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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos 
os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.  

  

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 

11/05  

Terça-Feira 

12/05 

Quarta-Feira 

13/05  

Quinta-Feira 

14/05  

Sexta-Feira 

15/05  

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
- Usar 

adequadamente a 
grafia dos porquês; 
Conhecer as regras 
para uso dos 

porquês; 
HISTÓRIA  

- Identificar quais 

são os Reinos e 
Impérios africanos e 
como era o modo de 
vida de cada um, 

ressaltando a 
importância das 
rotas comerciais, da 
religião e da 

preservação da 
história desses 
povos através da 
história oral, 

transmitida pelos 
griôs. 
- Entender como 
acontecia a 

escravidão no Reino 
Congo levando em 
conta o fato de que a 
escravidão já existia 

dentro da própria 
África antes da 
chegada dos 
europeus a esse 

continente. 

MATEMÁTICA 

- Relembrar os 

múltiplos 
GEOGRAFIA 
-Reconhecer que o 
espaço geográfico 
brasileiro possui 

características 
diferentes de uma 
região para a outra. 
-Perceber a atual 

organização do 
espaço geográfico 
brasileiro como 

reflexo do processo 
histórico de 
ocupação do 
território. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
- Conhecer a 

História do Futebol e 
suas regras Básicas. 
ARTES 
- Identificar e aplicar 

as cores primárias e 

secundárias. 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Conceituar 
místicas e 
espiritualidade. 
- Reconhecer os 
papeis social e 
espiritual 
atribuídos ás 
lideranças 
religiosas. 
 

CIÊNCIAS 

- Entender como a 

camada de ozônio 
está afetando o 
planeta, e quais as 
consequências. 

- Compreender 

importância da 
camada de ozônio na 
Terra. 
INGLÊS 
- Compreender as 

preposições mais 
utilizadas em inglês 
e fazer seus usos 
corretamente nos 

mais variados 
contextos. 
- Pedir informações 
sobre direções e 

lugares e reconhecer 
as direções e utilizá-
las em atividades 
orais e escritas, bem 

como, comandos e 
instruções. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
- Identificar a 

importância da 
leitura através do 
resumo obter uma 
percepção do grau 

de entendimento e 
interpretação dos 
alunos através dos 
livros de literatura. 

- Incentivar a 
criatividade e escrita 
através de produção 

de narrativas; 
Identificar a 
estrutura das 
narrativas e a 

diferença dos 
gêneros narrativos; 
MATEMÁTICA 

- Relembrar os 

múltiplos 
- Recordar os 

divisores. 
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SEGUNDA SEMANA 
Segunda-Feira 

18/05  

Terça-Feira 

19/05  

Quarta-Feira 

20/05  

Quinta-Feira 

21/05  

Sexta-Feira 

22/05  
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Incentivar a 
criatividade e escrita 

através de produção 
de narrativas; 
Identificar a 
estrutura das 

narrativas e a 
diferença dos 
gêneros narrativos; 
- Ampliar o 

vocabulário, 

escrever 
corretamente e 
estabelecer uma 
relação com as 

regras ortográficas 
conhecidas até o 
momento. 
HISTÓRIA  
- Compreender que 

a utilização de 

máscaras fazia parte 
dos costumes da 
maioria dos povos 
africanos, que eram 

consideradas 
elementos de ligação 
entre o mundo dos 
vivos e o mundo 

sobrenatural. 
- Compreender que 
todos nós somos 

diferentes uns dos 
outros e que essa 
diferença deve ser 
respeitada, não 

devemos julgar o 
outro pela cor de 
sua pele ou por suas 
escolhas. 

MATEMÁTICA 
- Recordar os 

divisores. 
- Pesquisar e 

reconhecer os 
critérios de 
divisibilidade. 

GEOGRAFIA 
-Interpretar e 

compreender o que é 
um mapa- temático. 
-Identificar as 
regiões que fazem 

parte do território 
brasileiro. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Compreender a 

importância da 
Atividade Física. 
ARTES 
- Identificar e aplicar 

as cores terciárias. 
ENSINO 

RELIGIOSO 
- Conceituar 
místicas e 
espiritualidade. 
- Reconhecer os 
papeis social e 
espiritual 
atribuídos ás 
lideranças 
religiosas. 
 

CIÊNCIAS 
- Entender a camada 

de ozônio, para que 
o aluno possa 

compreender o que 
é, e suas 
consequências. 

- Compreender como 

a camada de ozônio 

afeta o planeta terra, 
e qual o seu 
elemento. 
 

INGLÊS 
- Compreender as 

regras para a 
formação do plural 
dos substantivos em 
inglês. 

- Revisar o Simple 

Present e suas 
regras 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ampliar o 

vocabulário, 
escrever 

corretamente e 
estabelecer uma 
relação com as 
regras ortográficas 

conhecidas até o 
momento. 
MATEMÁTICA 
- Pesquisar e 
reconhecer os 

critérios de 
divisibilidade. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  11/05 

EMPREGO DOS PORQUÊS 

Por que: no início e meio de perguntas; 

Por quê: no fim de perguntas; 

Porque: para responder uma pergunta; 

Porquê: quando significar razão ou motivo. 

 1-Complete com porque, por que, porquê ou por quê: 
 

a) Não sei o___________ de tanta indignação. 

b) _____________ você não tem paz? 

c) Ele não quer saber dela, _____________? 

d) Eu uso máscara_____________ é uma questão de bom senso! 

e) A quarentena é essencial _____________ evita uma enorme propagação 
do vírus. 

f) ______________ é importante a prevenção? 

 

2-Forme frases com cada porquê: 

Por que- 

 

Por quê- 

 

Porque – 

 

Porquê- 
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ATIVIDADE 02  15/05 

LEIA O LIVRO DE LITERATURA QUE VOCÊ EMPRESTOU, OU TEM EM 

PDF, OU QUE VOCÊ TEM EM CASA, OU UM FILME E RESUMA: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             



 

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 03  15/05 

 

A narração é um dos gêneros literários mais fecundos, portanto, há 

atualmente diversos tipos de textos narrativos que comumente são 

produzidos e lidos por pessoas de todo o mundo.O objetivo do texto 

narrativo é contar algum fato. 

 

Leia o texto narrativo:  

                                          

                                               A bela da noite 
     

Os antigos moradores de minha cidade contam que em uma época do 
passado, numa fazenda que hoje não existe mais, havia noites de roda 

de viola em que todos: casados, moças e rapazes caíam no forró até o 
dia clarear. 

    Sempre aparecia uma linda moça que todos os rapazes e também os 
viúvos tentavam cortejar, mas ela desaparecia misteriosamente. Numa 

noite de lua cheia, no meio do baile, a jovem apareceu, linda como um 
diamante. A sua pele branca se contrastava com o rosa do lindo vestido 
longo e suas mechas rolavam pelo rosto, deixando, ainda mais belos, os 

olhos azuis como o mar. 

    Um dos rapazes disse ao amigo “Hoje eu a levo pra casa”. Tomou-a 

pela mão, conduzindo-a até o meio do salão e não a soltou mais. Ela, de 
nervoso, suava frio como se estivesse morta. Não havendo outro jeito, a 
donzela deixou que ele a acompanhasse até a sua casa. 

    Depois de muito andar, ela disse: “Obrigada!”. “Eu a levarei até a sua 
casa como prometi”, respondeu o cavalheiro. “Já chegamos.”, a moça 

lhe disse. “Como?”, perguntou o rapaz assustado. “Aqui é o cemitério”. 
A jovem que já não estava mais tão bela respondeu: “Moro aqui há mais 

de dois séculos”. Depois de dizer isso, foi passando através do portão e 
desapareceu por entre os túmulos, iluminada apenas pela única 
testemunha: a linda lua cheia que a tudo via, porém nada disse. 

    O jovem, por sua vez, foi encontrado semanas depois, perambulando 
pelas estradas e, depois de contar a sua história para muitos, pediu ao 

padre para morar na igreja de onde nunca mais saiu. 
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    Quanto à bela jovem, ninguém mais a viu, mas dizem que, nas noites 

de lua cheia, uma linda loira, porém gelada, aparece como um sonho e 
abraça os moços solteiros. 

ATIVIDADE 04  18/05 

Agora produza o seu próprio texto narrativo, narrando algum fato 

que aconteceu no passado, baseando-se em histórias populares de 

sua região dentre outras: 
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ATIVIDADE 05  18/05 

 

 

ATIVIDADE 06  22/05 
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  12/05 

Resolver as atividades envolvendo os múltiplos. 

1- Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 

120 corretivos e 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em 

pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material, porém 

todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. 

Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então o número total de 

pacotinhos feitos foi? 

a) 74          b) 88          c) 96           d) 102          e) 112. 

 

2-Qual é o número que é múltiplo de qualquer número? 

 

3-Escreva todos os números naturais menores que 100 e múltiplos de 
15. 

 

4-Qual o maior múltiplo de 5 entre 100 e 1001? 

 

ATIVIDADE 02  15/05 

Resolver as atividades envolvendo os múltiplos. 

1- Encontre os cinco primeiros múltiplos não negativos dos números 
abaixo: 

a) 15 = 

b) 30 =    

c) 6 = 

2- Calcule os 5 primeiros múltiplos de 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

 

3-Calcule os 3 menores múltiplos comuns de 3 e 4, 3 e 5, 4 e 5. 

 

4-O conjunto dos múltiplos de um número é finito ou infinito? 
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ATIVIDADE 03  15/05 

Resolver as atividades envolvendo os divisores. 

1-Calcule os divisores de 8, 9, 12, 18 e 24. 

 

2-Qual é o número que é divisor de qualquer número? 

 

3-O número de elementos do conjunto dos divisores primos de 60 é: 

a) 3           b) 4           c) 5         d) 10          e) 12 

 

ATIVIDADE 04  19/05 

Resolver as atividades envolvendo os divisores. 

1-Como devemos proceder para saber se um número é divisor de outro? 

 

2-Escreva os divisores dos seguintes números: 

a) 4 = 
b) 5 = 
c) 7 = 

d) 9 = 
e) 10 = 
f) 18 = 

 

3-Qual é o menor e o maior divisor de um número? 

 

ATIVIDADE 05  19/05 

Resolva as seguintes atividades 

1-Dos números abaixo, quais deles são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 
10. 

a) 16 = 
b) 128 = 

c) 287 = 
d) 1006 = 
e) 43 = 

f) 265 = 
g) 480 = 
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h) 4785 = 

i) 76 = 
j) 342 = 
k) 632 = 

l) 8335 = 
m) 82 = 
n) 231 = 

o) 700 = 
p) 5000 = 

q) 2556 = 
r) 160 = 

2-Do conjunto dos números naturais, quais são os múltiplos de 5 
menores que 37? 

 

3-Qual o menor múltiplo de 7 compreendido entre 100 e 500? E o 

maior? 

  

4-Qual é o menor e maior divisor de 14? 

 

ATIVIDADE 06  22/05 

 Resolva as seguintes atividades 

1-Qual dos números abaixo é divisível por 2 e 9 ao mesmo tempo? 

a) 1277 = 
b) 5819 = 

c) 5336 = 
d) 2556 = 

2-Qual dos números abaixo é divisível por 2, 3 e 5? 

a) 160 = 
b) 180 = 

c) 225 = 
d) 230= 

3-Qual  é  o  menor  número  que  se  deve  adicionar  a  371,  para  se 
obter  um  número divisível por: 

a) 2 = 

b) 3 = 
c) 5 =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 
 

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  15/05 

Regiões do Brasil 
Quando falamos em regiões do Brasil, fazemos referência ao 

agrupamento de unidades federativas com características semelhantes. 
O Brasil é dividido em cinco regiões atualmente: Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As regiões brasileiras correspondem 
às divisões do território nacional com base em critérios, como aspectos 
naturais, sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela 

regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 
  

                                

 
 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
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ATIVIDADE 02  15/05 
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ATIVIDADE 03  19/05 
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ATIVIDADE 04  19/05 

Responda: 

 
1- Em quantas regiões está dividido o Brasil? E quais são elas? 

2- Qual é o estado e a capital que você mora? 
3- Qual é o estado brasileiro com maior extensão territorial? E qual 

o menor? 

4- Qual é a maior região brasileira em extensão territorial? E a 
menor região? 

5- Qual estado está situada a sede, a capital do governo brasileiro? 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             11/05 

Leia com atenção e depois responda as questões: 

                                        Reinos e Impérios Africanos 

          A África abriga uma grande diversidade de povos. Cada um deles 

tem sua própria língua, tradições e religiosidade. Entre os séculos VI e 

XV, havia vários grupos nômades, muitas comunidades que viviam em 

pequenas aldeias e também povos que estavam organizados em grandes 

reinos e impérios. 

          O comércio foi uma importante atividade econômica para vários 

povos africanos. A grande dimensão territorial e as condições climáticas 

severas do deserto do Saara não impediram a circulação de pessoas e 

mercadorias. A utilização do camelo foi fundamental para que os 

comerciantes pudessem circular pelo Saara. 

          As rotas comerciais que atravessavam o Saara, chamadas rotas 

transaarianas, permitiram a comunicação e a troca de mercadorias 

entre os habitantes da África Mediterrânea, os povos do deserto e os 

grupos que viviam nas regiões de savanas e de florestas tropicais ao sul 

do Saara. Entre as mercadorias trocadas estavam o *sal, ouro, tecidos, 

gêneros alimentícios e pessoas escravizadas. *(escasso no território africano, o 

sal das minas do deserto do Saara era muito cobiçado. Na época, em algumas regiões 

chegou a ser tão valioso quanto o ouro). 

          A religião islâmica passou a fazer parte do cotidiano de vários 

povos africanos a partir do século VII, principalmente por meio do 

comércio, pois, além de suas mercadorias, os comerciantes 

muçulmanos levavam consigo suas crenças e ideias. 

O Reino de Gana: Foi fundado no século VI por povos do deserto. 

Ficava localizado entre o deserto do Saara e os rios Senegal e Níger. Os 

habitantes de Gana, conhecidos como soninquês, dedicavam-se à 

agricultura, ao comércio e à exploração aurífera (ouro), atividades que 

trouxeram grande prosperidade ao reino. O soberano do reino era 

chamado de gana. Seus súditos lhe deviam tributos e eram obrigados a 

prestar serviços militares em tempos de guerra. 

O Império Mali: No século XII, o Reino de Gana foi conquistado por 

povos vizinhos, que fundaram o Império Mali. O soberano do Mali, 

denominado mansa, era o comandante militar, político e religioso do 

Império. O comércio era uma das atividades mais importantes nas 

cidades do Mali. Entre os produtos comercializados, estavam sal, ouro, 



 

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 
 

cobre, marfim, tecidos, e noz-de-cola (planta de gosto amargo que 

possui propriedades estimulantes e revigorantes). Grande parte da 

população do Império vivia em pequenos vilarejos e dependia da pesca, 

da agricultura e da criação de animais para a sua sobrevivência. No 

Mali, assim como em outras sociedades da África, a história social, 

política e religiosa geralmente era transmitida por meio da tradição 

oral, pelos griôs (homens que percorriam longas distâncias narrando os 

acontecimentos passados). 

O Império Songai: O Império Mali também foi conquistado por um 

povo vizinho. Conhecido como songai, esse povo fundou na região do rio 

Níger, o Império Songai. Sob o domínio songai, Tombuctu (antes uma 

das principais cidades do Mali) se tornou um grande centro de estudos. 

Com cerca de 180 escolas, o ensino islâmico na cidade abrangia desde a 

educação infantil até o ensino superior. 

O Reino do Benin: Um dos mais importantes reinos iorubás foi o Reino 

do Benin. Fundado no século XV, prosperou por causa da atividade 

mercantil. Por esse reino passavam produtos como sal, peixe seco, 

dendê, tecidos e cobre. O poder do reino era centralizado na figura do 

obá, que governava auxiliado por um conselho de nobres. Na sociedade 

iorubá, cada ser humano que chega à Terra não é visto apenas como 

fruto de seus pais, mas também como um mensageiro do mundo 

espiritual. 

O Reino do Congo: Foi fundado próximo ao rio Congo no final do 

século XIV. O mani Congo era o chefe supremo. O reino era muito forte 

e estava dividido em províncias, cada qual controlada e administrada 

por um chefe local. No Reino do Congo havia enormes mercados onde 

eram trocados produtos como sal, tecidos e metais vindos de várias 

regiões. Além disso, uma moeda circulava por todo o reino, facilitando 

as trocas. Ela era feita de uma concha, chamada nzimbu, que só se 

encontrava na ilha de Luanda (Angola atual). Em função do contato 

com os portugueses, ao longo do século XVI, o número de escravizados 

passou a ser maior do que o de pessoas livres no Reino do Congo, 

fazendo com que toda a população do reino fosse dependente da 

escravidão.                  

Atividade 1: 

a) O que eram as rotas transaarianas, entre quem ocorriam e que 

produtos eram comercializados? 

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

.............................................................................................................. 
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b) Qual era a religião da maioria dos povos africanos? 

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

c) Qual era a atividade mais importante do Mali e o que é a noz-de-cola? 

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

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

d) Por que o sal era comercializado pelos africanos? 

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

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

e) Qual era a moeda do Congo? Do que ela era feita? 

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

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

Leia:             

   Recebi minha ciência de meu pai Djeli Kedian, que a recebeu 

igualmente de seu pai; a história não tem mistério algum para nós; 

ensinamos ao vulgo tudo que aceitamos transmitir-lhe [...] 

   Conheço a lista de todos os soberanos que se sucederam ao trono do 

Mandinga. Sei como os homens negros se dividiram em etnias, porque 

meu pai me legou todo o saber; sei por que motivo um se chama Kamara; 

um outro, Keita; e um terceiro Sidibê ou Traorê; todo nome tem um 

sentido, uma significação secreta. 

   Ensinei a reis a história de seus ancestrais, a fim de que a vida dos 

antigos lhes servisse de exemplo, pois o mundo é velho, mas o futuro 

deriva do passado. 

f) Segundo o texto, qual é a atividade exercida pela pessoa que fez esse 

relato? 

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

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

g) Como é transmitido o conhecimento dos griôs? 

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

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

h) Para o autor do relato, por que é importante que reis conheçam a 

história de seus ancestrais? .................................................................. 

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

..............................................................................................................  
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ATIVIDADE 02             11/05 

O texto a seguir trata da escravidão no Reino do Congo. Leia-o: 

 

Entre os escravos, os mais privilegiados eram os prisioneiros nobres 

usados em atividades militares. Aí podiam ver destacadas suas 

características de coragem e iniciativa. Eles podiam participar da 

divisão do espolio de guerra e aspirar a possuir seus próprios soldados. 

A seguir vinham os que trabalhavam nas famílias de camponeses, estes 

podiam chamar o senhor de "pai" e trabalhar com seus filhos e filhas, 

frequentar sua casa e desfrutar um padrão de vida muito semelhante ao 

de seu senhor. Os menos afortunados eram destinados às fazendas de 

escravos, onde trabalhavam sob as ordens de um feitor e o máximo que 

podiam aspirar era ter uma parcela de terra para trabalhar em proveito 

próprio. Com a passagem do tempo, a maior parte dos escravos 

adquiria, na prática, a maioria dos direitos dos não escravos: podiam ir 

e vir, receber heranças, acumular propriedades. O que os distinguia do 

senhor era, fundamentalmente, a impossibilidade do casamento com 

mulheres livres e (de participar de) assuntos políticos. 

 

Responda: 

a) Em que atividades eram usados os prisioneiros de origem nobre? 

Quais eram os seus direitos? 

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

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

 

 b) Que privilégios tinham os escravizados das famílias camponesas? 

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

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

 

c) A que podiam aspirar os escravizados que trabalhavam nas fazendas? 

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

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

 

d) Que direitos os escravizados adquiriram com a passagem do tempo? 

Quais direitos não podiam adquirir? 

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

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 03             18/05 

Máscaras africanas: Elas eram produzidas para diversas celebrações 

religiosas, como rituais de guerra, ritos de passagem, cultos aos 

antepassados, entre outros. Eram entendidas como objetos sagrados e, 

portanto, tinham de ser produzidas sob alguns cuidados especiais. Até 

os dias atuais as máscaras são utilizadas em festas, rituais, danças, 

etc. 

 Utilizando diversas cores, colora a máscara: 
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ATIVIDADE 04             18/05 

Leia a letra da música abaixo: 

A diferença (Salif Keita) 

 Eu sou um negro Minha pele é branca E eu gosto disso É a diferença 

que é bonita Eu sou um branco Meu sangue é negro E eu adoro isso É a 

diferença que é bonita Eu gostaria Que nós nos entendêssemos no amor 

Que nós nos compreendêssemos no amor e na paz A vida será 

bela/Cada um terá seu amor A vida será bela/Cada um na honra Terá 

sua felicidade/A vida será bela 

Quem é o autor? 

 Salif Keïta nasceu em 1949, em Djoliba, República do Mali. Chamado 

muitas vezes de “Voz dourada da África”, o músico e cantor africano, 

que pertence à cultura Mandinka, nasceu albino, num povo em que os 

albinos são mal vistos em razão de serem considerados como 

possuidores de poderes maléficos. Salif Keïta descende direto de 

Sundjata Keïta e esta herança significa que Salif Keita nunca deveria 

ser um cantor, pois é uma função social desempenhada 

tradicionalmente pela casta dos griots e os Keïta são de uma família de 

príncipes. Rejeitado por sua família, Salif Keïta se exilou e passou a 

integrar, a partir de 1968, vários grupos de música. Ele tornou-se 

conhecido, sobretudo, por interpretar canções tradicionais de modo 

mais moderno. Keita chegou a morar na Costa do Marfim e, mais tarde, 

foi para a Europa, onde se consagrou internacionalmente, junto a 

vários outros artistas africanos.  

a)  Que característica física tornava  Salif diferente de seu povo? 

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

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

b) Explique por que pela tradição, Keita desempenha uma função 

“errada”: 

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

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

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

c) O que a letra da música de Salif nos transmite? 

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

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

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



 

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  14/05 

CONTEÚDO: PREPOSITIONS OF PLACE (PREPOSIÇÕES DE LUGAR) 

IN – Em, Dentro ON – Sobre, em 

cima 

UNDER – 

embaixo 

NEXT TO – 

próximo, perto 

BEHIND – atrás IN FRONT OF – 

em frente 

BETWEEN - 

entre 

 

 

Atividade 1) Observe as figuras e complete as frases com a preposição 

de lugar apropriada: 
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Atividade 2) Preencha os espaços com as preposições que estão 

faltando de acordo com a imagem e traduza as frases:  

 

Atividade 3) Complete as frases de acordo com o que está sendo 

pedido. Use os objetos da imagem e as preposições de lugar para formar 

suas próprias frases. Em seguida traduza-as: 
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a) The ______________ is ______________ the ______________. 

             (object)               (position)                 (object)    

 

b) The ______________ is ______________ the ______________. 

             (object)               (position)                 (object)    

 

c) The ______________ is ______________ the ______________. 

             (object)               (position)                 (object)    

 

d) The ______________ is ______________ the ______________. 

             (object)               (position)                 (object)    

 

ATIVIDADE 02  14/05 

CONTEÚDO: DIRECTIONS (DIREÇÕES) 

São utilizadas para dar indicações em inglês e em português: 
 

 Go straight – siga em frente 

Go straight on Main Street. – Siga em frente na rua principal. 

 Turn left – vire à esquerda 

Turn left on the supermarket. – Vire à esquerda no 

supermercado. 

 Turn right – vire à direita 

Turn right on the next corner. – Vire à direita na próxima 

esquina. 

 Go past – passe 

Go past the cinema and you´ll find the library. – Passe o 

cinema e encontrará a biblioteca. 

 Cross – atravessar 

If you cross the street, you´ll find the bookstore there. – Se 

atravessar a rua, encontrará a livraria ali. 

 Go along – avançar/ continuar 

Go along the main road until you find the gas station. – 

Continue pela estrada principal até encontrar o posto de gasolina. 

 around the corner – na esquina 
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PERGUNTAR POR LUGARES EM INGLÊS: 

 
 

Excuse me, where is the.…? 

Desculpe, onde é o/a….? 

Excuse me, how do I get 
to….? 

Desculpe, como eu chego 

no/a....? 

Excuse me, is there a .... 
near here? 

Desculpe, há algum/a .... aqui 

perto? 

How do I get to.…? 

Como eu chego no/a....? 

What´s the way to.…? 

Qual é a caminho para.…? 

Where is .... located? 

Onde está localizado o/a....? 

VOCABULÁRIO DE DIREÇÕES EM INGLÊS 

 

roundabout – rotatória 

sidewalk – calçada 
zebra crossing – faixa de 

pedestres 
traffic lights – semáforo 
street – rua 
avenue – avenida 

road – estrada 
corner – esquina 

highway – rodovia 

crossroad/ intersection – 

cruzamento 
junction – entroncamento 
signpost – placa 

walkway – passarela 
country road – estrada rural 
freeway – autoestrada 

overpass – viaduto 
alley – beco 

tunnel – túnel

 

Atividade 1) Observe as imagens para compreender o vocabulário: Em 

seguida escreva a tradução em português: 

a) Go straight- 

b) Turn right- 

c) Turn left- 

d) Turn-  

e) Go past- 

f) Cross- 

g) Across from- 

h) Next to- 

i) On/ at the corner- 

j) Take the first right- 

k) At the roundabout take 

the first exit- 

l) Go up- 
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m) Go down-
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Atividade 2) Responda as perguntas utilizando as preposições de lugar 

do quadro, siga o primeiro exemplo de resposta. 

 

Between Next To Opposite 

Behind In Front Of In 

a) Where is the cinema? The cinema is _________________ the school 

and post office 

b) Where is the hotel? 

____________________________________________________________ 

c) Where is the park? 

____________________________________________________________ 

d) Where is the post-office? 

_______________________________________________________ 

e) Where is the super market? 

____________________________________________________ 

f) Where is the museum? 

_________________________________________________________ 

g) Where is the station? 

___________________________________________________________ 

h) Where is the church? 

___________________________________________________________ 

i) Where is the hospital? 

__________________________________________________________ 
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Atividade 3) Observe a imagem e responda as perguntas em inglês: 

 

 

a) Which street is between Green Street and Brown Street? 

________________________________________________________________ 

b) Where is the Fire Station? 

________________________________________________________________ 

c) Is the library in Brown Street or Davis Avenue? 

________________________________________________________________ 

d) Where is the Gas Station? 

________________________________________________________________ 

e) Imagine that you are at the Bus Station and you want to go to 

School. How do you get there? 

________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  21/05 

CONTEÚDO: PLURAL OF NOUNS 

O plural dos substantivos possui 

como regra geral o acréscimo de 

“s”. 

 Car (carro) – cars (carros) 

 Boy (garoto) – boys (garotos) 

 Book (livro) – books (livros) 

 

Existem, no entanto, algumas 

exceções: 

 

1- Se o substantivo terminar em 

“y”, precedido de consoante, tira-

se o “y” e acrescenta-se “ies”. 

 Butterfly –

 butterflies (borboletas) 

 City (cidade) – cities (cidades) 

 Baby (bebê) – babies (bebês) 

 

2- Nos substantivos terminados 

em “f” ou “fe”, no singular, troca-

se o “f” ou “fe” por “v” ou “ve” no 

plural e acrescenta-se “s”. 

 Life (vida) – lives (vidas) 

 Knife (faca) – knives (facas) 

 Wife (esposa) – wives (esposas) 

 

3- Nos substantivos terminados 

em “s, sh, ch, x, z, o”, 

acrescenta-se “es” para formar o 

plural. 

 Glass (copo) – glasses (copos) 

 Brush (escova) –

 brushes (escovas) 

 Beach (praia) – beaches (praias) 

 Box (caixa) – boxes (caixas) 

 Topaz (topázio) –

 topazes (topázios) 

 Tomato (tomate) –

 tomatoes (tomates) 

 

 

São exceções desta regra: 

 Photo (foto) – photos (fotos) 

 Piano (piano) – pianos (pianos) 

 Kilo (quilo) – kilos (quilos) 

 Monarch (monarquia) –

 monarchs  

 Patriarch (patriarca) –

 patriarchs  

 Stomach (estômago) –

 stomachs  

 

4- Os substantivos com o 

final man no singular mudam 

para men no plural. 

 

 Man (homem) – men (homens) 



 

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 
 

 Woman (mulher) –

 women (mulheres) 

 Mailman (carteiro) –

 mailmen (carteiros) 

 

5- Estes substantivos com “oo” 

no singular, mudam para “ee” no 

plural. 

 Foot (pé) – feet (pés) 

 Tooth (dente) – teeth (dentes) 

 

Existem também alguns 

substantivos que apresentam a 

mesma forma para o singular e 

para o plural. São eles: 

 

 Fish (peixe) – fish (peixes) 

 Sheep (ovelha) – sheep (ovelhas) 

 Fruit (fruta) – fruit (frutas) 

 

Além disso, existem alguns 

substantivos que são bem 

irregulares quanto ao plural. São 

eles: 

 Child (criança) –

 Children (crianças) 

 Person (pessoa) – People 

(pessoas) 

 Ox (boi) – oxen (bois) 

 Mouse (rato) – mice (ratos) 
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Atividade 1) Escreva a forma correta do plural para cada substantivo 

em seguida traduza: 

 Lady 

_________________________ 

 Country 
_____________________ 

 Baby 
_________________________ 

 City 

_________________________ 

 Party 
________________________ 

 Sky 

__________________________ 

 Grocery 
_____________________ 

 Secretary 

____________________ 

 Story 
________________________ 

 Library 
______________________ 

 Class 

________________________ 

 Box 
_________________________ 

 Lunch 

_______________________ 

 Glass 

________________________ 

 Dish 
_______________________ 

 Buzz 
_______________________ 

 Bush 

_______________________ 

 Branch 
____________________ 

 Fox 

________________________ 

 Dress 
______________________ 

 Half _______________________ 

 Wife 

_______________________ 

 Leaf _______________________ 

 Loaf 
_______________________ 

 Calf _______________________ 

 Life _______________________ 

 Thief ______________________ 

 Knife______________________

_
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Atividade 2) Coloque os substantivos no plural corretamente, 

observe as regras que você aprendeu: 

 
 Power 

_________________________ 

 Dragon 

__________________________ 

 File 
____________________________

__ 

 Charm 
___________________________ 

 Whiteboard 
______________________ 

 Wish 
____________________________ 

 Empty 
___________________________ 

 Fax 

____________________________ 

 Disc 
____________________________ 

 Phone 

___________________________ 

 Spy 
____________________________ 

 Key 
____________________________ 

 Enemy 
___________________________ 

 Reality 
___________________________ 

 Man 

___________________________ 

 Critic 
__________________________ 

 Backpack 
______________________ 

 Apostrophe 
_____________________ 

 Beach 

__________________________ 

 Staple 
__________________________ 

 Trench 

_________________________ 

 Penny 
__________________________ 

 Company 

______________________ 

 Dinner 
_________________________ 

 Gallery 
_________________________ 

 Girl 

____________________________ 

 Gas 
____________________________ 

 Person 

_________________________ 

 Club 
___________________________ 

 Lunch 

__________________________ 

 Match 
__________________________ 

 Woman 
_________________________ 
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ATIVIDADE 04  21/05 

CONTEÚDO: SIMPLE PRESENT (PRESENTE SIMPLES) - REVISÃO 

 O Simple Present Tense, também chamado de Present Simple (presente 

simples), é um dos tempos verbais do inglês. 

Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. 

O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações 

habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para 
expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e 

preferências. 

Regras do Simple Present 

A conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, 

com a terminação do verbo e com o tipo de frase (afirmativa, negativa e 
interrogativa.) 

Confira abaixo a explicação sobre a formação do Simple Present nas 
formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 

AFFIRMATIVE FORM (FORMA AFIRMATIVA) 

  

Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no 
Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to no caso dos 

pronomes I, you, we e they, e acrescentar -s, -es ou -ies no caso dos 
pronomes he, she e it. 

  
No entanto, há algumas regras específicas para a flexão da 

terceira pessoa do singular (he, she e it) que estão relacionadas com a 

terminação dos verbos.  

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

I work I don't work Do I work? 

You work You don't work Do You work? 

He works He doesn't works Does He works? 

She works She doesn't works Does She works? 

It works It doesn't works Does It works? 

We work We don't work Do We work? 

You work You don't work Do You work? 

They work They don't work Do They work? 
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VERBOS TERMINADOS EM -O, -Z, -SS, -CH, -SH, -X 

É preciso acrescentar -es no final do verbo. 

Exemplos: 
 to teach (ensinar) - teaches 

 to watch (assistir) - watches 
 to push (empurrar) - pushes 

 to kiss (beijar) - kisses 
 to go (ir) - goes 

 to fix (consertar) - fixes 

VERBOS TERMINADOS EM -Y PRECEDIDO DE CONSOANTE 

Retira-se o -y e acrescenta-se -ies 

Exemplos: 
 to fry (fritar) - fries 

 to fly (voar) - flies 

 to study (estudar) - studies 

 to worry (preocupar-se) – worries 
 

VERBOS TERMINADOS EM -Y PRECEDIDO DE VOGAL 

Acrescenta-se somente o -s. 
Exemplos: 
 to say (dizer) - says 

 to play (brincar; jogar) – plays 

 

 
NEGATIVE FORM (FORMA NEGATIVA) 

Na forma negativa do simple present, é necessário o uso do 
verbo auxiliar do/does. Enquanto verbo auxiliar, isto é, quando ele 
ocupa uma posição na frase com o objetivo de sinalizar que a frase é 

negativa, o verbo auxiliar do/does não tem sentido semântico. Mas se 
ele ocupa a posição de verbo principal na frase, o seu sentido semântico 

é de fazer. Por exemplo: 
I. I don’t (do not) speak Italian. Eu não falo italiano. (O verbo do 
indica que a frase é negativa. O verbo principal dessa frase é speak). 

II. I do my Italian homework. Eu faço minha tarefa de italiano. (O 
verbo do ocupa a posição de verbo principal. Possui o sentido de fazer). 

Como apontamos sobre os aspectos ortográficos para a 3ª pessoa do 
singular, o auxiliar do também deve seguir as mesmas regras. Logo, 

devemos dizer: 

I. She doesn’t (does not) have lunch at home. Ela não almoça em casa. 
 

INTERROGATIVE FORM (FORMA INTERROGATIVA) 
Para fazer uma pergunta no simple present, devemos utilizar o 

verbo auxiliar do/does tanto na pergunta quanto na resposta curta. O 
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verbo auxiliar deve sempre vir no começo da pergunta. Além disso, o 
verbo auxiliar também não possui sentido semântico, apenas ocupa 
uma posição na frase para nos indicar que estamos diante de uma 

pergunta em inglês. Por exemplo: 
Question: Do you go out with your friends? / Você sai com seus 
amigos? 
Se for uma pergunta na 3ª pessoa do singular, utiliza-se does, por 

exemplo: 

Question: Does he study English at school? / Ele estuda inglês na 
escola? 
O verbo auxiliar é does. O verbo principal da frase é study. 

O verbo do indica que a frase é interrogativa. O verbo principal dessa 
frase é go. 

Observe que o verbo na 3ª pessoa do singular, tanto na frase negativa 

quanto na interrogativa, precisa do auxiliar does. Consequentemente, o 
verbo principal não precisa ser marcado com –s, –es ou –ies (como na 
afirmativa), porque o verbo auxiliar já nos mostra que o sujeito da frase 

está na terceira pessoa. 

Atividade 1) Escolha a resposta que preenche a frase correntamente de 
acordo com as regras do Simple Present 

1. ______________ Ann usually go shopping on Friday? 

 a)(  ) go     b)(  ) goes     c)(  ) does 

2. Tom ______________ ball before school 

  a)(  ) don’t plays     b)(  ) doesn’t play     c)(  ) don’t play 

3. This girl sometimes ______________ her homework 

  a)(  ) don't do     b)(  )doesn't does     c)(  ) doesn't do 

4. Lisa and Mike ______________  to the party 

  a)(  ) listen     b)(  )goes     c)(  ) go 

5. Mary is a singer. She can ______________ beautiful songs 

  a)(  ) sing     b)(  ) sings     c)(  ) draw 

6. ______________ Tom read one book a week? 

  a)(  )read     b)(  )does     c)(  )reads 

7. My rabbit always ______________ very fast 

  a)(  )eats     b)(  )writes     c)(  )eat 

8. These girls can ______________ very well. They are dancers 

  a)(  )run      b)(  )dance     c)(  )dances 
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9. Martha doesn’t ______________ four glasses of water everyday 

  a)(  )drink     b)(  )drinks     c)(  ) makes 

10. Tom and his friends sometimes ______________ football 

  a)(  )play     b)(  )run     c)(   )plays 

11. Ellie ______________ one letter a week to her grandparent 

  a)(  )rides     b)(  )write     c)(  )writes 

12. Peter doesn’t ______________ to listen to country music 

  a)(  )listens     b)(  )likes     c)(  )like 

13. Paul and his friend ______________ English everyday 

  a)(  )learn     b)(  )learns     c)(  )write 

14. Jessika ______________  her new bike twice a week 

  a)(  )writes     b)(  )reads     c)(  )rides 

15. ______________ Michael got blue parrot? 

  a)(  )have     b)(  )haven't     c)(   )has 

16. Harry ______________ the violin once a week 

  a)(  )listens   b)(  )plays     c)(  )play 

 
Atividade 2) Complete a frase com don’t ou doesn’t de acordo com as 

regras do Simple Present 
a) I ______________ (don't / doesn't) like chicken 

b) My sister ______________ (don't / doesn't) eat past 

c) You ______________ (don't / doesn't) buy apples 

d) The dog ______________ (don't / doesn't) bark 

e) My mum ______________ (don't / doesn't) read comics 

f) Ann and I ______________ (don't / doesn't)go to school 

g) Cows ______________ (don't / doesn't) live in the sea 

h) They ______________ (don't / doesn't) play chess 

i) My cat ______________ (don't / doesn't) chase mice 

j) Her friend______________ (don't / doesn't) speak English 

k) This man ______________ (don't / doesn't) smoke 

l) It ______________ (don't / doesn't) run very fast 
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  14/05 

LEIA O TEXTO 
 

Camada de Ozônio 
 

A camada de ozônio é uma "capa" desse gás que envolve a Terra e 
a protege de vários tipos de radiação, sendo que a principal delas, a 
radiação ultravioleta, é a principal causadora de câncer de pele. 

No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser 
utilizados produtos que emitem clorofluorcarbono (CFC), um gás que ao 

atingir a camada de ozônio destrói as moléculas que a formam (O3), 
causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa 
camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos à Terra fica 

sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer. 
Raios ultravioletas são ondas semelhantes a ondas luminosas, as 

quais se encontram exatamente acima do extremo violeta do espectro 

da luz visível. O comprimento de onda dos raios ultravioletas varia de 
4,1 x 10-4 até 4,1 x 10-2 mm, sendo que suas ondas mais curtas são as 

mais prejudiciais. 
Os principais responsáveis pelo buraco na camada de ozônio, os 

gases CFC (clorofluorcarbonetos) – eram utilizados como refrigerantes e 

gás propulsor de aerosóis– foram proscritos pelo Protocolo de Montreal 
de 1987, mas ainda podem permanecer na atmosfera durante muitos 
anos. 

 
O Buraco 

A região mais afetada pela 
destruição da camada de ozônio 
é a Antártida. Nessa região, 

principalmente no mês de 
setembro, quase a metade da 

concentração de ozônio é 
misteriosamente sugada da 
atmosfera. Esse fenômeno deixa 

à mercê dos raios ultravioletas 
uma área de 31 milhões de 

quilômetros quadrados, maior que toda a América do Sul, ou 15% da 

superfície do planeta. 
Nas demais áreas do planeta, a diminuição da camada de ozônio 

também é sensível; de 3 a 7% do ozônio que a compunha já foi 
destruído pelo homem. Mesmo menores que na Antártida, esses 
números representam um enorme alerta ao que nos poderá acontecer, 

se continuarmos a fechar os olhos para esse problema. 
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Porque na Antártida? 
 

Em todo o mundo as massas de ar circulam, sendo que um 

poluente lançado no Brasil pode atingir a Europa devido a correntes de 
convecção. Na Antártida, por sua vez, devido ao rigoroso inverno de seis 
meses, essa circulação de ar não ocorre e, assim, formam-se círculos de 

convecção exclusivos daquela área. Os poluentes atraídos durante o 
verão permanecem na Antártida até a época de subirem para a 

estratosfera. Ao chegar o verão, os primeiros raios de sol quebram as 
moléculas de CFC encontradas nessa área, iniciando a reação. Em 
1988, foi constatado que na atmosfera da Antártida, a concentração de 

monóxido de cloro é cem vezes maior que em qualquer outra parte do 
mundo. 

 
Os Males 

 

A principal consequência da destruição da camada de ozônio será 
o grande aumento da incidência de câncer de pele, desde que os raios 
ultravioletas são mutagênicos. Além disso, existe a hipótese segundo a 

qual a destruição da camada de ozônio pode causar desequilíbrio no 
clima, resultando no efeito estufa, o que causaria o descongelamento 

das geleiras polares e consequente inundação de muitos territórios que 
atualmente se encontram em condições de habitação. 

De qualquer forma, a maior preocupação dos cientistas é mesmo 

com o câncer de pele, cuja incidência vem aumentando nos últimos 
vinte anos. Cada vez mais aconselha-se a evitar o sol nas horas em que 
esteja muito forte, assim como a utilização de filtros solares, únicas 

maneiras de se prevenir e de se proteger a pele. 
 

 

ATIVIDADE 02  14/05 

 

FAÇA UM RESUMO DO TEXTO ACIMA EM SEU CADERNO 
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ATIVIDADE 03  21/05 

CAÇA-PALAVRAS 

 

 

 

ATIVIDADE 04  21/05 

Considerando que a destruição da camada de ozônio é um processo em 

que acaba causando o aquecimento do planeta, qual elemento 
responsável pela destruição dessa camada? 

 
A) Gás carbono  B) Oxigênio  C) Clorofluorcarbonos(CFCs) 
D) Nitrogênio 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  13/05 

Breve História do Futebol 

A primeira forma de futebol praticada no mundo vem da China Antiga, 

onde atletas jogavam um esporte chamado tsu-chu – que, em chinês, 

quer dizer "lançar com o pé" (tsu) uma "bola recheada, feita de couro" 

(chu). Foi em 1710, porém, que o esporte evoluiu e ganhou novos 

adeptos. Na época, a modalidade era praticada como exercício físico 

sem regras específicas em algumas escolas inglesas. Em 1823, dois 

tipos de jogo se destacaram. No primeiro deles, usavam-se os pés e as 

mãos para passar a bola. No outro, por sua vez, chutava-se apenas com 

os pés. Enquanto a primeira modalidade virou o famoso rúgbi, a 

segunda transformou-se no esporte mais popular do mundo, o futebol. 

Isso se deu oficialmente em 1848, quando a Universidade de Cambridge 

foi sede de uma conferência que batizou o jogo. As regras oficiais, 

porém, só foram criadas em 26 de outubro de 1863. Reunidos na 

Taberna Freemason, em Londres, na Inglaterra, representantes de 11 

escolas estabeleceram as bases do atual futebol, que logo passou a ser 

praticado nos quatro cantos do planeta.  

Regras Básicas do Futebol 

Campo: As medidas de comprimento e largura máximas são de 120 m 

por 90 m. As mínimas são de 90 m por 45 m. 

Bola: Sua circunferência deve medir entre 68,5 cm a 69,5 cm. O peso 

pode variar de 420 g a 445 g. 

Número de Jogadores: As partidas são disputadas por duas equipes 

compostas por 11 jogadores. 

Substituições: São liberadas três por jogo. 

Equipamento: O uniforme deve ser composto por camisas, calções, 

meias e calçados. Jóias são proibidas. 

Duração da partida: 90m. Há prorrogação de 30m, em caso de empate.  

Gol marcado: O objetivo dos times é fazer a maior diferença de gols em 

relação ao adversário. O gol só vale quando a bola ultrapassa 

completamente a linha da meta. 

Impedimento: O impedimento é anotado no momento em que a bola é 

lançada. Nesse instante, para ter condição legal de prosseguir na 
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jogada, o atleta, ao receber a bola, precisa que um adversário esteja 

mais próximo à linha de fundo do que ele. 

Faltas: As penas para as infrações vão de tiros livres diretos e indiretos 

a tiros penais. Os atletas podem ser advertidos com um cartão amarelo 

ou expulsos com o vermelho. 

Tiros livres: Há os diretos, em que o jogador pode chutar diretamente 

contra o gol, e os indiretos, que devem ser cobrados em, no mínimo, 

dois toques executados por jogadores diferentes. 

Pênalti: Tiro livre direto sem barreira é marcado quando uma falta é 

cometida dentro da grande área. O goleiro deve se posicionar sobre a 

linha do gol e, até o momento do chute, apenas o jogador que cobrará o 

pênalti pode posicionar-se dentro da grande área. 

Lateral: Será concedido arremesso lateral à equipe adversária à que 

tocou a bola por último antes de ela ultrapassar completamente a linha 

lateral. 

Tiro de Canto ou Escanteio: Ocorre quando a equipe defensora tocar por 

último na bola antes que ela saia por sua própria linha de fundo. A 

cobrança deve ser feita de um dos quatro semicírculos que existem nos 

encontros das linhas laterais com as de fundo.   

Atividade 01: 

Responda: 

1-Em qual País foi praticado a primeira forma do futebol? 

2-Como era chamado o futebol na sua primeira forma de jogo? 

3-Em que ano o jogo tornou-se oficialmente o “Futebol”? 

4-Em qual data foram criadas as primeiras regras oficiais do Futebol? 

5-Em qual País foram criadas as primeiras regras do futebol? 

6-Quais são as medidas oficiais do campo de futebol? 

7-Qual é a duração de uma partida de futebol? 

8-Quantas substituições são permitidas em uma partida de futebol? 

9-Com quantos jogadores uma equipe inicia uma partida de futebol? 

10-O que acontece quando o jogador comete uma falta dentro da grande 

área? 
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ATIVIDADE 02  13/05 
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ATIVIDADE 03  20/05 

Leia o Texto 

O que é Atividade física? 

Atividade física consiste em qualquer tipo de movimento corporal que 

resulte no gasto de energia acima daquele considerado padrão 
quando o corpo está em repouso. 
 

As atividades físicas são importantes para evitar que a pessoa seja 
sedentária, influenciando na obtenção de uma boa qualidade de vida e 

saúde. Manter um nível adequado de movimentação corporal ajuda 
principalmente a evitar prováveis problemas cardíacos e derrame 
cerebral. Para evitar o sedentarismo, o ideal é que a pessoa tenha em 

média 150 minutos de atividades físicas por semana, ou seja, 
aproximadamente 30 minutos de movimentação física por dia, 5 dias 
por semana. 

Benefícios da atividade física 
 
São vários os benefícios da atividade física para as pessoas, ajudando 

principalmente a fortalecer os músculos, articulações e ossos. Além 
disso, ainda proporciona um aumento na agilidade corporal, 
flexibilidade, resistência física e um bom condicionamento 

cardiorrespiratório. 

De acordo com especialistas no assunto, manter atividades físicas 
regularmente ajuda a melhorar a qualidade de vida do indivíduo, como 

o seu sono, humor, disposição mental e física, alimentação, aspecto da 
pele e cabelo, virilidade, entre outras coisas. 

Outros benefícios da atividade física que merecem destaque são: 

melhoria na circulação sanguínea; fortalecimento do sistema imune; 
ajuda no emagrecimento e perda de gordura; aumento do metabolismo; 
melhorar coordenação motora; redução da ansiedade; e melhoria na 

auto-estima. 

Diferença entre atividade física e exercício físico 
 

A atividade física é caracterizada por qualquer movimento corporal feito 
pelos músculos esqueléticos, quando estes estão acima do nível de 
repouso. Caminhadas, varrer e limpar a casa, lavar roupa, cortar a 

grama, cortar lenha, passear com o cachorro, brincar, são consideradas 
atividades físicas. 
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Os exercícios físicos, por outro lado, apresentam uma seqüência de 

movimentos sistematizada e que visam trabalhar partes específicas 
do corpo de modo mais intenso. Musculação, flexões e abdominais são 
alguns exemplos de exercícios físicos específicos. 

 

ATIVIDADE 04  20/05 

1 - Descreva um breve texto sobre a Importância de Praticarmos 

Atividades Físicas Regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Liste quais Atividades Físicas você está fazendo em casa nesta 

quarentena. 
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ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  13/05 

RITUAIS NAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS 
Borres Guilouski, Diná Raquel Daudt da Costa, Emerli Schlögl. 

 
O que torna um gesto, uma prática ou um hábito um rito religioso? 

Qual é a importância dos rituais para as religiões? 
 

O cotidiano de qualquer sociedade humana é permeado de rituais 

não só os de caráter religioso, como também os de caráter secular, ou 
seja, aqueles desvinculados do sentido religioso, como os rituais cívicos, 

entre outros.  
Os rituais cívicos são aqueles ligados ao culto da pátria, por 

exemplo: o canto do Hino Nacional, o hasteamento da Bandeira, o 

desfile no Dia da Pátria.  
Já os rituais religiosos são uma série de procedimentos, palavras 

e gestos sagrados que constituem uma cerimônia de uma determinada 

tradição religiosa.  
Por meio da linguagem dos rituais religiosos, as pessoas buscam 

externar a fé e seus anseios espirituais, bem como ressignificar e 
explicar o sentido da vida ou das experiências com as quais se deparam 
no dia a dia.  

Os rituais possuem propósitos distintos nas tradições religiosas, 
tais como: prestar culto a Deus, pontuar mudanças de estado de ser, 
estabelecer a filiação, celebrar momentos da vida e acontecimentos 

importantes.  
Algumas tradições religiosas dispensam o uso das expressões 

ritualísticas e se centram mais no discurso simbólico dos seus 
ensinamentos ou postulados da fé, para outras, a linguagem ritualística 
tem importância fundamental. 

 
 

Os rituais 
Rituais são cerimônias compostas de uma série de palavras e 

gestos simbólicos. 

Cada religião possui rituais próprios para diferentes ocasiões. 
Existem os rituais litúrgicos, de iniciação ou passagem, festivos ou 
celebrativos, mortuários, divinatórios, entre outros.  

O ritual litúrgico são as cerimônias de culto que acontecem nas 
diferentes tradições religiosas, carregados de sentido comunitário, 

devocional, adorativo, identitário e doutrinário. Este ritual padroniza o 
estilo de culto de cada tradição religiosa. Exemplos de rituais litúrgicos: 
o culto evangélico, a missa católica, a divina liturgia ortodoxa, as 

reuniões de oração, a novena, o puja na tradição hinduísta, etc.  



 

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 
 

O puja é um ritual no qual são oferecidos flores, água, frutas e 

incenso à divindade, enquanto são recitados mantras.  
Nos rituais de passagem as pessoas celebram a mudança de uma 

fase da vida para outra, como, por exemplo, o batismo, o casamento, a 

comemoração do nascimento de bebês entre os indígenas, o Bar 
Mitzvah e Bat Mitzvah dos judeus e a feitura no Candomblé.  

As diferentes tradições religiosas incluíram vários elementos 

simbólicos aos seus rituais, tais como: água, fogo, erva, flor, incenso, 
óleo de oliva, entre outros.  

Além destes elementos, a prece, a dança, o gesto simbólico, o 
canto, a música, o vestuário, a recitação de orações ou palavras 
sagradas, são também itens importantes presentes nos rituais 

religiosos.  
 

ATIVIDADES 
 

1. Enumere a 1ª coluna de acordo com a 2ª: 

 
 

A MÚSICA NAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS 

 
A música toca o coração de 

diversas formas, trazendo alegria, 

tristeza, melancolia, euforia. E 
essa força transformadora se 

amplifica por meio dos 
instrumentos sagrados, presentes 
nos rituais religiosos desde tempos 

remotos.  

(1) Rituais  (    ) Alguns elementos que fazem 
parte dos rituais religiosos. 

(2) Cerimônias ligadas ao culto da 
pátria.  

(    ) Cerimônias de culto que 
acontecem nas diferentes 
comunidades religiosas. 

(3) Devemos conhecer para...  (    ) Exemplos de rituais 
litúrgicos. 

(4) O que são rituais litúrgicos?  (    ) Rituais cívicos. 

(5) Água, fogo, incenso, canto, 

vestuário, palavras sagradas.  

(    ) ...respeitar o diferente. 

(6) Culto, missa, divina liturgia, 

novena, puja.  

(    ) Rituais de passagem. 

(7) As pessoas celebram a 

mudança de uma fase da vida 
para outra. 

(   ) Cerimônias compostas de 

uma série de objetos simbólicos, 
palavras e gestos sagrados 
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A música é um recurso eficiente para a elevação espiritual do ser 

humano, permitindo que ele estabeleça uma sintonia com o sagrado.  
Praticamente todas as tradições religiosas se utilizam deste meio 

em suas celebrações e práticas de fé.  

Além da voz, instrumentos musicais são utilizados para este fim, 
como, por exemplo, violão, guitarra, piano, órgão eletrônico, sinos, entre 
outros. 

Um dos instrumentos mais antigos que se tem notícia são os 
tambores xamânicos, que existem há pelo menos 40 mil anos em todas 

as culturas ancestrais do planeta.  
O tambor é um dos mais importantes instrumentos sonoros das 

culturas indígenas do Brasil, por se relacionar com o lado prático, 

musical e religioso.  
Existem os tambores de madeira, tambores de tábua, tambores de 

tronco escavado, feitos e moldados a fogo. São usados em cerimônias, 
danças e canções.  

Os tambores também são típicos nos cultos afro-brasileiros, nas 

danças e nos pontos cantados.  
O tambor e as danças eram utilizados em cerimônias festivas do 

povo de Israel, porém seu uso foi proibido posteriormente nas 

cerimônias religiosas, permanecendo apenas em outras celebrações.  
Algumas tradições religiosas se utilizam de diversos instrumentos 

musicais em seus cultos, isso torna mais rica a celebração. Como no 
Candomblé, utilizam de atabaques, agogôs, cabaças e chocalhos. Os 
atabaques são considerados essenciais para invocação das divindades. 

 
ATIVIDADES 
 

1. Pesquisar sobre as diferentes músicas presentes nos ritos das 
diversas tradições religiosas.  

2. Retirar do texto as palavras mais difíceis e procurar em 
dicionários o significado. 

3. Pesquisar sobre os diferentes modelos de instrumentos musicais 

como, por exemplo, tambores e chocalhos, que são utilizados em 
cerimônias religiosas,  desenhar e escrever o que significa cada 

um.
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ATIVIDADE 02  20/05 

MARACÁ: O OBJETO SAGRADO NO RITUAL INDÍGENA 
 

Você já reparou como existem objetos 
interessantes nas celebrações religiosas?  

Na igreja durante o culto, ou durante a 

missa, você pode observar muitos objetos que as 
vezes são utilizados pelo padre ou pelo pastor ou, 

ainda, objetos que ficam ali sem que ninguém os 
toque. Cada religião possui os seus próprios 
objetos sagrados.  

Os indígenas em seus rituais também 
possuem muitos objetos sagrados, entre eles o maracá.  

Maracá é um chocalho feito com uma cabaça ou porunga, que é a 
fruta de uma planta. Mas também é feito de ovos de ema, coco, entre 
outros.  

Os indígenas costumam pintar o maracá e no seu interior colocar 
sementes, pedrinhas, entre outros. E assim, quando balançados 
produzem som muito agradável.  

Depois de pronto o maracá é utilizado nas cerimônias religiosas, 
que incluem as danças, as festas, as curas, etc.  

Os indígenas acreditam que o som do maracá produz uma magia 
muito positiva, capaz de curar, de trazer alegria e proteção e por isso é 
um objeto de poder. Aquele que o toca em um ritual, muitas vezes, é 

líder religioso da comunidade, o pajé. 
 O maracá com seu interior oco lembra o mundo todo, grande e 

arredondado, e as sementes que existem dentro dele lembram os 

espíritos daqueles que deixaram saudades e já faleceram, os ancestrais.  
 

ATIVIDADES 
 

1. Desenhe o maracá e escreva o seu significado.  

 
 

 

 

2. Desenhe objetos religiosos simbólicos que fazem parte do 

ritual de alguma tradição religiosa. Depois descreva o 
significado destes objetos e em que ritual são usados. 
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ARTE 

ATIVIDADE 01  13/05 

Cores Primárias 

Cores primárias são cores puras sem mistura. É através delas que se 
formam todas as outras cores. As cores primárias são: vermelho, 
amarelo e azul. 
                                         Cores secundárias  

As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas 
cores primárias. 

Elas são: laranja= combinação de vermelho + amarelo 

             Verde = Combinação de amarelo + azul 

             Violeta ou roxo= combinação de vermelho+azul 
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ATIVIDADE 02  20/05 

                       Cores terciárias  

As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor 

primária com uma cor secundária. Elas são: 

Vermelho alaranjado=combinação de vermelho +laranja 

Amarelo alaranjado= combinação do amarelo +laranja 

Amarelo esverdeado= combinação do amarelo+verde 

Azul esverdeado = combinação do verde+azul 

Azul arroxeado = combinação do azul + roxo 

Vermelho arroxeado= combinação do roxo + vermelho 

 Agora seja criativo e faça uma composição artística com as cores 
terciárias, neste espaço aqui.   

 

                                                                                 


