine a área dos triângulos abaixo: 

 
 
 

 
 

 

ATIVIDADE 04  13/11 

 

Área do Paralelogramo 
 

O paralelogramo é um quadrilátero que possui quatro lados 
opostos congruentes (mesma medida). Nessa figura, os lados opostos 

são paralelos. 
 

Fórmula da Área 
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Para calcular a medida da área do paralelogramo basta 
multiplicar o valor da base (b) pela altura (h). Logo, a fórmula é: 

A = b x h, ou seja, utilizamos a mesma fórmula da área do 
retângulo. 
 

Exemplo 5: Determine a área do paralelogramo abaixo: 

 
 
9-Determine a área do paralelogramo, sabendo que sua base mede 25 

cm e sua altura mede 20 cm: 

 
 
10-Jandira tem um terreno em forma de paralelogramo, conforme a 

figura abaixo. Ela vai transformar esta área em horta. Ajude a Jandira a 
descobrir. 

Qual é o tamanho da área que será a horta de Jandira? 

 
 

 

ATIVIDADE 05  17/11 

Área do Losango 

 
Para calcular a área do losango é necessário traçar duas 

diagonais. Dessa forma tem-se 4 triângulos retângulos (com ângulo reto 

de 90º) iguais. 
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Fórmula da área do losango 
 

A fórmula para encontrar a área do losango é representada da 

seguinte maneira: 

 
 

Desta maneira, para encontrar a área do losango, basta 

multiplicar a medidas das suas diagonais. 
 
Exemplo 6: Determine a área do losango, conforme a figura. As 

medidas são dadas em cm. 

 
 

11-Determine a área do losango da figura abaixo: 

 
 

 

ATIVIDADE 06  21/11 

Área do Trapézio 
 

O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados e duas bases 
paralelas, sendo que uma é maior e outra menor. 

 

Fórmula da Área 
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 Para calcular a área do trapézio: somamos as bases, depois 
multiplica este resultado pela altura e ao final divide por 2. 
 

Exemplo 7: Determine a área do trapézio, suas medidas são dadas em 
cm: 

 
 

12-Pedro comprou um terreno em forma de trapézio, conforme a figura 
abaixo.  

Determine a área do terreno que Pedro comprou em metros quadrados. 
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ATIVIDADE 07  25/11 

Área do Círculo 
 

A área do círculo corresponde ao valor da superfície dessa figura, 
levando em conta a medida de seu raio (r). 
 

 
Lembre-se que o raio (r) corresponde a distância entre o centro e a 
extremidade do círculo.           Use  = 3,14  

 

Exemplo 8: Determine a área do círculo, sabendo que ele mede 5 cm de 
raio. 

 
 
13-Determine a área de uma circunferência que mede 3 cm de raio. 

 
 
14-Leila vai fazer um jardim circular em sua casa. Sabendo que o 
canteiro terá 2 metros de raio. Qual será o tamanho do jardim de Leila? 
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Perímetro do Círculo 

O perímetro é um conceito da matemática que mede o 
comprimento (contorno) de determinada figura. Em outras palavras, o 
perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. 

No caso do círculo, o perímetro é chamado de circunferência e é 
calculado pelo dobro da medida do raio (2r). Assim, o perímetro da 
circunferência é medido pela fórmula: 

P = 2  . r     ou  C = 2. . r 

 

 
 

Exemplo 9: Se o raio de uma circunferência mede 5 cm. Qual é o 
comprimento dessa circunferência? 
Vamos descobrir o tamanho do contorna da circunferência. 

 
  
15-A roda da bicicleta tem aproximadamente 35 cm de raio. Qual é, 

aproximadamente, a medida de comprimento da circunferência dessa 
roda? 

(a) 218,7  cm (b) 218,8 cm (c) 219,8 cm (d) 219,9 cm 

 
 

16- Na caminhada de toda manhã, Carol deu 10 voltas em torno de 
uma praça circular, com raio de medida de comprimento de 30 metros. 

(a) Quantos quilometros Carol percorre toda manhã? 

 
(b) Nessa caminhada, ela percorre mais ou menos que 2 km? 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  02/11 

REGIÕES DO BRASIL  

As regiões do Brasil são agrupamentos das unidades da federação em 
regiões com o propósito de ajudar as interpretações estatísticas, 

implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum 
ou orientar a aplicação de políticas públicas dos governos federal e 
estadual. Atualmente, existem cinco regiões oficiais: Centro-

Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.  
Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins. 

Região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Região Centro-Oeste: A região possui três estados mais um distrito 
federal: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo.  
Região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 

 
Atividade; 

1- Nós moramos em qual região do Brasil? 

 
 

2- Pinte o mapa conforme sua divisão regional.  
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ATIVIDADE 02  09/11 

Região Sul 

A Região Sul do Brasil ocupa uma área de 576.774.310 km², o que 

corresponde a 6,76% do território brasileiro. 

É a menor das regiões do País e a única das regiões fora da Zona 

Intertropical. Faz fronteira com o Uruguai, Argentina e Paraguai. 

Seu povoamento foi marcado pela presença de imigrantes europeus, 

entre eles, italianos, alemães, poloneses e ucranianos, que deixaram 
marcas de suas culturas, notadamente na arquitetura, na culinária e 

nas danças da região. 

Os três estados da Região Sul e suas capitais são: 

Paraná (Curitiba) 

Santa Catarina (Florianópolis) 

Rio Grande do Sul (Porto Alegre) 

A indústria do vinho é hoje uma importante fonte de renda para a 

região. Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, com baixas temperaturas, 
são relevantes centros turísticos. 

A Região Sul concentra uma área industrial significativa, que se estende 
de Curitiba (PR) até Blumenau em Santa Catarina e outra área que se 
prolonga de Porto Alegre, para o norte, tendo como centro a cidade de 

Caxias do Sul (RS). 

O estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras e 

mexilhões cultivados em grandes parque aquícolas. 

A Catarata do Iguaçu, formada pelo rio do mesmo nome, com 275 
quedas d'água, localizada no Parque Nacional do Iguaçu, no estado do 
Paraná, é considerada Patrimônio Natural da Humanidade. 

A Ferrovia Curitiba - Paranaguá, localizada na Serra do Mar, construída 
em 1808, numa área de Mata Atlântica, é um dos mais importantes 

percursos turísticos da região. 
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Atividade; 

1- Coloque no mapa o nome do estado e sua capital. 

  

2- Quais são os tipos de povos que migraram para a região sul. 

 

 

 
 

ATIVIDADE 03  14/11 

História 

Até meados do século XVIII, povoavam o território da atual Região Sul, 

os portugueses e os luso brasileiros. 

Foi por volta de 1750, com as Missões Jesuítas que começara a se 

formar as cidades de São Borja, Santo Ângelo, São Miguel das Missões e 
São Nicolau, São Luís do Gonzaga, entre outras. 

A necessidade de abastecimento de couro e carne para a região das 
Minas Gerais, incentivou o deslocamento de paulistas em busca do 

gado selvagem que vivia solto nos estados do sul. 

No início do século XIX, as áreas campestres da atual Região Sul, 

estavam ocupadas por criadores de gado, migrantes de origem paulista 
e imigrantes açorianos, (das ilhas de Açores a oeste de Portugal), 
atraídos pela concessão de terras, entraram nos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

Atividade. 



 

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 
 

25 
 

1- Em que época que começou a surgir as primeiras cidades na 

região sul, e quem foram os responsáveis pelo surgimento delas? 

 

 

2- Até meados do século XVIII, quais povos viviam na região sul? 

 

 

ATIVIDADE 04  16/11 

Relevo e Clima 

A Região Sul apresenta relevo formado pelo Planalto Meridional, que 
tem as maiores altitudes da Região Sul, onde são registradas as 
temperaturas mais baixas e o clima mais chuvoso da região. Apresenta 

áreas de serra destacando-se a Serra do Mar, Central e Serra do 
Sudeste. Uma grande faixa de terra formada por colinas suaves 

(coxilhas), drenadas por vários rios e riachos, coberta por gramíneas, 
formam os chamados Pampas ou Chapada Gaúcha. O solo dos Pampas, 
ao longo dos séculos, vêm sendo utilizados para a criação de gado e 

sofrendo com o assoreamento. Grandes areais se formaram nos 
municípios de Francisco de Assis, Itaqui, Cacequi, Quaraí e o maior 
deles o Areal de São João. 

Vegetação; A Mata das Araucárias ou dos Pinhas, cobria vastas áreas 

da região sudeste, era formada também por outras espécies como 
imbuia, cedro, canela, gameleira, angico, tamboril etc. Com o 
desmatamento, para construção de casas, fabricação de móveis e para 

dar lugar à prática da agricultura, o pouco que sobrou, foi transformado 
em áreas de preservação ambiental. A Mata Atlântica, com grande 
cobertura vegetal primitiva é um importante bioma, que, cobre grande 

parte da Serra do Mar, que se estende na região. Nela encontram-se 
espécies como a figueira, canela, pinho-bravo, embaúba, pau-óleo, ipê 

amarelo, ipê da serra, carvalho, entre outros. A região Sul é ocupada 
também por uma grande extensão de campos. Os campos dos 
planaltos, que vão do Paraná até o norte do Rio Grande do sul, e os 

campos da Campanha Gaúcha ou Pampa, que aparecem com uma 
camada de erva rasteira. 

Agricultura; A Região Sul desenvolvia a agricultura colonial, destinada 
ao mercado interno. Depois dos anos 70, visando a exportação, grandes 

mudanças foram surgindo: estradas asfaltadas, portos e equipamentos 
modernizados, expansão da eletrificação rural e os equipamentos de 
transportes ampliados. A expansão da lavoura comercial de soja não 

impediu que a Região Sul continuasse a desenvolver outras agriculturas 
de grande importância: a erva mate, o trigo, o milho, o café, o arroz, o 

feijão, alho, cebola, tomate etc. No Rio Grande do Sul, os imigrantes 
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italianos dedicaram-se principalmente à plantação e industrialização da 

uva. Hoje, muitas destas regiões se transformaram em cidades 
importantes, como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. Em 
Santa Catarina, os italianos se dedicavam a várias culturas, formando 

cidades importantes, como Nova Trento e Nova Veneza. 

Atividade; 

1.Explique sobre o relevo, clima e vegetação da região Sul do Brasil. 
 

 
2.Explique sobre a agricultura da região Sul. 

 

 

ATIVIDADE 05  19/11 

Região Norte 

A Região Norte do Brasil é a maior região em extensão territorial, com 
uma área de 3 853 676,948 km², equivalente a 42,27% do território 

nacional. 

Essa região conta com uma população de cerca de 17 231 027 de 

habitantes, segundo o censo de 2014. Ela é formada por sete estados: 
Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. 

Na Região Norte, localiza-se a Floresta Amazônica, a maior floresta 
tropical do mundo; o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão; 
a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo; e Pico da 

Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com 2.993,78 metros de altitude. 

O Pico da Neblina está situado no Parque Nacional do Pico da Neblina, 
na serra Imeri, no município de Santa Isabel do Rio Negro, no estado do 
Amazonas. 

Os sete estados da Região Norte e suas capitais são: 

Amazonas (AM) – Manaus, Pará (PA) – Belém Acre (AC) - Rio Branco 

Rondônia (RO) - Porto Velho Roraima (RR) - Boa Vista Amapá (AP) – 
Macapá Tocantins (TO) - Palmas 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/estado-do-amazonas/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-para/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-acre/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-rondonia/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-roraima/
https://www.todamateria.com.br/amapa/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-tocantins/
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Atividade; 

1.Quais são os estados que compõem a região norte? 

 

 

2.Pinte no mapa de acordo com a legenda destacando os estados, 
siglas e capitais.  
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             03/11 

Leia o texto. 
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Assinale a alternativa correta: 

1. Para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o 

Brasil. Mas, para isso, seria preciso desenvolver uma atividade 
econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos 
trechos do litoral: 

a) a produção açucareira. 

b) a exploração do ouro. 

c) a extração do pau-brasil. 

d) a criação de gado 

2. O país que atuava como parceiro econômico de Portugal na 

produção do açúcar por meio do financiamento dos engenhos, 

refinamento do açúcar e distribuição da mercadoria pela Europa 
foi: 

a) Holanda. 

b) Espanha. 

c) França. 

d) Índia. 

 

3. O período colonial no Brasil teve início em: 

a) 1530 
b) 1500 

c) 1600 
d) 1589  

 
4. Em qual região do Brasil se desenvolveu o cultivo da cana de 
açúcar de forma favorável: 

 
a) Sul 

b) Sudeste 
c) Norte 
d) Nordeste  
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ATIVIDADE 02             10/11 
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ATIVIDADE 03             17/11 

A cana-de-açúcar 

Leia o texto: 
 
 

O rei de Portugal achava que a terra era dele. 
    Ele nem reconhecia que essa terra tinha dono. 

    Ele nem reconhecia que essa terra era dos povos indígenas. 
    Foi logo repartindo a nossa terra. 

    ELE NEM RESPEITOU NOSSO DIREITO! 

    Dividiu a terra em 15 pedaços. 
    Deu cada pedaço para um homem rico de Portugal. 

    Cada um desses pedaços ficou chamado de capitania. 
    Cada dono de capitania era como um governador. 

    Ele tinha que mandar fazer derrubada. 
    Tinha que mandar fazer plantação. 

    Tinha que cuidar da terra para outros governos não tomares de 
Portugal […] 

    OS PORTUGUESES VINHAM PARA O BRASIL PENSANDO 
ENRIQUECER. 

    Os portugueses só pensavam num jeito de ficar mais ricos! 
    A terra da Europa não dá cana. 

    A nossa terra era boa para plantar cana. 
   Então, os donos das capitanias ocuparam as terras dos índios, 

expulsaram os índios de suas terras e começaram a derrubar todas as 
matas dos índios… 

    OS DONOS DAS CAPITANIAS PLANTARAM CANA. 
    MUITA CANA NA TERRA DOS ÍNDIOS. 

 
 

História dos povos indígenas: 500 anos de luta no Brasil, de Eunice Dias 
de Paula e outros. 7. Ed. Petrópolis: Vozes, 2001. P 108 e 114. 

 

Responda: 

a) A quem pertenciam, por direito, as terras? 

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

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

b) Quem executou a ação de dividir a terra? Em quantos pedaços ela foi 

dividida? 

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

..............................................................................................................  
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c) ―Os portugueses vinham para o Brasil pensando enriquecer‖. O que 

você pensa sobre isso? 

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

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

d) Por que o rei de Portugal mandou plantar cana-de-açúcar nas terras 

descobertas? 

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

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

e) Onde a cana-de-açúcar se desenvolveu melhor? 

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

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

 

ATIVIDADE 04             21/11 

Observe a imagem e fique atento à divisão de um engenho típico do 

Nordeste açucareiro 

 

1. Assinale a alternativa correta. Os números 1, 2,3,5, e 11 
correspondem, respectivamente: 

(A) Casa-grande, senzala, moenda, capela e canavial. 

(B)  Casa de engenho, capela, senzala, moenda e roça dos escravos. 
(C)  Casa-grande, capela, senzala, moenda e canavial.  
(D)  Casa de engenho, capela, casa de purgar, moenda e canavial. 
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2. Colora a imagem do Engenho 

 

 

 

ATIVIDADE 05             25/11  

Leia o texto 

Economia colonial: cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil 
Colônia 

 
(...) O pacto colonial pode ser entendido como uma relação de 
dependência econômica que beneficiava as metrópoles. Ao participarem 
do comércio como fornecedoras de produtos primários (baratos) e 
consumidoras dos produtos manufaturados (caros), as colônias 
dinamizavam as economias das metrópoles propiciando-lhes acúmulo de 
riquezas. 
Portugal procurou criar as condições para o Brasil se enquadrar no pacto 
colonial. Os portugueses concentraram seus esforços para a colônia se 
transformar num grande produtor de açúcar de modo a abastecer a 
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demanda do mercado internacional e beneficiar-se dos lucros de sua 
comercialização. 
(...) Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo 
ao empreendimento colonial, os engenhos introduziram a forma mais 
aviltante de exploração do trabalho humano: a escravidão. A introdução 
do trabalho escravo nas grandes lavouras baixava os custos da 
produção. 
(...) Os engenhos eram as unidades básicas de produção das riquezas da 
colônia. Mais do qualquer outro local, o engenho caracterizava a 
sociedade escravista do Brasil colonial. No engenho, havia a senzala, que 
era a construção rústica destinada ao abrigo dos escravos; e havia a 
casa grande, a construção luxuosa na qual habitavam o senhor, que era 
o proprietário do engenho e dos escravos; juntamente com seus familiares 
e parentes. Consta que por volta de 1560, o Brasil já possuía cerca de 60 
engenhos que estavam em pleno funcionamento, produzindo o açúcar que 
abastecia o mercado mundial. 
 
Responda: 
 
a) Como pode ser entendido o pacto colonial? 

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

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

  
b) Como Portugal criou condições para o Brasil se enquadrar no Pacto 
Colonial? 

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

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

c) Qual mão de obra foi utilizada para a produção de açúcar? 
.............................................................................................................. 

 
d) O que eram os Engenhos? 
........................................................................................................................

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

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  04/11 

PAST SIMPLE: AFIRMATIVE FORM (Passado Simples: forma afirmativa) 

O Simple Past (passado simples), é um dos tempos verbais do inglês. 

Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. É usado 
para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos 

que já aconteceram; que começaram e terminaram no passado. 

Nesse conteúdo você vai ver muitas vezes as expressões ―verbos 
regulares‖ e ―verbos irregulares‖, preste atenção na definição de cada 
um: 

VERBOS REGULARES: Formado pelo acréscimo das partículas “d” e 
“ed” nos verbos. 

Se o verbo terminar em vogal + “y”: recebem “ed”. 
Exemplo: I played (play) the piano (Eu tocava piano) 

Se o verbo terminar em consoante + “y”: troca-se por “ied”. 
Exemplo: She tried (try) to read that book. (Ela tentou ler aquele livro) 

Se o verbo terminar em consoante/vogal/consoante sendo que a 
última sílaba é tônica dobra a última consoante + “ed”. 
Exemplo: I preferred (prefer) the blue shoes. (Eu preferia os sapatos 
azuis) 

Se o verbo terminar em “e”: recebem “d”. 

Exemplo: He arrived (arrive) yesterday. (Ele chegou ontem) 

VERBOS IRREGULARES: Os verbos irregulares variam quanto a 
escrita, não terminam com ed no final, veja alguns exemplos: 

 I wrote letters to my friends. (Eu escrevia cartas aos meus amigos) 
– verbo to write. 

 He paid the bills yesterday. (Ele pagou as contas ontem) – verbo to 
pay. 

 We knew to do the tests. (Nós sabíamos fazer os testes) – verbo to 
know. 

 She met my sister last week. (Ela conheceu a minha irmã semana 
passada) – verbo to meet. 

 That girl broke her arm. (Aquela garota quebrou o braço) – verbo 
to break. 

Observação: É interessante verificar cada verbo irregular para 
saber sua conjugação. No final desse conteúdo você vai encontrar 
uma TABELA com os VERBOS IRREGULARES que você poderá 

utilizar na realização dos exercícios. 
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EXERCICIO 1: Relacione os verbos da coluna esquerda (verbos no 

infinitive) com os verbos da coluna direita (verbos no past simple), 
siga o exemplo: 

A Read 

B Play 

C Visit 

D Ride 

E Swim 

F Return 

G Travel 

H Watch 

I Sing 

J Go 

K Eat 

L Write 

M Live 

N See 

O Talk 

O Talked 

 Wrote 

 Visited 

 Travelled 

 Rode 

 Ate 

 Sang 

 Lived 

 Saw 

 Played 

 Went 

 Watched 

 Returned 

 Read 

 Swam 

 

EXERCICIO 2: Complete as sentenças com a forma do passado 

simples dos verbos que estão entre parenteses, siga o exemplo: 

Ex: I visited my American family last summer. (visit)  
      (Eu vistei minha familia Americana no verão passado) 

a) They ______________ lots of delicious vegetables from de farm. (eat) 
(Eles comeram muitos vegetais deliciosos da fazenda) 

b) Last evening, he _________________ TV before going to bed. (watch) 
(Na noite passada, ele assistiu TV antes de ir dormir) 
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c) She __________________ home by car yesterday. (return) 
(Ela retornou para casa de carro ontem) 

d) My brother _________________ a famous actor in the museum. 

(see) 
(Meu irmão viu um ator famoso no museu) 

e) My sister _________________ lots of postcards during her holidays. 
(write) 
(Minha irmã escreveu muitos cartoes postais durante seu feriado) 

 

EXERCICIO 3: Passe os verbos do quadro na sua forma past simple 

(passado simples) e depois classifique-os nas colunas abaixo em: 
verbos regulares e verbos irregulares, siga os exemplos: 

paint       go      listen     watch     send     clean     see     break     

write     play     be      study      do     smile      visit       eat      have     

like 

 

Regular verbs 

painted 

Irregular verbs 

went 

 

 

ATIVIDADE 02  06/11 

PAST SIMPLE; NEGATIVE FORM (Passado Simples; Forma Negativa) 
 

A forma negativa do past simple é feita com o verbo auxiliar Did 
(passado de Do), e a formula NOT (Did not) acompanhado do verbo 

principal no infinitivo SEM a preposição to.  
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Então vamos pensar da seguinte forma: na frase negativa do past 
simple usamos o verbo auxiliar Did + not + o verbo principal no 

infinitivo, ou seja, aqui o verbo principal não precisa estar na forma 
passado porque já utilizamos o auxiliar Did que já está no passado e 
que vai dar o sentido na frase. No Simple Past, usa-se did not para 

TODAS as pessoas, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, 

repetindo-se em todas elas. O verbo auxiliar (did) + not posiciona-se 
sempre entre o sujeito e o verbo principal. Veja a forma e o 

exemplo: 

SUJEITO     +     DID     +     NOT     +     VERBO NO INFINITIVO 

 

I          DID NOT          WORK         YESTERDAY 

(Eu não trabalhei ontem) 

 

Você pode tambem usar a forma negativa abreviada:  

DID NOT (normal)               DIDN’T (abreviada) 

Ambas as formas são corretas e bastante comuns na Língua Inglesa. 
Observe alguns exemplos com as formas abreviadas: 

 

 She didn't work yesterday. 
(Ela não trabalhou ontem.) 

 He didn't taste the pasta 
at lunch. (Ela não provou a 
massa na hora do almoço.) 

 We didn't say that! (Nós 
não falamos isso!) 

 They didn’t travel to 
London last year. (Eles não 
viajaram para London ano 
passado) 

 

EXERCICIO 1: Passe as frases para a forma negativa, siga o 

exemplo: 

Ex: Susan listened to music. – She did not (didn’t) listen to music. 

a) He played handball. –  He __________________________ handball. 
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b) I cleaned the classroom. – I ________________________ the 

classroom. 

c) I travelled to london last year. – I _______________________ to 

London last year. 

d) Mum worked all Sunday. – She _________________________ all 

Sunday. 

e) Michael washed his hair. – He ________________________ His hair. 

EXERCICIO 2: Preencha os espaços em branco com os verbos que 

estão entre parenteses na forma negativa do past simple, siga o 
exemplo: 

Ex: She didn’t  visit her granparents. (visited) 

      (Ela não visitou seus avós) 

a) They ____________________ football. (play) 

b) They ____________________ on the farm. (work) 

c) Emily ____________________ her room. (clean) 

d) He ____________________ dishes. (wash) 

e) I ____________________ all the apples. (eat) 

EXERCICIO 3: Passe os verbos que estão no simple past da coluna 

esquerda para a forma negativa na coluna direita, são todos verbos 
irregulares, você poderá consultar a tabela dos verbos irregulates 

que esta no final desse conteúdo, siga o emexplo: 

Verbos na forma past simple Forma negativa 

Ex: went Didn’t go  

Said  

Came  

Became  

Rode  

Made  
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Drew  

Found  

Thought  

Knew  

 

 

ATIVIDADE 03  11/11 

 

PAST SIMPLE; FORMA INTERROGATIVA (Passado Simples; Forma 
Interrogativa) 
 

A forma interrogativa do past simple se assemelha com a forma 
negativa, aqui também usa-se did antes do sujeito e também na forma 

de auxiliar. Aqui o verbo também permanece no infinitivo sem "to", uma 

vez que, no Simple Past o verbo não é flexionado em nenhuma 
pessoa, repetindo-se em todas elas. A diferença da forma 
interrogativa é que o verbo auxiliar Did se escreve antes do sujeito, 

assim:  

 Did I...? 

 Did She...? 

 Did He...? 

 Did It...? 

 Did They...? 

 Did We...? 

Essa é uma regra que você, Estudante, não pode esquecer, o 
auxiliar Did SEMPRE antes do sujeito para qualquer tipo de 

interrogação. Veja a forma a seguir:  

 

VERBO AUXILIAR     +     SUJEITO     +     VERBO NO INFINITIVO 

 

DID     SHE     WORK     YESTERDAY? 

(Ela trabalhou ontem?) 
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Veja alguns exemplos: 

 Did he call me yesterday? 

(Ele me ligou ontem?) 

 Did you drink wine last 

night? (Você tomou vinho 
ontem à noite?) 

 Did you clean your 

bedroom? (Você limpou o 
seu quarto?) 

 When did he confess the 

crime? (Quando ele 
confessou o crime?) 

 Why did he do that? (Por 

que ele fez isso?) 

 

 No caso de question words como Why(por quê?), When(quando?), 
Where(onde?), Who(quem?) How(como?) o verbo auxiliar Did vem 

em seguida, como os dois últimos exemplos acima. 

 

EXERCICIO 1: Passe as frases para a forma interrogativa, siga o 
exemplo: 

Ex: He played football yesterday. 

     Interrogative: Did He play football yesterday? 

a) I became a scientist. 
     Interrogative: ___________________________________? 

b) They made a delicious cake. 

     Interrogative: ___________________________________? 
c) We went to the job fair. 

     Interrogative: ___________________________________? 
d) She met a gardener. 

     Interrogative: ___________________________________? 

e) He won a big prize. 
     Interrogative: ___________________________________? 
 

EXERCICIO 2: Passe as frases da primeira coluna para a forma 

interrogativa na segunda coluna e depois traduza, consulte a tabela 
dos verbos irregulares, siga o exemplo: 

SUJEITO + VERBO 

NO SIMPLE PAST 

FORMA 

INTERROGATIVA 

TRADUÇÃO 

Ex: You had. Did you have? Você teve? 

I made   
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He bought   

She sang   

It ran   

You spoke   

They forbade   

We heard   

 

A SEGUIR VOCE VAI ENCONTRAR A TABELA DOS VERBOS 

IRREGULARES EM INGLÊS, VOCE VAI PODER CONHECER ESSES 

VERBOS E UTILIZAR PARA RESOLVER OS EXERCÍCIOS ACIMA, 

DESTAQUE ESSA FOLHA E GUARDE COM SEU MATERIAL 

ESCOLAR PARA USAR NAS PRÓXIMAS APOSTILAS 
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Infinitivo 
Passado 
Simples 

Significado Infinitivo 
Passado  
Simples 

Significado 

to arise arose erguer, levantar to lend lent emprestar 

to awake awoke acordar, despertar to let let permitir, deixar 

to be was/were ser, estar, ficar to lie lay deitar, jazer 

to beat beat bater, superar to light lit acender, iluminar 

to become became tornar-se to lose lost perder 

to begin began começar, iniciar to make made fazer, criar, elaborar 

to bet bet apostar to mean meant significar, querer dizer 

to bite bit morder to meet met encontrar, reunir(-se) 

to bleed bled sangrar to pay paid pagar 

to blow blew soprar, assobiar to put put pôr, colocar 

to break broke quebrar, romper, violar to quit quit desistir, abandonar 

to bring brought trazer, servir, causar to read read ler, interpretar 

to build built construir, edificar to ride rode cavalgar, andar de 

to burn burnt queimar, incendiar to ring rang soar, tocar 

to buy bought comprar to rise rose erguer-se, levantar-se 

to catch caught pegar, entender to run ran correr, apressar-se 

to choose chose escolher, selecionar,  to saw sawed serrar 

to come came vir, chegar to say said dizer, afirmar,  

to cost cost custar to see saw ver, perceber 

to cut cut cortar, partir, reduzir to seek sought procurar, pedir 

to deal dealt repartir, negociar to sell sold vender 

to do did fazer to send sent enviar, mandar 

to draw drew desenhar, extrair to set set pôr, dispor, ajustar 

to drink drank beber to sew sewed costurar, coser 

to drive drove dirigir, guiar to shine shone brilhar 

to eat ate comer to shoot shot atirar, ferir com tiro 

to fall fell cair, decrescer, to show showed mostrar, apresentar 

to feed fed alimentar, nutrir to shut shut fechar, cerrar; tampar 

to feel felt sentir, notar to sing sang cantar 

to fight fought lutar, brigar to sink sank afundar 

to find found achar, encontrar to sit sat sentar(-se) 

to fling flung lançar, arremessar to sleep slept dormir 

to fly flew voar to slide slid escorregar, deslizar 

to forbid forbade proibir to smell smelt cheirar 

to forget forgot esquecer(-se) to speak spoke falar 

to forgive forgave perdoar to spell spelt soletrar 

to forsake forsook abandonar, largar to spend spent gastar dinheiro/tempo 

to freeze froze congelar, gelar to stand stood ficar ou pôr-se de pé 

to get got obter, conseguir to steal stole roubar, furtar 

to give gave dar to swear swore jurar 

to go went ir to sweat sweat suar 

to grow grew crescer, florescer to swim swam nadar 

to have had ter, possuir to swing swung balançar 

to hear heard ouvir, escutar to take took tomar, pegar, levar 

to hide hid esconder(-se), ocultar to teach taught ensinar 

to hit hit bater, chocar-se to tear tore chorar, lacrimejar 

to hold held segurar, agarrar to tell told dizer, contar 

to hurt hurt ferir(-se), machucar to think thought pensar, achar 

to keep kept manter, conservar to throw threw lançar, atirar 

to know knew saber, conhecer to understand understood entender, compreender 

to lay laid pôr, derrubar, deitar to wake woke acordar 

to lead led conduzir, liderar,  to wear wore vestir, usar, trajar 

to learn learnt aprender to wet wet molhar, umedecer 

to leave left partir, deixar, sair to win won ganhar, vencer 
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ATIVIDADE 04  14/11 

VERB TO BE; PAST SIMPLE (Passado Simples do Verbo Ser/Estar) 

 

O verbo to be é um verbo irregular. De forma bem simples, isso significa 

que no passado (Simple Past) ele tem uma forma própria. Ou melhor, ele 

tem duas formas: was e were.  Cada uma dessas formas tem o 
pronome/sujeito certo para ser usado. Veja a seguir: 

 
Usamos a forma was apenas com os pronomes 
pessoais I, he, she, it ou quando mencionamos o nome de uma 

pessoa: 
 

 I was – eu estava, eu era 

 She was – ela estava, ela era 
 Miguel was – Miguel estava, era, foi 

 

Usamos a forma were apenas com os pronomes pessoais we, you, 

they ou quando mencionamos o nome de duas pessoas ou mais: 

 

 We were – nós estávamos, nós éramos, a gente estava, a gente era 
 Joana and I were – nós estávamos, éramos 

 You were – você estavam, você era, vocês estavam, vocês eram 

 

Exemplos: 

I was at home last night. [Eu 

estava em casa ontem à noite] 

 
It was cold in there. [Estava frio 
lá] 

 
Márcia and João were really 
nice to us. [Márcia e João 

foram muito gentis com a gente.] 

 

She was at school last Monday. 

[Ela estava na escola na 
segunda-feira passada.] 

 

You and Me were tired 

yesterday. (Nós estávamos 
cansados ontem)

 
FORMA NEGATIVA 

 I wasn’t – eu não estava, eu não era 

 He wasn’t – ele não estava, ele não era 
 Miguel and Joana weren’t – Miguel e Joana não estavam, não 

eram, não foram 

 

 

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2007/02/gramtica-inglesa-personal-pronouns.html
https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2007/02/gramtica-inglesa-personal-pronouns.html
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FORMA INTERROGATIVA 

 

 Was I? – eu estava, eu era 

 Was Miguel? – Miguel estava, era, foi 
 Were Miguel and Joana? – Miguel e Joana estavam, eram, foram 

EXERCICIO 1: Preencha os espaços em branco com was ou were, 

preste atenção nas regras e no sujeito de cada frase, siga o 
exemplo: 

Ex: Mike and Bob were at school today. (Mike e Bob estavam na escola 

ontem) 
 

a) Clara and Melissa ______________ at the cinema last night. (Clara e 

Melissa foram ao cinema na última noite) 

b) Jessy _____________ afraid of spiders when he was little. (Jessy 

tinha medo de aranhas quando ele era pequeno) 

c) My brother and I _______________ on Bahamas last holiday. (Meu 

irmão e eu fomos para Bahamas no ultimo feriado) 

d) Those flowers _________________ fresh when I bought them. 

(Aquelas flores estavam frescas quando comprei elas) 

e) Your books _________________ new last year. (Seus livros estavam 

novos ano passado) 

 

EXERCICIO 2: Passe as frases para a forma negativa, use wasn’t ou 
weren’t, siga o exemplo: 

 

Ex: Mike and Bob weren’t at school today. (Mike e Bob não estavam na 

escola ontem) 

a) Clara and Melissa ______________ at the cinema last night.  

b) Jessy _____________ afraid of spiders when he was little.  

c) My brother and I _______________ on Bahamas last holiday.  

d) Those flowers _________________ fresh when I bought them.  

e) Your books _________________ new last year.  
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EXERCICIO 3: Passe as frases acima para a forma interrogativa, 

siga os exemplos: 
 

Ex: Was John happy when saw you? 

      Were Michele and Susan at the party? 

a) ______________________________________________________________? 

b) ______________________________________________________________? 

c) ______________________________________________________________? 

d) ______________________________________________________________? 

e) ______________________________________________________________? 

 

ATIVIDADE 05  18/11 

 

LINKING WORDS (Palavras de Ligação) 
 

Linking words são todas as palavras ou expressões que servem para 

estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. São 

principalmente conjunções ou locuções conjuntivas, mas 
também advérbios, preposições etc. 

 
 É muito importante entender que as linking words, 

principalmente na escrita, asseguram que as frases, sentenças e 

parágrafos tenham coesão, o que é essencial para uma boa 
comunicação. 

 
 As linking words são usadas, por exemplo, para exemplificar, 

contrastar, resumir, adicionar, dar ideia de sequência, de causa e 
de resultado. 

Vamos ver algumas linking words, as mais usadas: 

Linking 

Word 

Significado Exemplo 

SO Então, por isso. We just bought a new car, so we are 
going to the beach tomorrow. (Nós 
acabamos de comprar um carro novo, por 
isso nós vamos à praia amanhã.) 

IF Se  If you pay me I will go with you. 
(Se você me pagar, eu irei com você.) 

SINCE Desde, já que Since the company is firing people, we 
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need to look for new job. 
(Já que a empresa está demitindo 
pessoas, nós precisamos procurar um 
novo emprego.) 

UNLESS A menos que You don’t need to go unless you want to. 
(Voce não precis air a menos que você 
queira) 

PROVIDED Desde que They can listen to music provided they 
disturb nobody. (Eles podem ouvir música 
desde que não perturbem ninguém) 

DESPITE Apesar de Despite all his faults, everybody likes 
him. (Apesar de todas suas faltas, todo 
mundo gosta dele) 

THEREFORE Portanto  She came first. Therefore she got a good 
seat. (Ela chegou primeiro. Portanto fica 
com o melhor acento) 

UNLIKE Ao contrário, 
diferente 

Jack is completely unlike his father. 
(Jack é completamente diferente de seu 
pai) 

BESIDES Além, além do 
mais 

She speaks three languages besides 
Spanish. (Ela fala três línguas além de 
espanhol) 

BUT Mas  I am very hungry, but the fridge is empty. 
(Eu estou com muita fome mas a 
geladeira está vazia) 

WHEREAS Enquanto que She is very funny whereas he is boring. 
(Ela é muito divertida enquanto que ele é 
chato) 

ALTHOUGH Embora  Although she speaks seldom, she says 
meaningful words. (Embora ela fala 
raramente, ela diz palavras significantes) 

BECAUSE Porque, pois 
She usually eats at home, because she 
likes cooking. (Ela sempre come em casa, 
porque ela gosta de cozinhar 

HOWEVER Contudo, no 
entanto 

This trip will be amazing, however, it 
is very dangerous. 
(Esta viagem será incrível, no entanto, é 
muito perigoso.) 

 

EXERCICIO 1: Preencha os espaços em branco com: but, because 
and so: 

 

a) I am going to bed ______________ I am very sleepy. (Eu estou indo dormir 

porque estou com muito sono) 

b) I am fat _________ I am happy. (Eu estou acima do peso, mas sou feliz) 
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c) I haven’t got enough butter _________ I am going to bay some. (Eu estou 

sem manteiga então estou indo comprar um pouco) 

d) Jim is a rude boy ________ nobody likes him. (Jim é um garoto ruim mas 

ninguém gosta dele) 

e) It’s very hot outside _________ we must be cautious. (Está muito quente 

lá fora então nós devemos ser cautelosos) 

f) The window doesn't close properly ___________ it's broken.(A janela 

não fecha corretamente porque está quebrada.) 

 

 

EXERCICIO 2: Encontre no caça palavras as linking words do 

quadro: 

 

So    Since   If    Unless     Provided     Despite      Therefore    Unlike     Besides    

But     Whereas     Although     Because     However 

 

U P R O V I D E D W V T 

B N Q E D E S P I T E G 

H D L P L W H E R E A S 

O P J I B D A J T U B E 

W S A L K X Z G K B J R 

E S O M B E S I D E S O 

V Y Q N Y U I Y G C L F 

E T E I F X N J F A C E 

R G S L O Q C A T U T R 

N I B R J M E O J S F E 

H G U O H T L A X E H H 

O M T D U N L E S S Z T 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  04/11 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

 
As vacinas 

 
 A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem 
e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção, e a vacina é uma 

das maneiras mais eficazes de prevenir essas doenças. A vacina não 
causa a doença, mas estimula produção de anticorpos. Assim, se 
houver o contato com aquele microrganismo, estaremos protegidos. As 

vacinas não protegem apenas um indivíduo, mas toda a comunidade, 
uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada 

quando grande parte da população está vacinada. 
 Hoje, existem vacinas contra vírus, bactérias e outros parasitas. 
Elas podem ser fabricadas com partes de microrganismos, com 

microrganismos mortos ou com microrganismos atenuados (aqueles que 
já não podem causar a doença). 

 Por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes, a vacina 
deve ser aplicada antes de um indivíduo ser infectado. Há vacina, por 
exemplo, contra sarampo, rubéola, caxumba, catapora, poliomielite, 

raiva, gripe, febre amarela e certos tipos de hepatite. Os cientistas estão 
constantemente pesquisando vacinas contra outras doenças. Por causa 
da vacinação em massa, a varíola foi erradicada, ou seja, eliminada. 

 O Calendário Nacional de Vacinação contém as vacinas de 
interesse prioritário. Elas são distribuídas gratuitamente nos postos de 

vacinação da rede pública. A aplicação é feita de acordo com a faixa 
etária e considera também profissionais expostos a riscos. 
 A caderneta de vacinação é um documento em que são 

registradas as vacinas que a pessoa tomou e a data em que foram 
aplicadas. Esse documento de estar sempre atualizado e ser 
apresentado em consultas médicas e matrículas em escolas, por 

exemplo. Atualmente, existem aplicativos gratuitos para celular que 
possibilitam aos adultos acompanhar a própria vacinação e a dos 

menores de idade sob responsabilidade. 
 
(FONTE: GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris 

Ciências, 7º Ano: Ensino Fundamental, Anos Finais. 3. ed. São Paulo: 
Ática, 2018). 

 
Depois de ler o texto responda (com caneta) as seguintes 

questões: 
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a) Por que, de acordo com o texto, as vacinas são tão importantes? 

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

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

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

 
b) Assinale as doenças que são revenidas através da vacinação: 
(   ) Sarampo.  (   ) Rubéola.  (   ) Caxumba. 

 
c) O que é a caderneta de vacinação e para que ela serve? Escreva com 

caneta. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

 

ATIVIDADE 02  07/11 

LEIA O TEXTO E FAÇA A ATIVIDADE: 

 
A Revolta da Vacina 

 

Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações 
devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas 
populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de 

vacas doentes. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com esse 
líquido. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com 

feições bovinas. 
No Brasil, o uso de vacina contra a varíola foi declarado 

obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas essa 

resolução não era cumprida, até porque a produção da vacina em 
escala industrial no Rio só começou em 1884. Então, em junho de 

1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um 
projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o 
território nacional. Apenas os indivíduos que comprovassem ser 

vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, 
certidões de casamento, autorização para viagens etc. 

Após intenso bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada em 

31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu de 
catalizador para um episódio conhecido como Revolta da Vacina. O 

povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que 
tomar uma injeção contra a vontade: ele foi às ruas da capital da 
República protestar. Mas a revolta não se resumiu a esse movimento 

popular. 
Toda a confusão em torno da vacina também serviu de pretexto 

para a ação de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves – 
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típico representante da oligarquia cafeeira. ―Uniram-se na oposição 

monarquistas que se reorganizavam, militares, republicanos mais 
radicais e operários. Era uma coalizão estranha e explosiva‖, diz o 
historiador Jaime Benchimol. 

Em 5 de novembro, foi criada a Liga Contra a Vacinação 
Obrigatória. Cinco dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos 
pela polícia. No dia 11, já era possível escutar troca de tiros. No dia 12, 

havia muito mais gente nas ruas e, no dia 13, o caos estava instalado 
no Rio. ―Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de 

trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes 
assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores 
derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados‖, dizia a 

edição de 14 de novembro de 1904 da Gazeta de Notícias. 
Tanto tumulto incluía uma rebelião militar. Cadetes da Escola 

Militar da Praia Vermelha enfrentaram tropas governamentais na rua 
da Passagem. O conflito terminou com a fuga dos combatentes de 
ambas as partes. Do lado popular, os revoltosos que mais resistiram 

aos batalhões federais ficavam no bairro da Saúde. Eram mais de 2 mil 
pessoas, mas foram vencidas pela dura repressão do Exército. 

Após um saldo total de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 

30 mortos em menos de duas semanas de conflitos, Rodrigues Alves se 
viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. ―Todos saíram 

perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A 
vacinação vinha crescendo e despencou, depois da tentativa de torná-la 
obrigatória. A ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque 

interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina‖, explica 
Benchimol. Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais 
violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser 

vacinado, em um episódio avesso à Revolta da Vacina. (FONTE: Agência 
Fiocruz de Notícias). 

 
Depois de ler o texto ―A Revolta da Vacina‖ escreva os 

acontecimentos que ocorreram nas datas. Siga os exemplos de 1837 e 

1904. 

1837 O uso de vacina contra a varíola foi declarado 

obrigatório para crianças. 

 

 

1846: 
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1904 Chegava a 1.800 o número de internações devido à 
varíola no Hospital São Sebastião. 

 

 

Junho de  

1904 

 

 

 

 

31 de outubro 
e 9 de 
novembro 

1904 

 

 

 

5 de novembro 

de 1904 

 

 

 

 

 

 

11, 12 e 13 de 
novembro de 

1904 

 

 

 

 

 

1908 
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ATIVIDADE 03  11/11 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

MÁQUINAS SIMPLES: força e trabalho, alavancas, roldanas e outras 
máquinas simples, a história das máquinas simples. 

 
 Em física podemos conceituar força como qualquer agente que 
pode deformar um objeto ou modificar o movimento de um corpo, 

alterando sua velocidade. Por exemplo: uma garota empurrando uma 
mesa. Por causa do deslocamento da mesa, dizemos que a força 

aplicada pela garota realizou um trabalho. As máquinas simples 
modificam a força que a pessoa tem de fazer ao realizar uma atividade 
ou trabalho e, com isso, facilitam diversas tarefas. Vamos conhecer 

algumas máquinas: 
 
Alavancas: é uma barra, uma haste de madeira ou outro material 

resistente que pode se mover sobre um ponto fixo (ponto de apoio). As 
alavancas são muito úteis para mover objetos pesados. Observe a figura 

que mostra como a alavanca é posicionada sobre um ponto fixo 
(representado pela letra A) e usada para deslocar a pedra. A pessoa 
aplica uma força, chamada força potente (representado pela letra P), 

para deslocar a pedra, associado a uma força resistente (representada 
pela letra R). 

 
 A alavanca anterior (o homem movendo a pedra com a ajuda de 
uma madeira) é chamada de alavanca interfixa, porque o ponto fixo 
fica entre a força potente e a força resistente. Outro exemplo de 

alavanca interfixa é usar o martelo para retirar um prego de uma tábua. 
Há também as alavancas inter-resistentes. Nesse tipo de alavanca, a 

força resistente está entre o ponto fixo e a força potente. Veja o exemplo 
a seguir. 
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 Há também as alavancas interpotentes: a força potente fica 

entre o ponto fixo e a força resistente. As pinças são exemplos de 
objetos que funcionam como alavancas interpotentes. 

 
Roldanas: As roldanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas 
utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre 

determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que 
seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Elas são 

utilizadas na construção civil, na composição de motores, aparelhos de 
academia etc. há dois tipos de roldanas: fixa e móvel. 
- Roldana fixa: o eixo da roldana é fixo num suporte. 

- Roldana móvel: ao contrário da roldana fixa, a roldana móvel reduz a 
força necessária para levantar determinada carga. 
 Observe as figuras. A primeira trata-se de uma roldana fixa e a 

segunda trata-se de uma roldana móvel. 

 
Roda com eixo: o conjunto formado por rodas presas a eixos está 

presente em muitas situações, funcionando como uma espécie de 
alavanca redonda e permitindo a realização de tarefas cotidianas. O 

sarilho (popularmente chamado de manivela) usado para tirar água do 
poço é um exemplo de utilização de roda com eixo para facilitar um 
trabalho. Rodas ligadas a outras por dentes ou correntes são chamadas 

engrenagens e são usadas em bicicletas, carros, motores, ferramentas 
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elétricas e em muitas máquinas complexas. As engrenagens podem ser 

usadas para transmitir movimentos e mudar forças e velocidades. 
 
Plano inclinado: uma rampa ou qualquer plano que forme um ângulo 

com uma superfície horizontal é um plano inclinado. A força necessária 
para elevar uma caixa pesada a 1 metro de altura, por exemplo, com o 
auxílio de um plano inclinado, é menor do que se a caixa fosse 

levantada verticalmente. E, quanto menor for a inclinação, menor será a 
força. As rampas e as ladeiras são exemplos de plano inclinado. A seta 

na figura a seguir mostra um exemplo de plano inclinado. 

 
 

Cunha: os instrumentos que cortam o perfuram, como pregos, facas, 
machados e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma 
força de cima para baixo em forças laterais. A cunha é um tipo de plano 

inclinado. Mais exatamente, é um plano inclinado duplo. Você também 
pode dizer que o plano inclinado é uma cunha cortada ao meio. O 
machado funciona como uma cunha, observe: 

 
Parafuso: se você observar um parafuso, vai perceber que a rosca é um 

pequeno plano inclinado envolta de um cilindro. É como se fosse uma 
minúscula rampa em caracol. Em seguida, pense nos móveis e em 

outros aparelhos de sua casa e imagine quantos parafusos estão sendo 
usados. 
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ATIVIDADE 04  18/11 

DEPOIS DE LER O TEXTO ―MÁQUINAS SIMPLES‖ DA ATIVIDADE 03, 

RESPONDA: 
 

a) Conceitue (diga o que é) força: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

b) Observe a figura e classifique a alavanca em interfixa, inter-resistente 
ou interpotente. Escreva o nome da alavanca ao lado da figura. 

 
 
c) Observe a roldana abaixo e escreva se ela é do tipo fixa ou móvel: 

 
 
d) О рlаnо іnсlіnаdо é uma ѕuреrfíсіе lіѕа еlеvаdа еm umа dаѕ 
ехtrеmіdаdеѕ. É рrесіѕо mеnоѕ fоrçа раrа lеvаr um оbјеtо раrа сіmа ао 

lоngо dе um рlаnо іnсlіnаdо dо quе раrа lеvаntá-lо vеrtісаlmеntе. Ѕãо 
ехеmрlоѕ dе рlаnоѕ іnсlіnаdоѕ. 
(   ) Раrаfuѕоѕ е роlіаѕ. 

(   ) Rоdаѕ соm еіхо. 
(   ) Rаmраѕ е lаdеіrаѕ. 

(   ) Маçаnеtаѕ е vоlаntеѕ dе саrrо. 
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e) Desenhe, pinte e coloque o nome em um exemplo de cunha: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADE 05  23/11 

Leia o resumo sobre ―a história das máquinas simples‖: 
 

- Conta-se que Arquimedes (287 a.C. – 212 a. C) conseguiu mover um 

navio sozinho, para isso ele teria usado um sistema de roldanas. Mas 
ele não foi o primeiro a usar esse sistema, é provável que essa 

tecnologia já estivesse em uso há muito tempo. 
- Em 5000 a.C., os egípcios já construíam balanças rudimentares para 
equilibrar pesos; posteriormente, passaram a usar alavancas e rampas 

para movimentar blocos de rocha. 
- Alguns registros indicam o uso de roldanas pelos assírios já no século 
VIII a.C., uma época bem anterior à de Arquimedes. 

- Foram encontradas ferramentas pré-históricas, feitas de pedra 
lascada, usadas há 2,6 milhões de anos. Elas eram utilizadas 

provavelmente como facas ou machados simples. 
- Por volta do século IV a.C., já havia na China fornos que derretiam 
metais, permitindo fabricar ferramentas como machados, serrotes, 

espadas, etc. 
- Há exemplos de trenós com rodas rústicas que datam de cerca de 
3500 anos a.C., na Mesopotâmia. 

- Podemos ver então que, ao longo da história, máquinas simples foram 
criadas e usadas pelos seres humanos para facilitar as tarefas do 

cotidiano. 
(Resumo feito a partir do livro didático). 
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Resolva a cruzadinha: 

Horizontais: 
2 – Os egípcios usaram para mover blocos de rochas. 
4 – Há exemplares de _ _ _ _ _ _ com rodas rústicas que datam de cerca 

de 3500 a.C., na Mesopotâmia. 
5 – Conta-se que ele moveu um navio sozinho. 
Verticais: 

1- Os assírios já usavam no século VIII a.C. 
3 – Os chineses derretiam para fazer machados, serrotes, etc. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBSERVE COM ATENÇÃO! 

A quadra de handebol 

 

 

 

 A quadra de handebol possui as seguintes dimensões: 40 metros 

de comprimento por 20 metros de largura. Em cada uma das 

extremidades há um gol, cujas medidas são 2×3 metros. A quadra 

será delimitada pelas linhas laterais e linhas de fundo. Há ainda 

as linhas dos 4, 6, 7 e 9 metros. 

 Linha dos 4 metros: serve para limitar o goleiro durante a 

cobrança de um tiro de 7 metros; 

 Linha dos 6 metros: delimita a área do goleiro; 

 Linha dos 7 metros: estabelece o posicionamento para o tiro de 7 

metros; 

 Linha dos 9 metros: específica para a cobrança de faltas, é onde 

será formada a barreira defensiva. 
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ATIVIDADE 01  05/11 

COMPLETE CORRETAMENTE. 

1) O comprimento da quadra de handebol é de________metros. 

2) A largura da quadra de handebol é de_________metros. 

 

 

ATIVIDADE 02  12/11 

RESPONDA: 

1)Qual é a linha que serve para limitar o goleiro durante a cobrança de 

um tiro de 7 metros? 

2) Qual é a linha que delimita a área do goleiro? 

 

 

ATIVIDADE 03  19/11 

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E MARQUE (V) NAS 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      )A Linha dos 7 metros estabelece o posicionamento para o tiro de 

7 metros; 

2)(      )A Linha dos 9 metros é específica para a cobrança de faltas, é 

onde será formada a barreira defensiva. 
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Regras básicas do jogo de handebol 

As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com 40 

metros de comprimento por 20 metros de largura, e as balizas – 

popularmente chamadas de ―gols‖ – têm 2 metros de altura por 3 

metros de largura. 

O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos 

com 10 (dez) minutos de intervalo entre eles. 

Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por 

partida, mas, em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que 

cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores de linha. 

As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar em 

quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair. 

Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas 

regras básicas para quem está com a bola: segurá-la por, no máximo, 

três segundos – mesmo que ela esteja no solo; dar, no máximo, três 

passos com a bola na mão. 

Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar 

na área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está 

atacando perde a posse de bola. 

Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é 

permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de 

fora para dentro na área e soltar a bola enquanto estiver no ar. 

O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há 

alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os 

jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o 

goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros. 

O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no 

local onde a falta se originou a não ser que ela ocorra dentro da linha 

tiro livre (linha pontilhada até a linha da área), se a falta ocorrer dentro 

dessa área a cobrança deve ser realizada antes da linha pontilhada, em 

local próximo. 
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ATIVIDADE 04  24/11 

MARQUE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA 

1)O jogo de handebol é constituído por dois tempos de : 

a)30 minutos                b)30 segundos                  c)30 horas 

 

2)É permitido dar quantos passos segurando a bola na mão?  

a)30 passos                     b)10 passos                    c)3 passos 

 

 

ATIVIDADE 05  26/11 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E MARQUE (V) NAS 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      ) O tiro de 4 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há 

alguma agressão em uma clara chance de gol. 

2)(      ) O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  31/10 

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‖? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- O que a palavra "Om" representa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02  31/10 

ESPIRITISMO – O QUE É? COMO SURGIU? 
 

O Espiritismo é uma doutrina de cunho científico-filosófico, 

estabelecida no século XIX, por Denizard Hippolyte Leon Rivail, mais 

conhecido como Allan Kardec. Diferentemente do que se imagina, 

Kardec não foi algum tipo de místico ou excêntrico que sempre se 

dedicou ao mundo imaterial. Grande parte de sua vida foi dedicada às 

aulas ministradas na escola gerenciada por Johann Pestalozzi. Suas 

primeiras experimentações com o mundo dos espíritos aconteceram 

durante seus estudos envolvendo o magnetismo. 

Foi nesse período em que realizou as sessões de ―mesas girantes‖, 

onde acontecia a movimentação de objetos sem algum tipo de 

intervenção perceptível. O interesse por esses fenômenos aprofundou 

seu interesse pelo mundo dos desencarnados, dando origem à obra ―O 

Livro dos Espíritos‖. O livro, que hoje fundamenta os ensinamentos do 

espiritismo, foi o primeiro passo de uma vida inteiramente dedicada ao 

conhecimento e à explicação dos fenômenos espíritas. 

Interessado em divulgar seus conhecimentos, Kardec cria a 

―Revue Spirite‖ (Revista Espírita) e funda a Sociedade Parisiense de 

Estudos Espirituais. A via impressa e a fundação foram meios eficazes 

para que a nova crença religiosa se difundisse pela França, ganhando 

diversos adeptos. Uma parte significativa desses seguidores fazia parte 

das classes trabalhadoras que viviam a efervescência da exploração da 

força de trabalho capitalista e os impactantes ideais do socialismo. 

Fundando diversos dos pontos da prática espírita, Allan Kardec 

foi fortemente influenciado pelo cientificismo e o pensamento 

evolucionista. De fato, sua ação doutrinária estabelece no espírita uma 

relação na qual o homem pode e deve compreender, por meio da razão e 

do diálogo, os fenômenos que outras religiões assumem de maneira 

misteriosa e resignada. Por isso que os espíritas são bastante 

conhecidos como consumidores assíduos da literatura espírita. 

Estes livros geralmente relatam a experiência de algumas pessoas 

com o mundo dos espíritos, legitimando a importância do conhecimento 
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deste outro mundo. Uma vertente da literatura espírita é voltada para a 

reprodução do conhecimento repassado por espíritos. Esta atividade é 

mais conhecida como psicografia e atrai a curiosidade de pessoas 

dentro e fora da religião espírita. Entre outros autores, o brasileiro 

Chico Xavier tem grande destaque na produção deste tipo de literatura. 

Outra característica marcante do espiritismo envolve a realização 

dos passes em que um membro dotado de maior sensitividade procura 

harmonizar o estado psíquico e emocional de outros praticantes. Este 

tipo de procedimento também possuiu outro desdobramento no qual 

alguns espíritas conseguem intervir sobre alguns males físicos por meio 

da cura espiritual. 

Além de empreender esse tipo de ação religiosa, o espiritismo 

também tem uma prática social arraigada entre seus membros. 

Segundo os princípios espíritas, o indivíduo deve praticar a caridade 

como uma forma de estabelecer a melhora de sua condição espiritual 

presente e de suas posteriores reencarnações. Este princípio se baseia 

na ideia de que a humanidade faz parte de um estágio de evolução 

espiritual. 

No Brasil, o espiritismo encontrou um grande espaço de 

divulgação ocupando o atual posto de maior nação espírita do mundo. 

Diferindo-se das demais religiões que praticam este contato direto com 

os espíritos, o espiritismo é comumente chamado de ―kardecismo‖, 

estabelecendo apenas um elemento distintivo em relação a outras 

crenças como a umbanda, o candomblé e a santeria. 

Abrindo portas para a doutrina cristã, o espiritismo tem um elo 

relativo com o texto bíblico e os evangelhos. Sem ocupar a posição 

fundamental da obra de Kardec, a Bíblia é utilizada como uma das 

várias referências de compreensão do mundo espiritual. 

Concomitantemente, a vida de Jesus Cristo é considerada um modelo 

de evolução espiritual também obtido na história de vida de outros 

indivíduos iluminados. 

Combinando fé, razão e caridade, o espiritismo pautou uma nova 

experiência religiosa marcada pela experiência e a investigação. 

Conforme definido por Luiz Gonzaga de Souza ―espiritismo é amor, é 

felicidade, é abnegação, é labuta pelo bem, é autoconsciência das 

verdades absolutas, é caridade e, é, sobretudo, igualdade, com 

fraternidade e liberdade entre os povos‖. 
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ATIVIDADES 

1- Como se originou o espiritismo? 

______________________________________________________________________ 

2- Quem criou esta religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- A ação doutrinária estabelece no espírita o que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Quais são as características marcantes do espiritismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Como é a experiência religiosa nesta religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 03  20/11 

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

Mahatma Gandhi 

MEIO AMBIENTE, ÉTICA E RELIGIÃO 

Os desafios ambientais devem ser colocados no contexto de um 

esforço abrangente em que possam convergir os conhecimentos e as 

práticas baseados no domínio técnico da natureza com as vivências da 

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

A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver 

valores e práticas para uma ativa cooperação entre atores com 

interesses e visões diferentes e até contraditórias. 
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Porém, o amor não depende de nenhuma ação ou decisão 

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

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

Pessoalmente, não acredito na capacidade de aprendizagem puramente 

intelectual dos seres humanos. De modo geral, as verdadeiras 

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

experiência vital que compromete integralmente a existência humana. 

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

humanidade recuperar o caráter sagrado de todos os seres que habitam 

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

conversões não se preparam, acontecem." 

REIS, Héctor Ricardo. Disponível em: 

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

ATIVIDADES 

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

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

sobre os desafios ambientais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

queremos ver no mundo.‖ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

o meio ambiente seja saudável? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04  23/11 

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.  

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:  
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"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 

 

 

ROMANTISMO: O Romantismo surgiu na Europa, principalmente na 

Alemanha, França e Inglaterra, no século XVIII. Em detrimento ao 

domínio da razão muito presente nesta época. As características 

principais do Romantismo giram em torno da fantasia, do sentimento, 

da paixão e da imaginação, que foram as bases para a sua definição. 

Através do Romantismo se desenvolveu a poesia dos romances, que se 

popularizaram a partir da ascensão da impressa e da burguesia 

comercial, possibilitando acesso das classes que ainda não tinham 

contato com a literatura.  

É importante considerar também que os pensadores e artistas 

românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção das 
suas obras. Na literatura, por exemplo, o objetivo não era descrever o 
mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser. 

REALISMO: O realismo foi um movimento literário e artístico que teve 
início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome 

sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e 
objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como 
oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida.  Entretanto, é 

possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, 
obras de cunho realista. Machado de Assis foi, sem dúvida, o mais 
importante escritor realista. Suas obras foram marcadas 

por ironia; ceticismo; intertextualidade; aprofundamento psicológico das 

https://www.infoescola.com/linguistica/ironia/
https://www.infoescola.com/filosofia/ceticismo/
https://www.infoescola.com/redacao/intertextualidade/
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personagens, interesse em questões sociológicas a fim de criticar a 

sociedade; interpretação indireta dos fatos permitindo que o leitor tire 
conclusões;  
IMPRESSIONISMO: Foi um movimento que se manifestou, 

especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Os 
impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na 
época. As pinturas do Impressionismo captavam as impressões 

perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens, por isso 
pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Os artistas 

estavam interessados em confinar com a tinta as impressões sensoriais 
de cor, luz, som e de movimento, por meio de cores claras e brilhantes 
bem como pinceladas mais livres e distintas. Assim como é do 

conhecimento de todos, as cores da natureza mudam conforme a luz 
incidente em determinado horário do dia, e eram essas impressões que 

os impressionistas queriam capturar. As figuras representadas não 
possuíam contornos nítidos, as sombras deveriam ser coloridas e as 
cores deveriam ser usadas puras, evitando a mistura de tonalidades. 

Artistas como Vincent Van Gogh, Claude Monet e Almeida Junior foram 
os percursores do Impressionismo. 

ATIVIDADE 01  31/10 

De acordo com texto acima responda as seguintes questões: 

1- As características principais do Romantismo giram em torno da: 

(  ) Emoção e razão;      (  ) Fantasia e imaginação    (  );Razão e intuição; 

2- O realismo foi um movimento? 

(  ) Impressionista e Fauvista;       (  ) Cubista      (  ) Literário e Artístico; 

3- Qual artista foi o percursor do Impressionismo? 

(  ) Salvador Dali;               (  ) Di Cavalcanti;        (  ) Vincent Van Gogh; 

 

ATIVIDADE 02  13/11 

Olhe para o ponto no centro dos espirais por alguns segundos, depois 
veja o que acontece com o famoso quadro "A Noite Estrelada" de Van 
Gogh.  

Esse fenômeno é chamado de pós-efeito de movimento. É uma ilusão 

que acontece após olharmos para algo em movimento por um tempo e 
em seguida, quando olharmos para outra coisa estática.  
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Responda: Você teve a sensação de: 

(  ) Movimento;                         (  ) Alegria;                              (  ) Leveza; 

 

 

 

ATIVIDADE 03  20/11 

Sabe-se que o Realismo foi um movimento literário e artístico, então 
vamos combinar poesia e arte realizando um desenho ao lado da poesia 

de Machado de Assis – Os dois horizontes. 
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Dois Horizontes 

Dois horizontes fecham nossa vida: 
 
Um horizonte, — a saudade 
Do que não há de voltar; 
Outro horizonte, — a esperança 
Dos tempos que hão de chegar; 
No presente, — sempre escuro, — 
Vive a alma ambiciosa 
Na ilusão voluptuosa 
Do passado e do futuro. 
 
Os doces brincos da infância 
Sob as asas maternais, 
O vôo das andorinhas, 
A onda viva e os rosais. 
O gozo do amor, sonhado 
Num olhar profundo e ardente, 
Tal é na hora presente 
O horizonte do passado. 
 
Ou ambição de grandeza 
Que no espírito calou, 
Desejo de amor sincero 
Que o coração não gozou; 
Ou um viver calmo e puro 
À alma convalescente, 
Tal é na hora presente 
O horizonte do futuro. 
 
No breve correr dos dias 
Sob o azul do céu, — tais são 
Limites no mar da vida: 
Saudade ou aspiração; 
Ao nosso espírito ardente, 
Na avidez do bem sonhado, 
Nunca o presente é passado, 
Nunca o futuro é presente. 
 
Que cismas, homem? — Perdido 
No mar das recordações, 

Escuto um eco sentido 
Das passadas ilusões. 
Que buscas, homem? — Procuro, 
Através da imensidade, 
Ler a doce realidade 
Das ilusões do futuro. 
 
Dois horizontes fecham nossa vida. 
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Girassóis era um dos temas prediletos de Van Gogh, talvez porque ele 

pudesse usar em abundância sua cor favorita. A tela "Os Girassóis" é 

tida como uma das melhores e mais famosas obras do pintor holandês. 

Agora é com você! No espaço abaixo vamos fazer a releitura da obra ―Os 

Girassóis‖, você pode usar o desenho, a pintura e a colagem, seja 

criativo e mostre o artista que existe dentro de você. 

   

      Os girassóis (1888) 


