
 

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 
 

ESCOLA:  

ALUNO(A):  

ANO/SÉRIE: 8º ano 

 

 

 

CADERNO DE ATIVIDADES 
 

 

 

 

Anos Finais 

 

 
ATIVIDADES PARA:  

11/05/2020 a 22/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELA VISTA DO TOLDO 

2020 

 

 



 

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 
 

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 
- Ler, reconhecer e 

analisar o texto 
como lugar de 

manifestação de 
sentidos, valores e 
ideologias. 

  

HISTÓRIA  

- Entender que a 

Revolução Industrial 
foi um conjunto de 

mudanças que 
aconteceram na 
Europa nos séculos 
XVIII e XIX, onde a 

principal 
particularidade foi a 
substituição do 
trabalho artesanal 

pelo assalariado.   

MATEMÁTICA 
- Relembrar a 

porcentagem. 

GEOGRAFIA 
-Reconhecer o 

capitalismo e o 
socialismo como 
sistemas econômicos 
e identificar as 

principais 
características 
desses sistemas. 

- Compreender as 

diferenças entre 
países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos.  

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Conhecer os 

Fundamentos do 
Futebol e o Campo 

de Jogo. 

ARTES 
-Fazer com que o 
aluno reconheça as 

características 
históricas e 
artísticas do 
movimento, 

Expressionista 
identificando os 
elementos da 
linguagem visual 

que caracterizavam 
este período; 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Conhecer as 
diversas doutrinas 
religiosas. 

CIÊNCIAS 
- Levar ao aluno a 
compreender o 

sistema genital 
masculino. 

- Levar ao aluno a 

compreender o 
sistema genital 

feminino. 
INGLÊS 
- Compreender a 

linguagem utilizada 

para falar e se 

informar sobre o 

meio ambiente. 

- Compreender a 
linguagem utilizada 
sobre características 
do tempo 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Identificar a 

diferença na 
ortografia e 

significado de 
palavras que se 
parecem na escrita. 
 

MATEMÁTICA 
- Relembrar a 

porcentagem. 
- Ler e recordar as 
regras da 
potenciação e da 

radiciação 



 

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 
 

SEGUNDA SEMANA 
Segunda-Feira 

18/05  

Terça-Feira 

19/05  

Quarta-Feira 

20/05  

Quinta-Feira 

21/05  

Sexta-Feira 

22/05  
LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Produzir um texto 

do gênero textual 
Carta Pessoal a 
partir de um tema 

pré-determinado. 
 
HISTÓRIA  

- Identificar os 

fatores que 
contribuíram para 
o estopim da 

Revolução 
Francesa, 
proporcionando 
uma reflexão ao 

conceito de 
liberdade, 
igualdade e 
fraternidade. 

- Identificar como 

eram as moradias da 
maioria da 
população de Paris 

no século XVIII 
reconhecendo 
porque mesmo 
passados alguns 

séculos esta ainda é 
a realidade que 
inúmeras pessoas 
vivem 

principalmente aqui 
no Brasil. 
 

MATEMÁTICA 
- Ler e recordar as 
regras da 
potenciação e da 
radiciação 

Realizar os cálculos 
de potenciação. 

GEOGRAFIA 
- Compreender e 
analisar a 
importância dos 

organismos de 
integração entre os 
territórios do 
mundo.  

- Conhecer e 
diferenciar os blocos 
econômicos do 
mundo. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Compreender a 
importância da 
Atividade Física. 

ARTES 
- Fazer com que o 

aluno reconheça as 

características 

históricas e 

artísticas do 

movimento, Fauvista 

identificando os 

elementos da 

linguagem visual 

que caracterizavam 

este período; 

ENSINO 
RELIGIOSO 
- Conhecer as 
diversas doutrinas 
religiosas. 

CIÊNCIAS 
- Levar ao aluno a 

compreender o 
sistema genital 
masculino e 

feminino. 
 

INGLÊS 
Identificar diferentes 
formas de expressar 

opinião e 
justificativa em 
diálogos simples. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Analisar, 

compreender e 
resumir um objeto 
cultural (filme ou 

livro) da escolha e do 
aluno. 
MATEMÁTICA 
- Realizar os 
cálculos de 

potenciação e 
radiciação. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  11/05 

Música: Trem-bala (Cantor(a)/Compositor(a): Ana Vilela) 

Não é sobre ter 

Todas as pessoas do mundo pra si 
É sobre saber que em algum lugar 
Alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar  
Mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida  
Que cai sobre nós 
 

É saber se sentir infinito 
Num uviverso tão vasto e bonito 

É saber sonhar 
E, então, fazer valer a pena cada verso 
Daquele poema sobre acreditar 

 
Não é sobre chegar no topo do mundo 
E saber quem venceu 

É sobre escalar e sentir 
Que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo 
E também ter morada em outros 
corações 

E assim ter amigos contigo 
Em todas as situações 

 
A gente não pode ter tudo 
Qual seria a graça do mundo se fosse 

assim?Por isso, eu prefiro sorrisos 

E os presentes que a vida trouixe  

Pra perto de mim  
 
Não é sobre tudo que o seu 

dinheiro 
É capaz de comprar 

E sim sobre cada momento  
Sorriso a se compartilhar 
Também não é sobre correr 

Contra o tempo pra ter sempre 
mais 

Porque quando menos se espera 
A vida já ficou pra trás 
 

Segura teu filho no colo 
Sorria e abraça teus pais  
Enquanto estão aqui 

Que a vida é trem bala parceiro  
E a gente é só passageiro  

Prestes a partir 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 
Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá 

 
Segura teu filho no colo 

Sorria e abraça teus pais  
Enquanto estão aqui 
Que a vida é trem bala parceiro  

E a gente é só passageiro  
Prestes a partir 

Análise e entendimento da música 
1. Qual é o tema da música? _________________________________________. 
2. Quem canta? ______________________________________________________. 

3. Quem é o compositor? _____________________________________________  
4. Qual é a mensagem que a música nos traz? _________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
5. Qual é o significado da expressão “Trem-bala”, empregada na última 

estrofe da música? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
6. Em “É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti”, a 

expressão destacada significa que: 
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a) Temos que viver sem pensar no amanhã. 

b) Sempre teremos alguém pensando e se preocupando com a gente. 
c) Que a vida passa muito rápido, e que devemos valorizar cada 
momento. 

7. Escreva os versos da música que falam da união entre pais e filhos. 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 

 

ATIVIDADE 02  15/05 

ORTOGRAFIA  
MAL OU MAU / MEIO OU MEIA 

Mal: é antônimo de “bem”. Por ser um advérbio, é invariável. 
Mau: é antônimo de “bom”. Por ser um adjetivo, pode flexionar e concordar 

com o termo a que se refere. 
Meio: é invariável quando equivale a “mais ou menos”, “um pouco”. 
Meio (a): é variável quando equivale a “metade”, concordando em gênero e 

número com o termo a que se refere. 

1- Complete as frases empregando adequadamente “mal” / “mau” 

ou “meio” / “meia” 
a) Nossa, Janaína caiu de _____________ jeito na piscina e se machucou. 
b) Minha avó já dizia: “antes só do que ___________ acompanhado”. Acho 

que ela tem razão! 
c) Pagamos caro nesta roupa, mas, observe como ela foi ___________ 
feita. 

d) Para este feriado, o tempo está __________ para irmos à praia. Quem 
sabe no próximo teremos mais sorte! 

e) Gente, que menino mais __________ educado! Responde 
grosseiramente aos pais. 
f) Um __________ amigo é pior que um inimigo. 

g) Chapeuzinho Vermelho ingenuamente conta para o lobo ________onde 
vovó morava. ________ sabia o que lhe esperava. 

h) Como diz o ditado popular: “Não há ___________ que dure para 
sempre, nem bem que nunca se acabe”. 
i) Carlos, não diga bobeiras! Não dê _______________ conselhos a Pablo. 

j) _____________ saiu de casa e os parentes chegaram. 
k) Estou ___________ indisposto hoje. 
l) Comi tanto no almoço que provei apenas _________ porção de pudim. 

m) Agora é ___________ dia e _____________. 
n) Consumimos ____________ garrafa de vinho e foi caríssimo. 

o) Neste tema estou __________ confusa. Não assimilei o conceito direito. 
p) Acho essas brincadeiras de ____________ gosto e ____________ tontas. 
q) Algumas _____________ laranjas estão passadas! Não assimilei o 

conceito direito. 
r) Ele teve um _____________ dia, por isso dormiu _______________. 
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s) Márcia foi ________________ na avaliação física. 

t) A batalha entre o bem e o ________________ jamais terá fim. 
u) Um _____________ elemento rondava aquele bairro. Avisaram a polícia 
imediatamente. 

v) As alunas liam muito ______________. 
w) Agindo assim, você só quer o nosso __________________. 
x) Viviane ficou ____________ aborrecida com a ligação que recebeu. 

y) Em 10 minutos, devoraram ____________ forma de bolo. 

 

ATIVIDADE 03  15/05 

Assinale a alternativa em que há uma inadequação no emprego de 
“mau” / “mal” ou “meio” ou “meio” / “meia”. 

a) Aceitamos, este caso está mau contado! Falaram partes... 
b) Sou um mal pintor, não tenho habilidades para artes. 

c) Eu sou assim: não gosto que falem mal dos meus amigos. 
d) Esta casa foi mau construída. Veja que piso irregular. 
e) Quando mal começou o filme, todos se calaram. 

f) Fiquei meia estressada com a conversa que tivemos. 
g) Meia turma permanecerá em sala e a outra parte irá ao pátio. 
h) Ficamos meias chateadas com a atitude dos rapazes. 

i) Dividimos meio prato e ainda sobrou comida. 
j) Agnes foi meia grossa com a colega. Não era necessário isso. 

k) Durante o filme, comemos meio saco de pipoca. 
l) Andava meia distraída, com a cabeça nas nuvens. 
m) Tomamos meia jarra de vitamina, estávamos satisfeitas. 

n) Permanecia meio ansioso com as contas pagas. 
o) Queríamos apenas meia porção de fritas. 

p) Se continuar arrogante assim, Nicolas se dará mau. 
q) Os comentários na vizinhança era a de que João não era tão mau 
assim. 

r) Apesar de ter estudado, por nervosismo, o candidato foi mau na 
prova. 
 

3- Reescreva as frases assinaladas como incorretas no exercício 
anterior corrigindo-as. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04  18/05 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Faça de conta que você tem um amigo em Portugal que confia muito em 
você e está pensando em passar uma temporada no Brasil e talvez até 
em migrar. Suponha também, que, recentemente, ele lhe tenha escrito 

uma carta dizendo que está pensando em abandonar tal projeto, em 
consequência das notícias sobre o Brasil que tem lido ultimamente. 

Para justificar-se, ele incluiu na carta a seguinte amostra de 
manchetes, que o impressionaram, publicadas com destaque em menos 
de um mês, em um único jornal. 

 
-Câmara aprova socorro aos estados; Guedes defende veto. (Folha de S. 
Paulo, 14/04/2020). 

-Corte de salário e de jornada de trabalho já atingiu um milhão de 
pessoas. (O Estado de São Paulo, 14/04/2020) 

- Cientistas calculam que país já tem mais de 300 mil infectados (O 
Globo 14/04/2020) 
- Agricultores gaúchos devem perder R$ 15,48 bilhões com quebra na 

safra (Zero Hora 14/04/2020) 
- Governo estuda liberação de lojas em horários especiais (A Tribuna 
14/04/2020) 

- OMS anuncia novos critérios para acabar com o isolamento (Diário de 
São Paulo 14/04/2020) 

- Amazonas confirma 71 mortos por coronavírus (Jornal Dez Minutos 
14/04/2020) 
 

Escreva-lhe uma carta na qual, colocando em discussão as manchetes 
acima, você deve tentar convencê-lo de que, apesar de haver de fato 

problemas, a imagem que se faz de nosso país, a partir do noticiário, é 
parcial, e assim faça você uma análise contando o que está ocorrendo 
em nosso país a partir do seu ponto de vista.  

 
Texto de 20 a 30 linhas com início meio e fim, cuidar para fazer 
parágrafos (lembre-se que a cada mudança de assunto, muda também o 

parágrafo), ficar atento a pontuação, escrever dentro da norma padrão. 
Como se trata de uma carta vou colocar um início e vocês continuam o 

texto. 
 
Bela Vista do Toldo, ____ de maio de 2020. 

 
Querido amigo, 

 
Recebi sua carta 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

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 05  22/05 

Escolha um filme ou livro de sua preferência para resumir. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  12/05 

Realize os cálculos abaixo: (colocando a resolução do exercício na folha) 

1-Em uma turma de Ciências da Computação formada de 40 rapazes e 

40 moças, tem-se a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes; 

30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam 

na turma: 

a) 50%      b) 75%      c) 25%   d) 60%      e) 20% 

 

2-João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a 

R$1.320,00. O salário de João antes do aumento era igual a? 

a) 1452,00    b)  1200,00    c) 1220,00    d)1100,00  e)1400,00 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02  15/05 

 

Realize os cálculos abaixo: (colocando a resolução do exercício na folha) 

1-Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de 

floresta Amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio 

ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada. 

 

2-Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam 

esportes. Desses 60% temos que: 70% praticam futebol, 20% praticam 

vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de alunos que praticam 

futebol, vôlei e natação.   
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ATIVIDADE 03  15/05 

Realize os cálculos abaixo. (lembrando que a resolução deve estar 
ao lado de cada questão). 

1- Assinale a alternativa correta. Mariana tinha 121 balas ela prometeu 

dar a raiz quadrada de suas balas a seu primo Igor. Depois de dar as 
balas para seu primo, deu 27 balas a sua irmã mais nova. Com quantas 
balas ficou Mariana? 

a) Mariana ficou com 94 balas 

b) Mariana ficou com 84 balas 

c) Mariana ficou com 83 balas 

d) Mariana ficou com 110 balas 

e) Mariana ficou com 93 balas 

 

2- Joãozinho estava estudando para a prova do ENEM e seu pai o 

propôs um desafio: descobrir o número cujo dobro, subtraindo-se 2 

resulte no resultado da raiz quadrada de 144. Qual é esse número? 

a) 6            b) 7            c) 8           d) 9              e) 4 

 

ATIVIDADE 04  19/05 

Realize os cálculos abaixo. (lembrando que a resolução deve estar 
ao lado de cada questão). 

1-Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada 
exata? 

a) 1; 5; 9;   b) 0; 1; 4; 9      c)1; 4; 9; 16       

d) 0; 1; 4; 9; 16.          e) 4; 9; 16 

 

2-Se elevarmos um número natural ao quadrado e tirarmos a raiz 

quadrada do resultado da potência. O que acontecerá? 

a) O resultado será maior do que 21. 

b) O resultado será menor do que o número que foi elevado ao 
quadrado. 
c) O resultado será maior do que o número que foi elevado ao quadrado. 

d) O resultado será decimal. 
e) Vai ser obtido o mesmo número que foi elevado ao quadrado. 



 

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 05  19/05 

Realize as próximas atividades utilizando a potenciação: 

1- Resolva a potência 9³. 

 

 
2- Elevando 2 ao cubo obtemos que número? 

 
3- Qual desses números decimais mais se aproxima do resultado da 

raiz quadrada de 7? 

 

 

 

ATIVIDADE 06  22/05 

 

Realize as atividades utilizando a potenciação e radiciação: 

 

1- Quais os resultados respectivamente da raiz quadrada de 16 e da 
potenciação de 6 ao quadrado. 

 

2-Qual a raiz quadrada de 625? 

 

3-Qual a raiz quadrada de 529? 
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  15/05 

Capitalismo X Socialismo 
 

O capitalismo e o socialismo correspondem a dois tipos distintos de 
sistemas político-econômicos. O socialismo tem como base a 

socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção 
da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo 
principal a acumulação de capital através do lucro. 

 
Resolva os caça- palavras a seguir: 

1- Modo de produção socialista/comunista. 
2- Capitalismo. 
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ATIVIDADE 02  15/05 

Desenvolvimento e o Subdesenvolvimento. 

 
1- Assinale a alternativa correta: 

a) Nos países..................................., a parcela da população 
pobre é reduzida. A maior parte da população pertence á 
classe média e tem elevado padrão de vida (acesso as 

necessidades básicas, como educação, moradia, saneamento 
básico, saúde, bons salários etc.) e de consumo: 

A - Emergentes. 
B- Desenvolvidos. 
C- Subdesenvolvidos. 

D- Divergentes. 
 

b) Os países.................................... industrializados ou em 

desenvolvimento são países pobres que dispõe de algumas 
indústrias ou estão em fase de industrialização. 

A - Emergentes. 
B- Desenvolvidos. 
C- Subdesenvolvidos. 

D- Extras desenvolvidos. 
 

c) Nos países subdesenvolvidos, a maioria d população é 
constituída por pessoas de....................................... e as 
camadas médias têm reduzida expressão numérica. Os ricos 

formam uma minoria que detém a maior parte da riqueza 
gerada no território nacional. 
A- Renda Alta. 

B- Baixa Renda. 
C- Renda Média. 

D- Altíssima Renda. 
 

d) O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador 

criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que avalia a 
qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os 

países.  
A- Expectativa de vida, educação e rendimento per capita. 
B- Expectativa de vida, educação e PIB per capita. 

C- Expectativa de vida, educação e consumismo. 
D- Expectativa de vida apenas. 
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ATIVIDADE 03  19/05 

Blocos Econômicos. 
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ATIVIDADE 04  19/05 

1- Complete a cruzadinha, conforme a resposta das perguntas 

abaixo: 
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             11/05 

Leia o texto: 
 

           A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que 
aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal 

particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal 
pelo assalariado e com o uso das máquinas.  
           Até o final do século XVIII a maioria da população europeia vivia 

no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal o produtor 
dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser 

predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra, 
possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde 
diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto 

subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi 
precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles: 
possuir uma rica burguesia, ricas minas de carvão e de ferro, mão de 

obra farta e barata, o fato do país possuir a mais importante zona de 
livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada 

junto ao mar o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos.  

           Com a criação das máquinas industriais, surgiu uma nova forma 
de produção; cada uma dessas máquinas substituiu diversas 
ferramentas e realizou o trabalho de várias pessoas. As pessoas então, 

deixaram de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar 
em fábricas para um patrão em troca de salário. Essa nova forma de 

produção recebeu o nome de maquinofatura. 

          Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário 
era explorado sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca 
de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram 

obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. E como o salário 
feminino e infantil correspondiam a um terço do trabalho de um 
homem, muitos empregadores preferiam esse tipo de mão de obra. 

Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas 
condições de trabalho oferecidas, e começaram a sabotar as máquinas, 

ficando conhecidos como “os quebradores de máquinas“. Outros 
movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o 
trabalhador. 

          O trabalhador em razão deste processo perdeu o conhecimento 
de toda a técnica de fabricação passando a executar apenas uma etapa. 

          O surgimento das fábricas e do trabalho assalariado criou a 

necessidade de se controlar o tempo; até então o homem guiava-se pelo 
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tempo da natureza (acordavam ao nascer do sol... dormiam pouco 

tempo depois que ele se punha...); após, precisava saber a hora de 
levantar, ao patrão interessava quanto tempo os trabalhadores levariam 
para fabricar determinado produto. Enfim, com a Revolução Industrial, 

o tempo passou a ser um bem precioso. 

 
Responda: 
 

a) O que foi a Revolução Industrial? 
..............................................................................................................

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

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

b) Como viviam os europeus antes da Revolução Industrial? 
..............................................................................................................

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

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

c) Onde teve início a Revolução Industrial? Devido a quais fatores? 
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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

d) O que era a maquinofatura? 
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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

e) Por que os empregadores preferiam a mão de obra feminina e a 
infantil? 
..............................................................................................................

..................................... 
 
f) Cite algumas mudanças positivas e outras negativas causadas pela 

Revolução industrial: 
..............................................................................................................

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

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

g) Por que com a Revolução Industrial houve a necessidade de se 
controlar o tempo? 

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

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

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

 



 

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             11/05 

Lembranças de Robert Blincoe 

 
     " A primeira tarefa dada a Robert Blincoe foi a de apanhar  o algodão 

que caía no chão, embaixo do tear mecânico. 
       Aparentemente, nada poderia ser mais fácil, mas ele estava muito 
apavorado pelo movimento giratório e pelo barulho da maquinaria. Ele 

também não suportou o pó e a fumaça que o deixavam sufocado. Ele 
logo se sentiu doente e constantemente parava de trabalhar, pois  suas 

costas doíam de tanto agachar. Blincoe achava que era livre para sentar 
e descansar, mas logo descobriu que isso era estritamente proibido nas 
fábricas têxteis. O seu inspetor, Sr. Smith, lhe disse que tinha que ficar 

em pé [...]." 
                                BROWN, John. Trecho da biografia de Robert  Blincoe, publicado no    
jornal The Lion, 15 jan. 1828 
 
 

a) Qual era o papel  do inspetor descrito no texto? 

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

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

b) Que situações relatadas podiam prejudicar a saúde das crianças? 
..............................................................................................................

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

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

c) Na sua opinião, qual era o objetivo de proibir determinados 
comportamentos nas fábricas? 
..............................................................................................................

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

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

 
Leia atentamente o texto, observe a tirinha abaixo e responda: 

     " Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro 

corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do 

alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações 

diferentes." 
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A  respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes 

afirmações. 

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos 

os operários. 

II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à 

produção artesanal. 

III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não 

depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. 

Dentre essas afirmações, apenas: 

a) (   ) I está correta. 

b) (   ) II está correta. 

c) (   ) III está correta. 

d) (   ) I e II estão corretas. 

e) (   ) I e III estão corretas. 

 

ATIVIDADE 03             18/05 

Leia o texto e responda as questões a seguir: 
 

        O Iluminismo impulsionou o povo francês a realizar a mais radical 
de todas as revoluções burguesas. A Revolução Francesa teve seu início 

no ano de 1789 no dia 17 de junho, motivada pela burguesia e com 
uma participação importante dos camponeses e trabalhadores.  
        A França era considerado um país agrário, inspirado na produção 

do modelo feudal. Também mantinha as bases do Antigo Regime, ou 
seja, a população dividia-se em três ordens ou estados, sendo eles: 1º 
estado composto pelo clero (membros da Igreja Católica), 2º estado pela 

nobreza (rei e sua família, condes, duques, marqueses...) e o 3º estado  
(trabalhadores, camponeses e a burguesia). O terceiro estado 

trabalhava e pagava impostos para manter os privilégios do 1º e do 2º 
estados, o que descontentava essa maior parte da população. O governo 
era absolutista, ou seja, o poder da economia, da justiça, da política, 

da religião era designada ao rei. Naquela época o rei da França era Luís 
XVI, sendo acusado pela burguesia e por uma parte da nobreza 
de arruinar a economia francesa. Por conta de tanta insatisfação, o 

povo queria acabar com o seu poder.  
        No dia 14 de julho de 1789, Paris sofreu mudanças marcantes no 

governo francês, após a massa urbana tomar a prisão da Bastilha 
(arsenal militar e símbolo do absolutismo francês). A Revolução 

https://beduka.com/blog/materias/historia/resumo-da-revolucao-francesa/
https://beduka.com/blog/materias/historia/resumo-da-revolucao-francesa/
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Francesa pode ser dividida em três partes: Monarquia Constitucional 

(1789-1792); Convenção (1792-1794) e Diretório (1794-1799). A causa 
da Revolução Francesa foi, principalmente, a insatisfação com a 
economia além do desejo de acabar com os privilégios do clero e da 

nobreza. A burguesia estava preocupada com o desenvolvimento da 
indústria, queriam mais liberdade de comércio internacional, desejando 
a implementação do liberalismo econômico, além de outras exigências.  

       A Revolução Francesa espalhou no mundo os ideais de Igualdade, 
Fraternidade e Liberdade. Porém, foram aproximadamente 18.000 

assassinatos em 10 anos e as decapitações eram realizadas na 
guilhotina, em praça pública, sem nenhum mistério. 
       Durante a Revolução Francesa foi aprovada a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que estabelecia a 
igualdade de todos os homens perante a lei, o direito à liberdade de 

expressão e à propriedade privada.  
 
Responda: 

 
a) Como a França estava organizada antes da Revolução Francesa? 
..............................................................................................................

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

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

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

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

b) Quando teve início a Revolução Francesa? 
..............................................................................................................
.......................... 

 
c) O que era a Bastilha? 

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

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

d) De acordo com o texto, o que significa dizer que o governo era 
absolutista? 

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

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

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

 
e) Em quantas partes a Revolução Francesa pode ser dividida? Cite-as: 
..............................................................................................................

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

f) Quais as principais causas da Revolução? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
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g) Quais ideias foram espalhadas no mundo através da Revolução 
Francesa? 
..............................................................................................................

.................................. 
 
h) Que instrumento foi utilizado para decapitar milhares de pessoas 

durante a revolução na França? 
..............................................................................................................

................................ 
 
i) Que documento foi aprovado nesse período e o que ele estabelecia? 

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

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

...................................................................... 
 
Após a leitura do texto, observe a posição de cada indivíduo e 

responda:                                           
 

     
 
j) Quem são os indivíduos representados? 

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

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

k) Quem está servindo de "cavalinho" e quem está montado? 
..............................................................................................................
................................ 
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ATIVIDADE 04             18/05 

                                 Domicílios da Miséria   

 

       " Uma família inteira ocupa um único cômodo, onde se vêem as 
quatro paredes, onde os catres não têm cortinas, onde os utensílios de 
cozinha se misturam com os penicos. Os móveis em sua totalidade não 
valem vinte escudos; e de três em três meses os moradores mudam de 
toca, expulsos que são pela falta de pagamento do aluguel. E assim eles 
erram daqui para acolá, arrastando sua mobília miserável de asilo em 
asilo. Não se vêem sapatos nessas casas; não se ouve ao longo das 
escadas senão o rumor dos tamancos. As crianças andam desnudas e 
dormem todas juntas [...]." 
 
Responda: 
 

a) O que o texto indica sobre a privacidade das moradias descritas? 
..............................................................................................................

................................ 
 
b) Há algum dado sobre as condições de higiene nessas moradias? 

Qual? 
..............................................................................................................

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

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

c) Os moradores tendem a permanecer muito tempo nessas habitações? 
Por quê? 
..............................................................................................................

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

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

  
d) As condições precárias das moradias populares de Paris no século 
XVIII também podem ser vistas no Brasil de hoje? Por que isso 

acontece? 
..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
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INGLÊS 

ATIVIDADE 01  14/05 

VOCABULÁRIO: 

Air pollution = poluição do ar. 

Aluminum, steel and copper = alumínio, aço e cobre. 

Carbon dioxide and methane emission = emissões de gás carbônico e 

de metano. 

Climate change = mudança climática. 

Deforestation = desmatamento. 

Earth = Terra. 

Ecosystems = ecossistemas. 

Fossil fuels = combustíveis fósseis. 

Glass = vidro. 

Global warming = aquecimento global. 

Greenhouse effect = efeito estufa. 

Natural Resources = recursos naturais. 

Non-renewable resources = recursos não renováveis. 

Oil and gas = petróleo e gás natural. 

Oil spills = vazamentos de petróleo. 

Organic = orgânico. 

Paper bag = sacola de papel. 

Plastic = plástico. 

Plastic bag = sacola de plástico. 

Recycle = reciclar. 

Reduce = reduzir. 

Reforestation =Reflorestamento 

Reuse = reutilizar. 

Sustainability = sustentabilidade. 

The environment = O meio ambiente 

Waste disposal = descarte de lixo. 
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Atividade 1) Observe as figuras, complete as frases utilizando as 

palavras destacadas e traduza as frases: 

Obs: Pode utilizar as palavras mais que uma vez.

 

BE 
(ser/estar) 

PROTECT 
(Proteger) 

SAVE 
(Economizar) 

RECYCLE 
(Reciclar) 

CUT DOWN 
(Rasgar/cortar/derrubar) 

PLANT 
(Plantar) 

HAVE 
(ter/tomar) 

THROW AWAY 
(Jogar fora) 

PUT 
(Colocar) 

 

a) ___________________ the planet 

b) ___________________ animals 

c) ___________________ rubbish in 

the bin 

d) ___________________ trees 

e) ___________________ plastic bags 

f) ___________________ water 

g) ___________________ bottles, cans 

and papers 

h) ___________________ rubbish on 

the ground 

i) ___________________ trees 

j) ___________________ baths 

k) ___________________ glass in the 

bin 

l) ___________________ green



 

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 2) Trabalho: Observe as previsões sobre os que poderá 

acontecer com nosso planeta se não agirmos de forma consciente em 

relação ao meio ambiente: Produza um panfleto para conscientizar as 

pessoas da importância de se preservar o meio ambiente. 

- Use uma folha sulfite ou cartolina; 

- Escreva uma frase de conscientização em inglês; 

- Ilustre com muito capricho. 

Obs: Seja criativo, utilize os materiais que você tem em sua casa. 

 

(Os níveis do mar se elevarão e 

haverá mais e mais alagamentos) 

 

(Algumas geleiras desaparecerão 

em algumas décadas) 

 

(Furacões serão mais intensos) 

 

(Os incêndios serão mais 

frequentes e os animais silvestres 

não sobreviverão) 

 

(Haverá longos períodos de seca e 

não haverá água suficiente para 

beber.) 
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ATIVIDADE 02  14/05 

The weather: o tempo 
The weather forecast: a previsão 

do tempo 
A pleasant weather - um clima 

agradável. 
Anticyclone - anticiclone 
Arid: árido 

Breezy: vento agradável 
Calm: calmo 
Chilly: um pouco frio (usado no 

sentido de “friozinho”) 
Cirrus: cirro 

Cloud: nuvem 
Cloudy: nublado 
Cold: frio 

Cold-weather; hot-weather: De 
clima frio; de clima quente 

Damp: dia um pouco úmido; 
Dew: orvalho 
Dreary :sinônimo de dull (dia 

escuro); 
Drizzle: chuvisco 
Drought: Seca (substantivo) 

Dry: seco (adjetivo) 
Flood: enchente 

Fog: nevoeiro 
Foggy: com nevoeiro/nebuloso 
Freezing: congelando 

Frigid: frígido 
Frost: geada 

Frosty: muito gelado 
Hail: granizo 
Heat: calor 

Heavy sea: mar agitado 
Humid: úmido 
Hurricane: furacão 

Icy: gelado 
Lightning: relâmpago 

Mist: neblina 
Misty: enevoado 
Muggy: abafado e nublado. 

Overcast: nublado 
Rain: chuva 
Rainbow: arco-íris 

Rainy: chuvoso 
Shower: aguaceiro 

Snow: neve 
Snowy: com neve 

Still: parado 
Storm: tempestade 
Stormy: tempestuoso 

Sunny: ensolarado 
Thunder: trovão 
Thunderstorm: tempestade de 

trovão 
Tornado: tornado 

Wet: molhado 
Wind: vento 
Windless: sem vento 
Windy: com vento 



 

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 1) Traduza as frases e 

complete com as palavras do 
quadro corretamente: 

 

SNO

WING 

FOG

GY 

RAIN

ING 

CLE

AR 

WIN

DY 

 

a) Take na umbrela. It’s 
______________! 

__________________________

__________________________
____________ 

b) Be careful when you drive 
home. It’s hard to see 

because it’s so 
______________. 

__________________________
__________________________
____________ 

c) It’s cold! I think it will be 
______________ soon. 

__________________________
__________________________
____________ 

d) There isn’t a cloud in the 
sky. It’s a ______________ 
blue sky! 

__________________________

__________________________
____________ 

e) The leaves are blowing off 
the trees. It’s really 
______________! 

__________________________

__________________________
____________ 

 

Atividade 2) Relacione as 
colunas: 

Ex: 1) SNOWSTORM 

(tempestade de neve)  Letra C) 
Cold winds and snow (ventos 
frios e neve) 

 

      C       1. 
Snowstorm 

a. Flashes of 

light in 
the sky 

_________ 2. 
Lightening 

b. Very 

Strong 
winds and 
rain 

_________ 3. 
Thunderstorm 

c. Cold 
winds and 
snow 

_________ 4. 
Hurricane 

d. Warm rain 

and noises 
in the sky 

_________ 5. 
Winter 

e. Flowers 
bloom 

_________ 6. 
Spring 

f. Leaves fall 

_________ 7. 
Summer 

g. Cold 
temperatu
res 

_________ 8. 
Autumn 

h. Hot 
temperatu
res 

 

Atividade 3) Enumere as 
imagens relacionando-as com as 
palavras relacionadas ao tempo: 
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Atividade 4) Encontre os 
opostos e traduza as palavras: 

Ex: HOT (quente) – COLD (frio) 
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Atividade 5) Coloque as letras em ordem para formar palavras corretas 
relacionadas ao tempo: 

 

a) NGILHNIGT ______________________ 

b) RLACE ___________________________ 

c) YOMSRT _________________________ 

d) NWYID __________________________ 

e) WNYOS _________________________ 

f) GFGOY _______________________ 

g) UYLCDO ______________________ 

h) ALHI __________________________ 

i) YIRNA ________________________ 

j) NUSYN _______________________ 
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ATIVIDADE 03  21/05 

 

Utilizamos para expressar nossa opinião (opinion), para concordar 

(agreement) ou discordar (disagreement) com alguém ou alguma coisa. 

Ex: 

 

 

 

 

 

 

 

GIVING OPINION 
AGREEMENT AND 
DISAGREEMENT 

I think I like it (Acho que gosto) 

I don’t I care (Eu não me importo)  

I think it’s good/nice/terrific (Eu 

acho que é bom/legal/formidável) 

I think that awful/not nice/terrible 
(Eu acho isso horrível/nada 

legal/terrível) 

I don’t think much of it (Eu não 

penso muito nisso) 

I think that (Eu acho que) 

AGREEMENT: 

I think so (Acho que sim) 

I suppose so (Eu suponho que 

sim) 

I agree (Eu concordo) 

You are right (Você está certo) 

DISAGREEMENT 

I don’t think so (Acho que não) 

I disagree (Eu discordo) 

I’m not sure that you are right 
(Não tenho certeza se você está 

certo) 
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Milla: I think it taste is 
delicious (Eu acho que o sabor é 
delicioso) 

Tom: Are you sure? I think it needs 
something, Milla. It tastes like 
something’s missing. (Tem certeza? 

Eu acho que precisa de algo Milla, 
tem sabor de que algo está faltando) 

Tom: What is your opinion 

about the taste of the meat 

ball? (Qual a sua opinião sobre 

o gosto da almondega?) 

Milla: No, I don’t think so. It 

tastes fine to me. (Não, eu não 

acho. O gosto é bom pra mim) 

Atividade 1) Leia o diálogo a seguir 

 

Atividade 2) Com base no exemplo acima, faça seu próprio diálogo em 
inglês, expressando opinião e concordância 
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  14/05 

LEIA O TEXTO 

SISTEMA REPRODUTOR 

O sistema reprodutor, também chamado de genital, garante a 

reprodução. Nesse sistema, encontramos estruturas que produzem os 
gametas, especializadas em garantir a cópula e, no caso do sistema 
reprodutor feminino, o órgão em que é gerado o bebê. Além disso, o 

sistema reprodutor da mulher é diferente do sistema reprodutivo 
do homem. 

→ Sistema reprodutor masculino 

 

É no sistema 
reprodutor 

masculino que 

são produzidos 
os 

espermatozoides 

No sistema 
reprodutor 
masculino, 

existem órgãos externos e internos. Externamente, há duas 
estruturas: o pênis e o saco escrotal. 

 Pênis: O pênis é o órgão responsável pela cópula e caracteriza-se 
por possuir um tecido erétil que se enche de sangue no momento 

da excitação sexual. 

 Saco escrotal: É a região onde estão localizados os testículos. 
Sua temperatura é cerca de 2°C abaixo da temperatura do 
restante do corpo. 

Internamente, os órgãos do sistema reprodutor masculino 
são: testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e 

uretra. Além dessas estruturas, existem as glândulas acessórias. 

 Testículo: O testículo é a gônada masculina, onde são formados 
os espermatozoides. Esses gametas são produzidos mais 

precisamente em túbulos enrolados, denominados de túbulos 
seminíferos. Os testículos também produzem a testosterona. O 
homem apresenta dois testículos. 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-reprodutor.htm
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 Epidídimo: Local logo acima dos testículos onde os 

espermatozoides completam sua maturação e adquirem 
mobilidade. 

 Ducto deferente e ejaculatório: É um vaso que parte de cada 
epidídimo e encontra-se com o ducto da vesícula seminal, 
formando os ductos ejaculatórios, os quais se abrem na uretra. 

 Uretra: Percorre o pênis e é comum ao sistema excretor e 
reprodutor. Isso significa que pela uretra saem o sêmen e a urina. 

 Glândulas acessórias: 

o Vesículas seminais: Formam cerca de 60% do sêmen. Essa 
secreção destaca-se pela presença de frutose que garante 

energia para os espermatozoides. 

o Próstata: Produz uma secreção rica em enzimas 

anticoagulantes e citrato que também é nutriente para os 
espermatozoides. 

o Glândulas bulbouretrais: Produz uma secreção que limpa 
a uretra antes da ejaculação. 

 

ATIVIDADE 02  14/05 

LEIA O TEXTO A SEGUIR 

SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 

 
É no sistema 

reprodutor 
feminino que o 

bebê se 

desenvolve 

Assim como o 
sistema 

reprodutor 
masculino, o 
sistema 

reprodutor feminino apresenta órgãos internos e externos. Os órgãos 
externos formam a chamada vulva e são constituídos por lábios 
maiores, lábios menores e clitóris. 

 Vulva: A vulva é formada pelos lábios menores, que protegem a 

entrada da vagina e da uretra, por lábios maiores que circundam 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/sistema-reprodutor.htm
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os menores e pelo clítoris, que está localizado acima dos lábios 

menores. O clítoris é formado por tecido erétil e também recebe 
sangue no momento da excitação sexual. É um dos pontos mais 
sensíveis da mulher. 

Os órgãos internos são: ovários, tuba uterina, útero e vagina. 

 Ovários: São as gônadas femininas, onde são produzidos os 
ovócitos. É nos ovários também que são produzidos 

os hormônios estrogênio e progesterona. As mulheres apresentam 
dois ovários. 

 Tuba uterina: A tuba uterina são dois tubos que se estendem dos 
ovários até o útero. 

 Útero: Um órgão muscular em forma de pera onde o bebê se 
desenvolve. 

 Vagina: Local onde o pênis se insere na hora da cópula e é 

também o canal por onde o bebê sai na hora do parto. 

 

ATIVIDADE 03  21/05 

FAÇA UM RESUMO DOS TEXTOS NO CADERNO. 

ATIVIDADE 04  21/05 

FAÇA O CAÇA-PALAVRAS 

https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/hormonios.htm
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  13/05 

Fundamentos do Futebol 
 

Passe: No Futebol moderno, o passe é um dos mais importantes 
fundamentos. Os sistemas de marcação tornaram-se muito rígidos, a 

condição física dos jogadores tornou-se muito boa, sobra pouco espaço 
para jogar. Portanto, o Futebol tem que ser jogado de forma muito veloz, 
dando poucas oportunidades para que o adversário tome a bola. O 

principal recurso para isso é o passe rápido. O jogador que vai executar 
o passe, tem pouco tempo para prepará-lo. Atualmente, a habilidade de 

passar depende de se ser capaz de executá-la em curto espaço de 
tempo. Freqüentemente, o jogador que tem a posse da bola tem que 
decidir entre passá-la a um companheiro ou fintar o adversário. Quase 

sempre a atitude mais eficiente é passar a bola. O passe, em suas 
diversas modalidades (assistência, lançamento, cruzamento, passe 
comum) em qualquer esporte coletivo, é a ação que torna esse esporte 

coletivo. Nada mais garante melhor a relação coletiva entre os jogadores 
que o passe. Aprender a passar é aprender a socializar as habilidades 

individuais, portanto, passes rápidos e corretos são decisivos para o 
êxito no Futebol. Há passes que são decisivos, quando o jogador passa 
a bola a um companheiro em condições de fazer o gol. Alguns chamam 

esse passe de assistência.  
Tipos de passe: Com a parte interna do pé, com a parte externa do pé, 
com o bico do pé, com o peito do pé, com o calcanhar, com a coxa, com 

o peito e com a cabeça. 
 

Controle de bola: De modo geral, o jogador precisa controlar a bola 
quando ela chega a ele, proveniente de um passe, de um lançamento ou 
quando sobra de um desarme, de um desvio, etc. O tempo para 

controlar a bola e passá-la, fintar o adversário, finalizar, é mínimo. O 
Controle eficiente é, portanto, a habilidade de reter a bola em condições 

de realizar uma jogada, nesse tempo mínimo.O jogador pode controlar a 
bola com o peito, com partes diferentes dos pés, com a cabeça, com a 
coxa, etc. Talvez esse Controle tenha que ser feito durante uma corrida, 

às vezes durante um salto, às vezes parado. Ou seja, em qualquer 
situação, se a bola chega ao jogador, ele deve ter domínio suficiente 
sobre ela para controlá-la, caso contrário, será desarmado ou terá sua 

tentativa de dar seqüência ao jogo frustrada. O Controle é condição de 
base para a realização de qualquer jogada no Futebol. 

Tipos de Controle: Com o pé, com a coxa e com a cabeça. 
 
Condução: É a habilidade que permite ao jogador levar a bola de um 

ponto a outro do campo, sem ser desarmado, antes de efetuar um 
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cruzamento ou outra jogada qualquer. É uma habilidade difícil de ser 

aplicada, dada a rigidez dos sistemas de marcação. O marcador não 
marca apenas a bola, mas também o corpo do adversário, tentando 
desiquilibrá-lo, freqüentemente recorrendo a faltas. A condução exige 

um excelente Controle de bola e sua eficiente proteção, o que é feito com 
o corpo todo. Essa condução, no Futebol moderno, deve ser feita em 
alta velocidade, caso contrário torna-se ineficaz. Durante a condução 

que, dependendo da situação, pode ser feita em linha reta ou com 
mudanças de direção, a bola deve permanecer o mais próximo possível 

do corpo do jogador. Essa condução prepara um cruzamento, um 
lançamento, um passe, entre outras jogadas. Às vezes, é utilizada para 
romper uma defesa no interior da área e preparar uma finalização 

decisiva. Os exercícios para desenvolver a habilidade de conduzir a bola 
são úteis também para desenvolver a habilidade de controlar a bola. 

Tipos de Condução: Com a parte interna do pé, com a parte externa do 
pé, com o bico do pé, com o peito do pé e com a sola do pé. 
 

Domínio: É a ação que consiste em amortecer a bola para si, vinda de 
um passe, colocando-a em condições adequadas para prosseguir a 
jogada, também conhecida como “matada de bola”.  

Tipos de domínio: O domínio pode ser rasteiro, executado com a sola 
dos pés e com a parte interna; parabólica, executado no peito, coxa, 

cabeça e dorso e solado de pé e domínio a meia-altura executada com a 
parte interna e externa do pé e parte interna da coxa. 
 

Proteção: É a ação em que o jogador mantém a posse de bola, 
objetivando protegê-la do adversário, e impedindo-o de tomar posse da 
mesma. A proteção geralmente é executada com o solado dos pés. 

 
Desarme: É o principal recurso de defesa. O jogador desarma seu 

adversário sendo mais veloz que este (velocidade de deslocamento e 
segmentos corporais), ou sendo mais forte, ou sabendo desequilibrá-lo. 
Esse desarme pode ser feito também antecipando a bola antes que ela 

chegue ao adversário. Pode ser um desarme por baixo, utilizando os 
pés, como pode ser feito do alto, utilizando a cabeça. As tentativas de 

desarme resultam frequentemente em penalizações para o defensor, 
quando o corpo do adversário é atingido em vez da bola. São muitas as 
qualidades requeridas de um defensor. A habilidade de desarmar deve 

superar as habilidades do atacante no momento da jogada. 
 
Drible: É a habilidade de evitar que o adversário desarme o jogador que 

tem a posse de bola, enquanto este conduz ou controla-a. O desarme é 
a jogada que se contrapõe ao drible, o drible é uma jogada eficiente 

quando, eliminando a marcação de um adversário, coloca o próprio 
jogador ou um dos seus companheiros, em boas condições de finalizar, 
de passar ou de receber um passe. O drible exige velocidade na 
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condução da bola, tirando-a do alcance do adversário. O jogador 

habilidoso em driblar, geralmente é capaz de enganar o adversário, pela 
sua velocidade em tirar a bola de seu alcance, ou de mudar 
rapidamente a direção do próprio deslocamento. 

 
Lançamento: Chutar a bola para o gol ou para um companheiro ganha 
diversos nomes no Futebol, dependendo da intensidade e das intenções 

do chute. Por exemplo, chutar a bola tentando fazer um gol é chamado 
de finalização; chutar para um companheiro à distância curta ou média 

é chamado de passe; chutar para um companheiro distante é chamado 
de lançamento; chutar da linha de fundo para a área adversária é 
chamado de cruzamento. O lançamento é um fundamento decisivo 

quando bem aplicado. Trata-se de uma modalidade de passe, assim 
como o cruzamento ou a assistência. Porém, com rara frequência é 

utilizado com eficiência. Somente jogadores com muito Controle de bola, 
com excepcional noção de tempo e espaço, com ótima habilidade para 
conduzir a bola e com força de chute podem lançar bem uma bola. 

 
Cruzamento: É um tipo de passe, semelhante a um lançamento, feito 
no ataque a partir das Laterais do campo, próximo da linha de fundo. É 

um jogada muito importante de ataque e visa colocar o atacante em 
posição de marcar o gol. É preocupação constante dos sitemas 

defensivos anular essa jogada. Quando bem aplicada, cria ótimas 
oportunidades para uma boa finalização, com grandes chances de se 
conseguir o gol. É um dos recursos mais eficientes para romper os 

sistemas de marcação.  
 
Chute: Ação de golpear a bola com os pés, objetivando fazê-la entrar no 

gol adversário, ou tirá-la da proximidade do próprio gol. Shoot, em 
inglês, é arremessar, atirar. Alguns classificam chute como finalização. 

Tipos de chute: O chute pode ser rasteiro, realizado pelo dorso e parte 
interna e externa do pé; meia-altura, bico e calcanhar; alto ou 
parabólico. 

Cabeceio: É uma habilidade bastante requerida, tanto para atacar 
quando para defender. Geralmente é utilizada quando se trata de bolas 

altas. Em certos casos, a maior ou menor habilidade do cabecear define 
o êxito da defesa ou do ataque. Alguns jogadores se especializam em 
finalizar de cabeça, outros se especializam em servir, através de 

lançamentos e cruzamentos, companheiros muitos habilidosos em 
cabecear. O cabeceio pode ser ofensivo, quando utilizado para servir um 
companheiro em condições de finalizar ou para direcionar a bola para o 

gol; ou o cabeceio pode ser defensivo, quando utilizado para 
interromper uma jogada do adversário. 

Tipos de cabeceio: Ofensivo e defensivo. 
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Defesa (Fundamento utilizado pelo Goleiro): O goleiro, em qualquer 
esporte, é fundamental para a definição do placar. Tanto é que, por 
mais que falhem os atacantes ou os jogadores de defesa, as falhas do 

goleiro são as mais lembradas. Sendo o único jogador de Futebol que 
pode utilizar qualquer parte do corpo, o goleiro precisa ter uma 
formação corporal excepcional. Goleiro que teve má formação das 

noções de espaço e tempo terá muitas dificuldades para sair do gol e 
antecipar as bolas lançadas para a área. Goleiro que tem pouca força de 

salto chegará tarde para defender os chutes fortes nos cantos. Goleiros 
poucos ágeis reagirão tardiamente às bolas chutadas próximas de seu 
gol. Goleiros com pouca velocidade de reação terão muitas dificuldades 

para defender os chutes à queima roupa. 
 

Atividade 01: 

Responda: 

1-Cite 10 Fundamentos do Futebol: 

2-Quais são os tipos de passe? 

3-Quais são os tipos de chute? 

4-Quais são os tipos de condução? 

5-Quais são os tipos de controle? 

6-Quais são os tipos de domínio? 

7-Quais são os tipos de cabeceio? 

8-Descreva a diferença entre o chute o lançamento e o cruzamento: 

9-A defesa é o fundamento utilizado por qual jogador? 

10-O desarme é o principal recurso de qual posição? 
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ATIVIDADE 02  13/05 

O Campo de Jogo 

Analise a figura abaixo e responda: 

1-Qual é a altura da Trave de futebol? 

2-Qual é a largura da Trave de futebol? 

3-Qual é a largura mínima e máxima do campo de futebol? 

4-Qual é o comprimento mínimo e máximo do campo de futebol? 

5-Qual é a distância entre a marca do pênalti e a trave? 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  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. 



 

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 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 

O LÍDER NAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 
Andréa do Rocio Nizer Siqueira 

Líder já nasce pronto? Ou se constrói? 
 

A organização religiosa é formada por um determinado grupo 
social que participa da mesma crença, possuem valores e significados 
comuns. Sua finalidade é conservar a tradição, praticar a palavra 

sagrada e apresentar para quem não conhece sua estrutura religiosa, 
nos seus ritos, nos seus símbolos, na sua hierarquia etc. 

A organização religiosa é formada por um determinado grupo 
social que participa da mesma crença, possuem valores e significados 
comuns. Sua finalidade é conservar a tradição, praticar a palavra 

sagrada e apresentar para quem não conhece sua estrutura religiosa, 
nos seus ritos, nos seus símbolos, na sua hierarquia etc. 

Para que a organização religiosa conserve sua tradição ao longo 

da história, ela necessita passar pelo processo de legitimação, que pode 
ser definida através dos seguintes elementos: fundamentação, 

preservação e funcionamento.  
A fundamentação auxilia na legitimação da instituição religiosa 

onde se formulam todos os dogmas e doutrinas da religião em sua 

estrutura, preceitos, papéis e mecanismos.  
Após a fundamentação, a religião passa pelo processo de 

preservação da instituição. Nela são estabelecidas regras, leis e normas 

para o funcionamento e convivência dentro da instituição religiosa. Por 
último acontece o funcionamento que estabelece os papéis de cada 

membro dentro da instituição religiosa, com seus direitos e deveres 
religiosos, é nesse processo que nascem os líderes religiosos.  

A partir do momento em que é institucionalizada, esses elementos 

dão significado à organização religiosa. Ou seja, a sequência: carisma, 
rotina e instituição permite um percurso possível e comum às religiões, 

que começam a partir do carisma e tornam-se institucionalizadas. 
 

O papel do líder religioso  

 
O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os 

ensinamentos religiosos, ele é considerado o guardião, aquele que é 

responsável em transmitir a palavra sagrada que deve ser preservada e 
repetida, sem traí-la nas suas originalidades. Assim, “o grupo é capaz, 

de repetir a tradição recebida do líder e transmiti-la de geração a 
geração”. (PASSOS, 2006, p. 54).  

A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir 

determinado líder religioso e a se identificar com sua mensagem, 
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surgem as religiões propriamente ditas. O líder geralmente apresenta 

algumas características que são de caráter: carismático, tradicional e 
racional. Ele pode possuir todas ou apenas uma destas características, 
ou ainda, a combinação delas. 

 
ATIVIDADES 
 

1. Qual é o papel do líder religioso? Cite ao menos três líderes 
religiosos de diferentes religiões e diga qual foi o papel deles nesta 

religião. 
 
 

 
2. Quais são as características essenciais de um líder religioso? 

 
 
 

 
 

ATIVIDADE 02  20/05 

Candomblé e Umbanda  
 
O líder religioso no Candomblé 

é escolhido por meio dos oráculos e 
é geralmente chamado de “pai de 

santo”, “mãe de santo” ou “zelador 
de santo”. Ele ou ela tem a função 
de chefe do terreiro, o responsável 

pelo culto religioso, pela 
administração do grupo e o zelo pela 

manutenção da ordem do terreiro.  
A Umbanda, que iniciou no 

Rio de Janeiro entre 1920 e 1930, mistura crenças e rituais africanos 

com outros rituais. O chefe da Umbanda também é conhecido como “pai 
de santo, babalorixá ou babalaô”. O líder religioso, tanto no Candomblé 
como na Umbanda, tem a missão de transmitir oralmente, de geração a 

geração, suas crenças. 
Nessas tradições religiosas não existem nenhum documento 

escrito que descreva quem é a pessoa que deve exercer o papel de líder. 
Apenas é um direito adquirido, reconhecido e respeitado pelos 
seguidores da religião. 

 
 Os africanos desembarcaram no Brasil sob a condição imposta 

de escravidão, trazendo consigo suas crenças e práticas religiosas. 
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Embora tenham sido forçados às práticas cristãs, muitos deles 

permaneceram cultuando suas divindades através da identificação de 
alguns orixás, reverenciados em santos de origem cristã. 

Na Umbanda, Jesus Cristo foi identificado como Oxalá; Iemanjá 

com a Virgem Maria; Xangô com São Jerônimo; Oxóssi com São 
Sebastião; Ogum com São Jorge. 
 

ATIVIDADE: 
 

1. Cite duas contribuições das religiões dos afrodescendentes na 
nossa cultura: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Hinduísmo 
 

O Hinduísmo é o conjunto de 

religiões da Índia que tem como 
característica a diversidade de líderes 

em sua história, sem nenhum 
fundador específico. Para seus 
seguidores, acredita-se que o líder 

nasce da experiência humana. 
No Hinduísmo, os Sadhus são 

respeitados e são denominados “santos 

vivos, videntes e sábios”. São seguidores de Shiva, Vishnu, Durga, entre 
outros. 

Geralmente os Sadhus cobrem seu corpo com cinzas, vestem uma 
tanga de pano surrado ou até mesmo ficam despidos. 

O Sadhu busca ser agradável, bondoso, compassivo, correto, 

decente, disciplinado, eficiente, excelente, gentil, honesto, honrado, 
nobre, obediente, pacífico, puro, respeitável, reto e virtuoso. 

Os Sadhus renunciam aos apegos materiais, aos prazeres 
terrenos e praticam o celibato porque alguns creem que o prazer sexual 
apaga o seu poder espiritual. 

Eles estão divididos em vários grupos com características 
específicas, que podem ser identificadas por uma marca que levam na 
testa - a Tilaka. Outra característica marcante dos Sadhus é a 

importância dos pés.  
Acredita-se que por meio dos pés ocorre a transmissão espiritual 

da energia vinda do solo. É um grande privilégio tocar ou lavar o pé de 
um Sadhu. 
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ATIVIDADE  

 
2. Explique com suas palavras o sentido da frase abaixo: 

“Acredita-se que o líder nasce da experiência humana”. Imagine e 

desenhe esse líder. 
 
 

 
 

 
 
 

Judaísmo  
 

O povo judeu segue, em sua maioria, a 
religião judaica. Essa religião tem como um dos 
seus principais líderes, Moisés. Esse líder 

religioso viveu no século XIII a.C. e é a figura 
mais destacada na história do povo de Israel. 
Seus seguidores acreditam que Moisés, quando 

criança, foi colocado no rio Nilo e salvo pela filha de 
um faraó e então cresceu e foi educado no Egito. 

Moisés, no Monte Horebe ou Monte Sinai, 
recebeu de Deus a lei conhecida como Decálago, 
que auxiliou na organização da vida do povo hebreu antes de chegarem 

à Canaã, à “Terra Prometida”.  
O líder espiritual dos judeus é conhecido como rabino. A palavra 

rabino serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei 

judaica e possui a autoridade sobre a interpretação da Torá. Os judeus 
creem na existência de um único Deus criador do universo. Seus 

seguidores acreditam que para chegar próximo a Deus deve-se estudar 
os ensinamentos do livro sagrado, a Torá, que ajuda aos fiéis a terem 
uma vida santa com a esperança da vinda de um Messias que trará 

consigo toda a paz, vivenciando a fé e a crença nesta esperança.  
Islamismo  

 
A religião muçulmana foi fundada pelo profeta Muhammad 

(Maomé). Seus fundamentos estão escritos no livro sagrado chamado 

Alcorão ou Corão.  
Muhammad (Maomé) nasceu no ano de 570 d.C., em Meca, numa 

família de comerciantes. Aos 40 anos, segundo a tradição religiosa 

islâmica, Muhammad (Maomé) recebeu a visita do anjo Gabriel que lhe 
transmitiu a existência de um único Deus (Alá). Inicia-se então a fase de 

pregação desta doutrina que é monoteísta.  
Inicialmente, em sua cidade natal, Muhammad encontrou grande 

resistência e oposição à sua pregação e acabou sendo perseguido, tendo 
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que migrar para a cidade vizinha de Medina no ano de 622 d.C. Este 

acontecimento é conhecido como Hégira, marco inicial do calendário 
muçulmano.  

Foi em Medina que Muhammad (Maomé) foi reconhecido como 

líder religioso capaz de unificar e estabelecer a paz entre as tribos 
árabes e implantar a religião monoteísta. 
 

ATIVIDADE 
 

3. Escolha um líder religioso que surgiu ao longo da história e 
pesquise a sua biografia e sua prática religiosa.  

Siddartha Gautama – Budismo  

Kung-Fu-Tse - Confucionismo  
Allan Kardec - Espiritismo  

Mãe Menininha do Gantois - Candomblé  
 
 

4. Escolha um líder e complete o espaço abaixo com o nome dele. 
Depois, escreva as atitudes que demonstram ser ele um bom líder 
a serviço da humanidade. 

_________________________________ é o meu modelo de líder, porque ____ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

Cristianismo  
 

De acordo com a tradição cristã, 

Deus enviou ao mundo seu filho Jesus 
para salvar a humanidade. Jesus Cristo 

pregava a paz, a harmonia, o respeito a 
um só Deus e o amor entre os homens, 
sendo considerado um líder carismático.  

Jesus nasceu em Belém, na região 
da Judeia, em uma família simples e 

humilde. Com 30 anos de idade inicia a 
pregação das ideias do cristianismo na região onde vivia. Segundo a fé 
cristã, Jesus Cristo em suas peregrinações começa a realizar milagres e 

reúne discípulos e apóstolos por onde passa. Perseguido e preso foi 
condenado à morte.  

A religião cristã foi resultado de um processo de 

institucionalização que começou com os apóstolos, particularmente com 
Paulo, o que contribui com a sua expansão.  

Geralmente, a escolha do líder religioso acontece pelo princípio do 
carisma. Por meio de seu dom e sua capacidade de agregar, liderar, 
conduzir e anunciar o evangelho à sua comunidade.  
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O candidato a líder religioso segue a estrutura organizacional de 

sua religião e são chamados por diferentes nomes: o papa, o sacerdote, 
o pastor, o xeique, o monge, que partilham com os seus seguidores os 
ensinamentos de sua religião.  

No Cristianismo encontram-se diversas divisões de “igrejas” ou 
“denominações cristãs”. Entre elas estão o catolicismo romano, o 
ortodoxo, o protestantismo, entre outros.  

 
ATIVIDADES  

 
5. Se você tivesse a chance de ser um líder religioso, o que você 

faria? Utilize o seu conhecimento para produzir um texto que 

esboce suas atitudes.  
 

6. Procure no caça-palavras os líderes religiosos:  
 

Alá, Babalorixá, Buda, Confúcio, Gandhi, Jesus, Lutero, Maomé, 

Moisés e Pajé.  
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ARTE 

ATIVIDADE 01  13/05 

                                       EXPRESSIONISMO 

O Expressionismo é a arte do instinto, trata-se de uma pintura 

dramática, subjetiva, “expressando” sentimentos humanos. Utilizando 

cores irreais, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à 

miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura, para ressaltar o 

sentimento. Predominância dos valores emocionais sobre os 

intelectuais. Corrente artística concentrada especialmente na Alemanha 

entre 1905 e 1930.   

 

Principais características:   

 

• pesquisa no domínio psicológico;   

• cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas;   

• dinamismo improvisado, abrupto, inesperado;   

• pasta grossa, martelada, áspera;   

• técnica violenta: o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, 

empastando ou provocando explosões;   

• preferência pelo patético, trágico e sombrio. 

Esta é a imagem da obra O grito de Edvard Munch,observe a e faça 

uma releitura sobre ela você pode fazer uma ligação de tudo o que 

estamos vivendo nesse momento de pandemia no mundo. Use o verso 

da folha  para fazer a releitura. 
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ATIVIDADE 02  20/05 

                                                      FAUVISMO 

O fauvismo foi um movimento artístico do começo do século XX. Teve 
inicio em 1901, embora tenha ganhado esta denominação somente em 

1905. A palavra tem origem no vocábulo francês fauves que significa 
feras. Este movimento seguiu características expressionistas. 

O artista plástico Henri Matisse é conhecido como o pai deste 
movimento artístico. 

Principais características do fauvismo: 

- Uso de cores intensas (rojo, verde, amarelo, azul e vermelho); 

- Busca de estabelecer harmonia, tranqüilidade, pureza e equilíbrio nas 
obras de arte; 

- Uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos; 

- Intenção de demonstrar sentimentos nas obras; 

- Temas preferidos: cenas urbanas e rurais, retratos, ambientes 
internos, nus e cenas ao ar livre. 

Principais artistas fauvistas: 

- Henri Matisse 

- Paul Gauguin 

- Georges Braque 

- Andre Derain 

- Jean Puy 

- Paul Cézanne 

- Maurice de Vlaminck 

 

Policromia:é a harmonia  conseguida através de várias cores. 
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  Atividade faça um desenho de observação da imagem  da obra fauvista 

DANCE,de HENRI MATISSE,utilizando a  policromia  

 

               

 

 


