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CARTA AOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

A Secretaria Municipal de Educação do município de Bela Vista do 

Toldo-SC, vem esclarecer às famílias dos estudantes da rede municipal de 

ensino que em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-

19), o período de suspensão das aulas que iniciou dia 18/03 e foi 

prorrogado pelo Governo do Estado de Santa Catarina até dia 31/05, não é 

período de férias e sim de isolamento social, onde todos devem evitar 

aglomerações, higienizar as mãos frequentemente e repensar hábitos e 

comportamentos sociais e familiares.  

Esse tempo que os alunos estarão em casa, em isolamento social, 

pode ser utilizado para estudar, pesquisar e fazer leituras. Sendo assim, a 

Secretaria Municipal de Educação e professores recomendam que as 

famílias organizem uma rotina de estudo com as crianças, reservem um 

tempo para que elas possam assistir televisão, brincar e realizar atividades 

que desenvolvam a imaginação, a criatividade, a fantasia.  

Os professores não estão se eximindo de suas responsabilidades, 

somente estão cumprindo uma determinação do Governo Estadual, assim 

como estão bastante preocupados com processo de aprendizagem de seus 

alunos. Sendo assim, Diretores, Pedagogos e Professores estão preparando 

atividades pedagógicas (apostila de atividades) de todas as disciplinas e 

para  todos os alunos, as quais serão distribuídas a cada 15 dias em locais 

a serem determinados pelos diretores e/ou professores. Orientamos que os 

pais, irmãos mais velhos e/ou responsáveis deverão, sempre que 

necessário, ajudar e orientar seus filhos a realizar as atividades 

pedagógicas. Será uma oportunidade para os membros da família se 

reunirem, aprenderem juntos e aproveitarem este momento de 

aprendizado.  

Alertamos a importância e responsabilidade de os alunos cuidarem 

do material recebido (Apostilas), o qual deverá ser devolvido a cada 15 dias 

para o diretor(a) ou professor(a) da escola em que estuda. Todas as 
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atividades serão avaliadas pelos professores, emitidas e registradas notas 

nos diários de classe e arquivadas (guardadas) na escola, para posterior 

comprovação de que os alunos realmente realizaram atvidades escolares 

durante a suspensão das aulas.  

É importante definir local de estudo, horário e organizar uma rotina 

diária (parecida com a rotina escolar) para que a criança consiga se 

concentrar nas atividades. A rotina de estudos irá anexada na apostila e 

essa poderá ser retirada e fixada em um lugar visível e de acesso para a 

criança.  

Ao iniciar as atividades o local deve ser tranqüilo, silencioso e calmo. 

Nada de TV ou rádio ligado, isso distrai as crianças e elas não conseguirão 

se concentrar.  Pais/responsáveis, é importante que esse momento de 

estudo seja respeitado,  portanto, incentive seu filho a fazer as atividades 

com o máximo de atenção, capricho e dedicação. Talvez eles precisem da 

sua orientação e do seu auxílio, ajude-os. 

 Os alunos que tem acesso à internet e estão nos grupos de whatsapp 

organizados pelos professores poderão tirar dúvidas pelo grupo. Nesse 

momento, a aprendizagem se dará de maneira autônoma e depende 

exclusivamente da dedicação e do esforço de cada aluno/criança. 

 

A nossa parceria é muito importante nesse momento.  

Sejamos otimistas. Seus filhos e nossos alunos precisam dessa 

parceria.  

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria Municipal de Educação  

 

 

Bela Vista do Toldo, 27 de abril de 2020. 
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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. 

Rotina 27/04 à 08/05 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 
Língua 
Portuguesa  
- Formalizar o 

estudo dos verbos, 
propondo aos 
estudantes 
compreender seu 

uso conforme 
critérios de 
adequação aos 
tempos, modos e 

reflexões verbais.  
- Identificar a 
importância da 
leitura e através do 

resumo obter uma 
percepção de grau 
de entendimento e 
interpretação dos 

alunos através dos 

livros de literatura. 

História  
- Levar o aluno a 
identificar as 
principais 

civilizações pré-
colombianas.  
- Levar o aluno a 

identificar no texto 
como viviam os 
indígenas antes da 
chegada dos 

portugueses em 
1500. 
- Conhecer a 
historia do 

chocolate e como 
ele era utilizado 
entre os Maias e 
Astecas. 

Matemática   
-Comparar o uso 

dos números 
inteiros em 
contextos 
históricos. 

-Comparar números 
inteiros associando 
a pontos da reta 
numérica. 

-Ordenar números 
inteiros em 
diferentes 
contextos, 

explorando 
diferentes contextos 
de aplicação. 

Geografia  
- Identificar os 

setores da 
economia. Primário, 
secundário e 
terciário. 

-Identificar as 
camadas da terra e 
compreender a 
história da mesma. 

-Compreender o que 
é latitude e 
longitude 
 e identificar a 

história da terra. 
- Identificar os 
biomas do Brasil e 
do planeta terra. 

Educação Física 
- Conhecer a 
história do 
atletismo e 
identificar a 
classificação de 
suas provas 

Arte 
- Conhecer as 
características 
históricas e artísticas 
do movimento 

Barroco, identificando 
os elementos da 
linguagem visual que 
caracterizava este 

período. 
-Identificar os 
instrumentos 
musicais, instigando a 

conhecê-los através do 

desenho. 
  Ensino Religioso 
-Conceituar místicas e 
espiritualidades, 
valorizando o diálogo 

com as outras 
religiões e o respeito 
para com elas. 
-Reconhecer e 

respeitar as práticas 
de comunicação com 
as divindades em 
distintas 

manifestações e 
tradições religiosas. 
Valorizando a 
tolerância, o diálogo 

inter-religioso e o 
respeito para com as 
outras religiões. 

-Identificar práticas de 
espiritualidades 
utilizadas pelas 
pessoas em 

determinadas 
situações (acidentes, 
doenças, fenômenos 
climáticos e outros). 

Reconhecer os papéis 
social e espiritual 
atribuídos às 
lideranças de 

diferentes tradições 
religiosas. 
 

Ciências  
-Demonstrar que 

o ar é uma 
mistura de gases, 
identificando sua 
composição, e 

discutir 
fenômenos 
naturais ou 
antrópicos que 

podem alterar 

essa composição. 
 
 Inglês  
- Empregar 
corretamente o 
verbo To Be, 

revisando 
estruturas 
gramaticais. 
- Revisar o verbo 

There To Be 

Língua 
Portuguesa   
-Ler, escutar, 

produzir textos 
orais, escritos e 
multissemióticos 
que circulam em 

diferentes campos 
de atuação em 
mídias, com 
compreensão, 

autonomia, fluência 
e criticidade, de 
modo a se expressar 
e partilhar 

informações, 
experiências, idéias 
e sentimentos, e 
continuar 

aprendendo. 

Matemática  
- Ordenar números 
inteiros associando 
a pontos da reta 

numérica. 
- Resolver 
problemas que 
envolvam operações 

com números 
inteiros (adição, 
subtração, 
multiplicação e 

divisão, potenciação 
e radiciação). 
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Nos Anos Finais, a quantidade de atividades serão apresentadas da 

seguinte forma:  

ANOS FINAIS  

Disciplinas Número de 
atividades 

Atividades de Matemática 3 

Atividades de Língua Portuguesa 3 

Atividades de Educação Física 2 

Atividade de História 2 

Atividade de Geografia 2 

Atividade de Ciências 2 

Atividade de Inglês  2 

Atividade de Arte 1 

Atividade de Ensino Religioso 1 

 

ROTINA DIÁRIA DE ATIVIDADES 

 
Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Brincar Lavar a louça 

do café 

Tirar o pó da 

casa 

Assistir Lavar a louça 

do café 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Atividade 

Escolar 

Assistir Brincar Assistir  Brincar  Assistir  

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Atividade 
Escolar 

Ajudar nas 
tarefas da 

casa 

Arrumar a 
mesa para o 

almoço 

Varrer a 
cozinha 

Organizar o 
quarto 

Ajudar nas 
tarefas da 

casa 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 

e 
refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações  

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 

e 
refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 

e 
refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 

e 
refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

- Cuide de 
sua saúde 

- Beba água 
- Evite doces 

e 
refrigerantes 
- Lave bem 

as mãos 
- Evite 

aglomerações 

 

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!! 

ESTUDE!!! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE 01 

 

VERBO 

Verbo é toda a palavra que exprime  ação, estado, mudança de estado e 

fenômeno da natureza. Pode ser conjugado em tempos e modos, e nas 

pessoas gramaticais (eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas.) 

Identifique nas frases a seguir os verbos e sublinhe-os: 

A) João e Maria foram embora. 

B) Você está feliz. 

C) Precisamos estudar. 

D) Ela leu o livro todo. 

E) Marcos trouxe a tarefa completa. 

F) A reunião aconteceu online. 

G) Este livro é muito interessante. 

H) Choveu ontem à noite. 

ATIVIDADE 02 

Notícia – é um texto que relata fatos ocorridos no cotidiano. Possui o lide e o 

corpo. No lide estão as principais informações (o que, quando, onde, com 

quem, como e porque), e no corpo vão informações adicionais. 

A) Assista ao noticiário, na tv, ou ouça através do rádio e anote as 

principais partes:  

 

 

B) Agora você é o repórter, relate um fato que aconteceu em sua 

comunidade recentemente, não esqueça o título, lembre-se que deve 

conter as informações essenciais (lide): 
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ATIVIDADE 03 

 

RESUMO 

Leia o livro de literatura que você emprestou, ou tem em PDF, ou que você 

tem em casa e resuma-o: 
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MATEMÁTICA 
 

ATIVIDADE 01 

Recordando números naturais e inteiros. 

 

1- Responda: 

a) Quais são os números naturais de dois algarismos maiores que 45 e 

menores que 63? 

 

 

b) Quais são os números naturais de três algarismos menores que 107? 

 

 

c)  Qual é o menor número natural de três algarismos? 

 

 

2- Complete com o símbolo de   ou    ou =: 

a) – 62 ......... – 16  d) – 3 ...... 14 

b) 8 ......... 25   e) 45 ........ 45 

c) – 8 ......... 8   f) – 15 ...... – 6 

 

3- Coloque os seguintes números em ordem crescente:  

- 42;    3 ;  - 8;    1;    12;     0;    4 ;  - 13;    8, -15 

 

  

4- Agora, com base na atividade 3 responda: 

a) Qual é o maior número? 

b) Qual é o menor número? 

c) Quais desses números são naturais? 

d) Quais desses números são inteiros? 

 

5- Complete a tabela abaixo, determinando o sucessor e o antecessor de 

cada número. 

antecessor número sucessor 

 10   

 -99  

 0  

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

Email: smebvt@hotmail.com 
 

ATIVIDADE 02 

 

1- Dê o módulo dos seguintes números: 

a) |- 5 | =             c) | -48 | =  

b) | +24 | =  d) |+1 | =  

 

 

2- Determine: 

a) O oposto de - 58 =    

b) O oposto de + 64 = = 

c) O simétrico de – 27 = 

d) O simétrico de +102 

 

 

3- Represente com um número inteiro (positivo ou negativo): 

a) 25 graus Celsius abaixo de zero; 

b) 285 metros acima do nível do mar; 

c) Crédito de R$ 2.405,00; 

d) 7 graus Celsius abaixo de zero; 

e) Débito de R$ 1.125,00; 

f) 30 metros abaixo do nível do mar; 

g) Prejuízo de R$ 300,00; 

h) Altitude de 2400 m; 

i) Profundidade de 101 m. 

 

 

4- Leia a informação e responda: 

 

Hoje de manhã em certa cidade e termômetro estava marcando -1ºC e 

a tarde a temperatura marcou 9ºC.  

 

 Assinale a alternativa correta: 

 

a) Qual foi a variação de temperatura nesta cidade? 

(   ) 8ºC    (   ) 10ºC    (   ) 9ºC 

 

b) Neste dia, fez frio ou  calor? 

(   ) frio  (   ) calor 
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5- Desenhe uma reta numérica com os números inteiros e destaque os 

seguintes números na reta: 

A = -3  D = -4 

B = 5  E = 2 

C = -1  F =  

 

 

6- Um jogador ganha R$ 3500,00 em uma aposta e perde R$ 3000,00 em 

outra. O resultado das duas apostas pode ser representado por 

quanto? 

 

a) -6500               b) -500                  c) 500                      d)6500 
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ATIVIDADE 03 

Resolução de problemas (é necessária a resolução de todas as questões) 

Assinale a alternativa correta em cada questão. 

1- Um escritor escreveu, em certo dia, as 20 primeiras páginas de um livro. 

A partir desse dia, ele escreveu a cada dia tantas páginas quanto havia 
escrito no dia anterior mais 5 páginas. Se o escritor trabalhou 4 dias, então 
ele escreveu: 

a) 80 páginas           b) 85 páginas          c) 95 páginas        d) 110 páginas 

 

2-  A Lotação de um Teatro é de 360 lugares, todos do mesmo preço. Uma 
parte da lotação foi vendida por R$ 3.000,00, tendo ficado ainda por vender 
ingressos no valor de R$ 6.000,00. Quantos ingressos já foram vendidos? 

a) 100                b) 110             c) 120            d) 130 

 

3- Um pai tem 35 anos e seus filhos 6, 7 e 9 anos. Daqui a 8 anos, a soma 
das idades dos três filhos menos a idade do pai será de: 

a) 2 anos              b) 3 anos                    c) 11 anos           d) 13 anos 

 

4- Em uma sala de aula, onde todos os lugares se encontram ocupados, os 

alunos estão sentados em filas e essas filas têm todas o mesmo número de 
lugares. 

O aluno Roberto tem: 

– um aluno sentado à sua frente;               – dois alunos sentados atrás de 
si; 

– três alunos sentados à sua direita;      – dois alunos sentadas à sua 
esquerda. 

Quantos alunos há na sala de Roberto? 

a) 9                       b) 18                 c) 24                  d) 32 

5- Dispomos de cinco cadeados e 5 chaves para os mesmos. Qual o número 
máximo de tentativas que devemos fazer para estabelecer a correspondência 
correta entre os cadeados e as chaves? 

a) 5            b) 10            c) 13              d) 25            e) 120 
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GEOGRAFIA 

 

ATIVIDADE 01 

 

1) Setor da economia; complete  com x, primário, secundário, terciário.  
 

A) Produção de bens pela indústria e construção civil. 
a) (    ) primário     b) (    ) secundário   c) (     ) terciário 

B) Atividade agropecuária e extrativa. 

a) (    ) primário     b) (    ) secundário   c) (     ) terciário 

C) Transporte , saúde e turismo. 

a) (    ) primário     b) (    ) secundário   c) (     ) terciário 

      D) Fábrica de lápis. 

a) (    ) primário     b) (    ) secundário   c) (     ) terciário 

E) Criação de avestruz. 

a) (    ) primário     b) (    ) secundário   c) (     ) terciário 

 

2) A que setor da economia  pertencem a agricultura e a pecuária? 
 

 

3) Explique o que é uma agroindústria? 
 

 

 

4) Identifique as principais características da produção realizada pelas 
empresas agrícolas. 
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5) Descreva as características das seguintes indústrias. 

 
 

A) De bens de capital  

 
 

B) De bens de consumo duráveis 

 
 

 
C) De bens de consumo não duráveis 

 

 
 

D) De bens de produção  
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ATIVIDADE 02 
 
 

1) Quais são as camadas da terra? 

 

 

 

2) Qual é a idade da terra? 

 

 

3) É a camada sólida superficial do nosso planeta: 

 

 

4) Placa onde se encontra o Brasil. 

 

 

5) Tipo de rocha originado da solidificação do magma: 

 

 

6) Parte da crosta terrestre é uma:  

 

 

7) Nome do primeiro continente: 

 

 

8) O tempo .............................é a longa história da terra. 

 

9) Os .............................................são restos de animais ou plantas que 

foram preservados nas rochas. 

 

10) Era no qual surgi o homem        

 

11) Era dos dinossauros:         

 

12) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(  1  ) Relevo 

(  2  ) Planície  
(  3  ) Montanhas 
(  4  )Depressões 

(  5  ) Planaltos 

(   ) São as maiores elevações da superfície 

terrestre. 

(    ) Áreas mais baixas em relação às áreas 

vizinhas 

(       ) As formas da superfície terrestre. 
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13) Os movimentos das placas tectônicas podem ser; 

 

 

14) As placas divergentes se deslocam de que forma? 

 

 

15) As placas convergentes formam os  

 

 

16) De exemplo de agentes internos e agentes externo; 

a) Agentes internos: 

 

b) Agentes externos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(      ) Áreas irregulares onde a erosão é maior 

que a deposição. 

(      ) Áreas planas onde a deposição é maior 

que a erosão.  
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ATIVIDADE 03 

1) Explique o que é longitude; 

 

2) Explique o que são placas tectônicas: 

 

3) Quais são os tipos climáticos? 
 

 

4) Quais são as camadas da terra? 

 

5) A camada sólida superficial do nosso planeta: 

 

 

6) Placa onde se encontra o Brasil: 

 

 

7) Tipo de rocha originado da solidificação do magma: 

 

 

8) Parte da crosta terrestre é uma: 

 

 

9) Nome do primeiro continente; 

 

10) O tempo .............................é a longa história da terra. 

 

11) Os .............................................são restos de animais ou 

plantas que foram preservados nas rochas. 

 

12) Era no qual surgiu o homem 

 

 13)Era dos dinossauros:.......................................... 

 

14)Explique o que é latitude; 

 

15) O que é altitude? 
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ATIVIDADE 04 

 

1) Como podemos definir biomas? 

 

2) Qual é o bioma que é encontrado no estado de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás? 

 

 

3) Mata dos Pinhais é também conhecida como Mata 

das....................................... 

 

4) É considerada a maior floresta tropical do mundo com uma rica 

biodiversidade, qual é o bioma? 

 

 

5) Presente na região do sertão nordestino é o bioma................. 

6) Qual é o bioma na região que moramos? 

 

7) Explique; o que são bacias hidrográficas? 

 

 

8) Explique o que é lençol freático? 

 

9) O que são rios? 
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10) Localize os biomas brasileiros no mapa 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01 
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ATIVIDADE 02 

HISTÓRIA DO CHOCOLATE 

 
O texto a seguir é uma reportagem de Daniele Castro;  

Leia-o com atenção e responda:  

 

Theobroma cação é como o cacaueiro é conhecido pelos pesquisadores. 

A palavra Theobroma, em grego, quer dizer alimento dos deuses. Um nome 

bem adequado. Afinal o cacau, fruto dessa árvore, é a principal matéria-prima 

na fabricação do chocolate. (...) 

O cacaueiro (...) é nativo das regiões tropicais da América Central e do 

Sul. (...) 

O uso do cacau na alimentação e fabricação de bebidas é bem antigo. 

Há mais de 3 mil anos os Maias e os Astecas, povos pré-colombianos da 

América Central, misturavam as sementes torradas e moídas do cacau em 

água quente ou vinho e temperavam a bebida com baunilha, pimenta e outras 

especiarias. Era como o chocolate quente de hoje em dia, mas bem amargo. 

Os Maias também usavam os grãos como moeda. E até o século passado, em 

algumas partes da América Central, o cacau ainda era usado como dinheiro. 

Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a experimentar o cacau. (...) 

Mas o chocolate demorou para se tornar popular na Europa. 

O chocolate quente, nessa época, só podia ser consumido por pessoas 

muito ricas. Na Inglaterra, em 1657, um francês abriu uma loja em que eram 

vendidos tabletes de chocolate para a fabricação de bebida, mas a preços 

altíssimos. Por volta de 1700, os ingleses resolveram preparar o chocolate com 

leite, em vez de água. A procura pela bebida aumentou, estimulando o cultivo 

do cacau. (...) 

O cacau passou a ser usado também em bolos, doces e sorvetes. Mas 

só em 1828 o chocolate entra na chamada Era Moderna. Neste ano o 

chocolateiro holandês Conrad J. Van Houten patenteou um método barato 

para espremer a gordura das sementes de cacau torradas. Com a sua 

máquina, uma prensa hidráulica, Van Houten conseguiu fabricar o cacau em 

pó. (...) 

O cacau em pó tornou possível a fabricação do chocolate sólido. Em 

1849, o inglês Joseph Storrs Fry produziu a primeira barra de chocolate 

comestível. Nesse mesmo período foram desenvolvidos vários processos que 

contribuíram para criar o chocolate que comemos hoje. (...) 

O que intriga os cientistas atualmente é descobrir por que algumas 

pessoas sentem uma vontade incontrolável de comer chocolate. Eles querem 

saber como ele age no cérebro humano. 
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1-Copie o trecho que informa sobre a origem do chocolate líquido: 
            

            
             
 

2- Que usos os povos maias e astecas faziam do cacau? 
            

            
             
 

3- O que fez aumentar a procura pelo chocolate líquido na Europa? 
            

            
             
 

4- Qual foi o primeiro europeu a experimentar o cacau? 
            
             

 
5- Com que frequência você consome chocolate? 

    

    

     

  



 

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 
 

INGLÊS 

ATIVIDADE 01 

VERB TO BE (REVISÃO) 

AFIRMATIVA CONTRACTA 

I am I'm 

YOU are You're 

HE is He's 

SHE is She's 

IT is It's 

WE are We're 

YOU are You're 

THEY are They're 

 

1)  Complete with the verb to be   

a) You ______beautiful 

b) Bruna ______very intelligent 

c) Kevin ______ a good student 

d) Peter and John ______ brothers 

e) I ______   good at cooking 

f)  The flower ______yellow and 
white 

g) The dog ______nice 

h) We ______at school 

i)  The boy ______kind 

j)  The girl ______good in English 

k) The park ______funny 

l)  Katia ______a good mother 

m)  Tania and Sarah ______cousins 

n) The book ______on the table 

o) Mark ______the best teacher
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ATIVIDADE 02 

THERE TO BE 

1) Complete with THERE IS (Singular) or THERE ARE (Plural) 

a) _____________ a cat on the sofa. (Há um gato no sofá.) 

b) _____________ two books on the floor. (Há dois livros no chão.) 

c)______________ a t-shirt on the bed. (Há uma camiseta em cima da cama.) 

d)______________ four pictures on the wall. (Há quatro pinturas na parede.) 

e) ______________ some eggs in the fridge. (Há alguns ovos na geladeira.) 

2) Complete as frases com there is/are na forma afirmativa, negativa ou 

interrogativa 

a) ____________a movie theater on Maple Street. (aff.) 

b) ____________many offices in that building. (aff.) 

c) ____________a school here? (int.) 

d) ____________9 countries in South America? (int.) Yes,___________ . (aff.) 

e) ____________23 letters in the English alphabet? (int.)  

3) Observe a imagem e complete as frases de maneira correta.  

Use THERE IS, THERE ARE, THERE ISN’T, or THERE AREN’T 

a)___________ a box under the 

bed. (Uma caixa embaixo da 
cama.) 

b)___________ a cat on the 

wardrobe. (Um gato em cima do 
armário.) 

c)___________ two dogs in the 

room. (Dois cães no quarto.)  

d)____________lots of CDs in the 
box. (Muitos CDs na caixa.) 

e)____________a computer on the desk. (Um computador na mesa.) 

f)____________a lamp near the bed. (Um abajur perto da cama.) 

g)____________three jackets in the wardrobe. (Três jaquetas no armário.) 

h)____________two pillows on the bed. (Dois travesseiros na cama.)
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ATIVIDADE 03 

MEANS OF TRANSPORTATION 

1) Relacione o número com o nome dos meios de transporte e traduza 

os nomes 
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01 

Leia o texto a seguir. 

 
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza 

para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses 
ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio 
ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua 

pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. 
Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são 

o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. 
 A imagem abaixo mostra resumidamente o ciclo do carbono (CO2). 
Reproduza esse ciclo em seu caderno, se necessário faça o desenho em 

uma folha branca, depois cole no caderno de ciências. 

 

ATIVIDADE 02 

Leia o texto a seguir se possível depois faça a experiência proposta. 
 

Ciclo do Nitrogênio 

 
O nitrogênio se mostra como um dos elementos de caráter 

fundamental na composição dos sistemas vivos. 

Ele está envolvido com a coordenação e controle das atividades 
metabólicas. Entretanto, apesar de 78% da atmosfera ser constituída de 

nitrogênio, a grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-Io, 
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pois este se encontra na forma gasosa (N2) que é muito estável 
possuindo pouca tendência a reagir com outros elementos. 

Os consumidores conseguem o nitrogênio de forma direta ou 

indireta através dos produtores. Eles aproveitam o nitrogênio que se 
encontra na forma de aminoácidos. Produtores introduzem nitrogênio 
na cadeia alimentar, através do aproveitamento de formas inorgânicas 

encontradas no meio, principalmente nitratos (NO3) e amônia (NH3
+). O 

ciclo do nitrogênio pode ser dividido em algumas etapas:  

  • Fixação: Consiste na transformação do nitrogênio gasoso em 
substâncias aproveitáveis pelos seres vivos (amônia e nitrato). Os 
organismos responsáveis pela fixação são bactérias, retiram o nitrogênio 

do ar fazendo com que este reaja com o hidrogênio para formar 
amônia.  

• Amonificação: Parte da amônia presente no solo, é originada pelo 
processo de fixação. A outra é proveniente do processo de decomposição 
das proteínas e outros resíduos nitrogenados, contidos na matéria 

orgânica morta e nas excretas. Decomposição ou amonificação é 
realizada por bactérias e fungos.  
• Nitrificação: É o nome dado ao processo de conversão da amônia em 

nitratos. 
• Desnitrificação: As bactérias desnitrificantes (como, por exemplo, 

a Pseudomonas denitrificans), são capazes de converter os nitratos em 
nitrogênios molecular, que volta a atmosfera fechando o ciclo.  

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE. 
Vamos fazer uma composteira para obter um adubo rico em 

nitrogênio? Siga os passos: 
ATENÇÃO! ESSA ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA COM AJUDA E 
SUPERVISÃO DE UM ADULTO! (Não é obrigatório fazer) 

 
1. Faça um buraco na terra, de cerca de pelo menos 0,5m2. Se a 

família for grande, você pode fazer dois e enquanto um descansa, 
vocês enchem o outro. Ou fazer um grandão, de 1m2. Uns 30 cm 
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de profundidade é suficiente. Pra ajudar a segurar as paredes de 
terra, você pode colocar tábuas nas laterais ou uma caixa sem o 
fundo (tipo uma caixa d’água, um caixote, algo que segure as 

laterais, mas tenha acesso ao chão). Também dá pra fazer 
cercando uma área em contato com a terra com cerca de arame, 
tábuas ou troncos. 

2. Coloque o material orgânico e não espalhe muito (veja a lista mais 
abaixo do que dá para compostar). Vá concentrando em um 

cantinho até tudo encher. Sempre cubra muito bem com folhas 
secas ou serragem (é esse o segredo pro cheiro ruim não 
aparecer). 

3. Regue de vez em quando se fizer muito calor e sol, porque a 
mistura pode esquentar e secar. É bom manter úmido pra 

decomposição acontecer mais rapidamente. 
4. A cada 15 dias dê uma revirada em todo material, pra ajudar a 

aerar e facilitar a decomposição. 

5. Aos poucos as sobras de alimento vão se transformar em uma 
terra bem escura, com cheiro de terra molhada. Esse adubo é 
maravilhoso pras plantas e pra sua hortinha! 

6. É legal ter dois espaços diferentes porque enquanto um vai 
passando por esse processo de descanso e revirar, o outro tá com 

a terra pronta pra ser usada, você pode desocupar ele e ter 
espaço pra colocar mais matéria orgânica. 

Lista do que dá para compostar: 

 

Frutas, legumes e 

verduras 
Cascas de ovos 
Aveia 

Casca de amendoim 
Casca de nozes e 

amêndoas 
Alho e cebola 
Ervas e especiarias  

Grãos de milho 
Grãos de soja 

Frutas e legumes 
congelados 
Tofu 

Algas e nori (alga para 
comida japonesa) 
Leite e derivados 

(desde que 
congelados) 

Farinhas 
Massas cruas (as 

Borra de café 

Folhas de chá 
Sementes de frutas e 
legumes 

Polpa de frutas 
Sobras de comida 

Peixes 
Carnes e ossos (desde 
que congelados) 

Insetos mortos 
Resto de ração para 

animais 
Pelos de animais 
Comida para peixes 

Penas (não sintéticas) 
Grama cortada 
Restos de plantas 

Flores 
Plantas normais ou 

secas 
Restos de arranjos 

Espetos de madeira 

Espetos de bambu 
Palitos de dente 
Hashi (palitos de 

comida japonesa) 
Sachês de chá 

Rolhas de vinho 
(apenas de cortiça) 
Papel toalha 

Filtros de café 
Rolos de papel 

higiênico e de papel 
toalha 
Cartões (exceto 

modelos plastificados) 
Forminhas de cupcake 
Caixas de pizza 

(rasgada em pequenos 
pedaços) 

Guardanapos 
Pratos e sacolas de 
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cozidas, apenas 
congeladas) 
Doces, bolos e barras 

de cereais 
Geleias e goiabada 

Cereais matinais 
Biscoitos 
Migalhas de pão 

Cerveja e vinho 
(apenas o líquido) 

Batata frita e 
salgadinhos 
Bagaço de cana 

Sementes de girassol, 
gergelim e abóbora 
 

florais 
Plantas de aquário 
Pedaços de madeira 

Cascas de frutas ou 
árvores 

Folhas verdes ou 
secas 
Raízes e capim seco 

Palhas 
Aparas de lápis 

Giz de cera 
Serragem 
Cinzas de fogueira ou 

lareira 
Fósforos 
 

papel 
Embalagens de 
papelão (rasgada em 

pequenos pedaços) 
Caixas de ovos 

(apenas de papelão) 
Lenços de papel 
Poeira de limpeza 

doméstica 
Sujeira do aspirador 

de pó 
Algodão (inutilizado ou 
utilizado sem nenhum 

contato com produtos 
químicos) 

 
 

 
ATIVIDADE 03 

 
Realize um acróstico com a palavra ÁGUA, ilustre bem bonito!
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ATIVIDADE 04 

 
 

Realize o quebra-cabeça do ciclo da água. Colorir, recortar e cole no 
caderno de ciências. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01 

O que é Atletismo  

 
O atletismo é um conjunto de atividades esportivas (corrida, saltos e 

arremessos), que tem a origem nas primeiras Olimpíadas realizadas na 
Grécia Antiga. Nos primeiros Jogos Olímpicos, realizados em 776 a.C., 
eram realizadas provas de corridas e arremessos de peso. 

  
Grande parte das provas de atletismo é realizada em estádios fechados. 

Nestes estádios, existem as demarcações específicas para cada prova e 
também os equipamentos como, por exemplo, no salto com varas. 
Algumas competições como, por exemplo, a maratona, são realizadas 

em vias públicas. 
  
Algumas modalidades do atletismo: 

 
 

Corrida de pista 
 
É a mais tradicional competição do atletismo e envolve várias provas.  

 
- Corridas disputadas em pistas ovais (cada atleta corre numa faixa): 

100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. 
 
- Corridas de Meio Fundo (os atletas não precisam ficar na raia): 800 

metros e 1.500 metros. 
 
- Corridas de Fundo (dentro da pista): 5.000 metros e 10.000 metros. 

 
- Maratona (disputada nas ruas): percurso de 42,195 km. 

 
 
Corridas com obstáculos e Com Barreiras 

 
São realizadas dentro dos estádios e se dividem em quatro modalidades: 
100 metros (feminino), 110 metros (masculino), 400 metros (masculino 

e feminino) e 3.000 metros (feminino e masculino). 
 

Revezamento 4 x 100 e 4 x 400 
 
As provas de revezamento são disputadas por grupos compostos por 

quatro atletas cada. Cada atleta corre um quarto da pista e passa um 
bastão para o atleta seguinte de sua equipe. 
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Saltos 
 
- Salto em distância: o atleta corre numa pista, de no mínimo 40 

metros, e deve efetuar o salto antes de uma tábua de 20 cm de largura. 
Ao cair na areia é feita a medição da distância obtida. Vence o atleta 
que conseguir o salto com maior distância. 

  
- Salto em altura: nesta competição o atleta deve percorrer uma pista 

(mínimo de 20 metros) e com uma vara saltar por cima do sarrafo (barra 
horizontal). O atleta pode tocar o sarrafo, porém o mesmo não pode cair. 
A altura vai aumentando a cada salto positivo. Vence o atleta que 

conseguir saltar maior altura sem derrubar o sarrafo. 
 

 
Arremessos e Lançamentos 
 

Existem quatro modalidades nesta categoria: arremesso de peso, 
lançamento de dardo, de martelo e de disco. Em todas elas, vence o 
atleta que conseguir arremessar o objeto a uma distância maior.  

 
Alguns recordes mundiais do Atletismo: 

 
- 100 metros rasos: Usain Bolt (Jamaica) com 9,58 segundos. 
 

- 100 metros rasos: Florence Griffith Joyner (EUA) com 10,49 segundos. 
 

- Maratona: Dennis Kimetto (Quênia) com 2h02m57s. 
 
- 10.000 metros rasos feminino: Almaz Ayana (Etiópia): 29:17.45 

 
- 400 metros rasos masculino: Wayde Van Niekerk (África do Sul): 
43.03s 

 
- Salto em altura: Javier Sotomayor (Cuba) com 2,45 metros 

 
- Salto em distância: Mike Powell (EUA) com 8,95 metros. 
 

- Salto triplo: Jonathan Edwards (Inglaterra) com 18,29 metros 
 
- Lançamento do martelo feminino: Anita Wlodarczyk (Polônia): 82,29 

metros 
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Atividades: 

1-Descreva o que é o atletismo: 

 

 

2-Qual é o nome da corrida mais longa do atletismo e que é disputada 
nas ruas? 

 

 

3-Na qual prova de salto o atleta realiza a queda dentro de uma caixa de 
areia? 

 

 

 

4-Cite o nome das quatro provas de arremesso e lançamentos: 
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ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01 

 

Um caminho a seguir 
 

     Posicionamento ético dos líderes das religiões orientais - A espécie 
humana ocorre por meio de sucessivas descobertas como: o fogo, a 
escrita, o trabalho, a arte, a ciência, a religião. 

      E nessas descobertas também se encontram em meio as suas 
buscas, suas dúvidas. Muitos religiosos agiram na sociedade baseando-
se em sua vida voltada para a espiritualidade. Conduzidos pelo espírito 

de solidariedade e harmonia, ajudaram na construção de um mundo 
melhor. Muitos líderes religiosos orientais tiveram em seus 

ensinamentos a compreensão e realização interior. 
     A organização social é determinante para a sobrevivência do ser 
humano, não apenas do ponto de vista econômico ou cultural, mas 

principalmente do ponto de vista ético e moral. O ser humano, para 
viver em sociedade, tem necessidade de encontrar respostas práticas 

visando responder. ―O que é bem e o que é mal? O que é certo e o que é 
errado?‖ Em resposta a essas perguntas, para regular e orientar a ação 
do indivíduo e da sociedade, surgiram as leis e as regras que foram 

sendo organizadas em forma de mandamentos, pilares, constituição, 
códigos visando que o bem fosse exercitado e se possibilitasse a 
extinção do mal, para garantir uma boa convivência e a sobrevivência. 
 

ATIVIDADES 

1. O que é ser líder religioso? Qual a diferença de um líder religioso e 

uma pessoa leiga? 

2. Segundo o texto, em respostas a algumas perguntas surgiram 

regras, leis, mandamentos e constituição, entre outros. Em sua 

opinião, essas leis são importantes e ajudam na convivência na 

sociedade? Por quê?  

3. Quais são as lideranças religiosas que você conhece? O que elas 

fazem em favor da sociedade? Você conhece líderes religiosos de 

outra religião? Pesquise um e conte resumidamente a história dessa 

pessoa. 

 

 

 



 

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 

 

Os líderes e sua atuação na história 

     Na história do século XX tivemos três grandes exemplos de figuras 
de destaque que souberam reverter uma situação de violência sem 

apelar para uma violência igual. Com isso tornaram-se mundialmente 
admirados. São grandes realizadores, que rejeitaram o sentimento de 
desforra. 

 
Mahatma Gandhi - Numa Índia oprimida por leis injustas de um poder 

estrangeiro, Gandhi liderou o povo tendo como princípio básico a não-
violência. Conseguiu mobilizar os indianos, incomodou os poderosos, 
obteve vitórias inacreditáveis. 

Luther King – era pastor batista e se inspirava nos métodos de Gandhi. 
Lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Mudou a realidade 

injusta sem criar ressentimento contra os brancos e propondo 
mobilização pacífica. 
Nelson Mandela – Foi outro defensor dos negros, desta vez na África do 

Sul. Ficou preso por mais de 20 anos. Depois foi eleito presidente do 
país. Não aproveitou o poder de governante para se vingar, só para 
garantir uma situação melhor para seu povo. Com suas atitudes, 

ganhou o respeito internacional e evitou a multiplicação da violência. 
Livro Descobrindo Novos Caminhos – Therezinha M.L. da Cruz 

 

ATIVIDADES 

1.Qual as semelhanças e diferenças desses líderes religiosos? Quais são 

as principais características deles? 

2.Você acha que em nossa terra há líderes religiosos iguais aos do 

exemplo? Por quê? 
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ATIVIDADE 02 

 

VIDA DO MONGE JOÃO MARIA VIRA DOCUMENTÁRIO LANÇADO EM 

SANTA CATARINA 

 

Sobre o personagem 

Em 1861, o italiano Giovanni Maria de Agostini foi fotografado em 

Havana, Cuba — o primeiro registro fotográfico que se tem notícia sobre 

ele. A foto circulou pelas ruas em forma de cartão postal e foi batizada 

como ―a maravilha do século‖: um homem que tinha caminhado pelas 

Américas, entre desertos, florestas, sertões, guerras, revoluções.  

Agostini poderia ter passado despercebido por seus feitos aventureiros 

de andarilho se não fosse a tradição religiosa que iniciou e que 

permanece até hoje. A documentarista Marcia Paraiso ouviu falar de 

João Maria, como é conhecido pelos caboclos do planalto de Santa 

Catarina, quando filmava pela região. 

Chamado de profeta, monge ou santo, a forma como seus seguidores 

perpetuam uma memória oral que reverencia uma fé simples, distante 

dos dogmas da igreja tradicional, próxima aos conhecimentos 

relacionados às ervas e respeitando a natureza, fez com que ela se 

interessasse em contar a história dessa entidade tão forte e presente no 

universo caboclo do Sul do Brasil. 

https://www.revistaversar.com.br/doc-joao-maria/ 

 

ATIVIDADES 

1. Pesquise o que é mística e espiritualidade. 

2. Qual é a mística e espiritualidade de sua religião? 

3. O que você conhece sobre a Guerra do Contestado? 

4. Qual a tradição religiosa presente na Guerra do Contestado? 

5. Quem foram os Monges João Maria? Qual foi o papel deles na 

história de nossa região? 
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ARTE 

ATIVIDADE 01 

Estilo barroco período denominado 

de seiscentismo, surgiu na Itália 
em 1600. Ele se manifestou na 

arquitetura, pintura , escultura, 
música, literatura e teatro. 
Seiscentismo; estilo ou gosto. 

No seu caderno faça um desenho 
de observação do anjo do estilo 

barroco. 
 

ATIVIDADE 02 

Enumere os instrumentos musicais, depois escolha alguns deles e faça 

uma composição artística no caderno.                                                                                                                              


