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PREZADOS PAIS OU RESPONSÁVEIS...  

 

Estamos em um período que exige o isolamento social e cuidados 

com a higiene e com a saúde no geral. Neste momento, entendemos que 

é primordial estarmos em segurança em nossas casas, respeitando as 

normas legais estabelecidas pelos órgãos governamentais que estipulam 

prazos, considerando os desdobramentos da pandemia da Covid-19. 

Os professores, pedagogos, diretores e Secretaria Municipal de 

Educação estão empenhados em propor atividades e meios que 

possibilitem a seu filho(a) estimular a escrita, a leitura, a interpretação 

e o cálculo de maneira independente. 

O trabalho pedagógico realizado nesse período de pandemia 

compreende atividades de todas as disciplinas (Componentes 

Curriculares) a serem realizadas pelos alunos sem a interação direta do 

professor, ou quando possível o aluno entra em contato com o professor 

via redes sociais (Messenger ou whatsapp). 

Conforme o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica, a 

avaliação é um processo contínuo, sistemático e cumulativo, onde se 

observam os aspectos qualitativos e quantitativos no desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, os Estudos Domiciliares 

(atividades das apostilas) e as atividades não-presenciais constituirão a 

avaliação deste período de isolamento social.  

Então, o aluno que não entregar as apostilas ou não fizer as 

atividades propostas NÃO receberá nota / conceito, ou seja, NÃO será 

avaliado. Cada apostila é composta por várias atividades de todas as 

disciplinas e a não realização dessas atividades resultará em “0” (zero). 

Informamos ainda, que o resultado das atividades e a avaliação do seu 

filho será comunicada no retorno das atividades presenciais. É também 

por meio da entrega das apostilas e da realização das atividades que os 

professores estarão registrando a frequência do aluno. 
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Ressalto ainda que todas as atividades propostas estão de acordo 

com as Disciplinas (Componentes Curriculares) e Conteúdos (Objeto do 

Conhecimento) da BNCC e do Planejamento Anual, e que todas as 

atividades e seus conteúdos serão retomados pelos professores quando 

as aulas voltarem ao normal.  

Temos certeza que nesse período de pandemia o trabalho em 

conjunto, escola e família, favorece significativas aprendizagens.  

 

Secretaria Municipal de Educação 
Junho /2020 

 

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 
06/07 

Terça-Feira 
07/07 

Quarta-Feira 
08/07 

Quinta-feira 
09/07 

Sexta-Feira 
10/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Conteúdo: Verbo no 
passado. Objetivo: 
Reconhecer a 
analisar tempos 

verbais em um texto 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
diversidade da 
população brasileira. 

MATEMÁTICA 
Compreender e 
entender o 
conjunto dos 
números 
racionais 

HISTÓRIA  
Entender o que 

foram as Grandes 

Navegações, bem 

como os produtos 

que eram 

comercializados 

pelos europeus. 

Conhecer as 

invenções que 

contribuíram para 

as Grandes 

Navegações.  

CIÊNCIAS  
Mostrar ao aluno 
com os fenômenos 
naturais são 
importantes para 
o planeta. 

ENSINO 
RELISOSO 
Dar visibilidade à 
valores 
importantes na 
construção de si 
mesmo por meio 
de textos e jogos. 

INGLÊS 
Relembrar as 
preposições de 
lugar para utilizá-
las nos mais 
variados 

contextos 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Avaliar a habilidade 
de reconhecimento 
do conteúdo 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Conhecer a historia 

e origem da Dança, 

bem como da dança 

da quadrilha, 

identificando suas 

principais 

características. 

 

MATEMÁTICA  
Reconhecer os 
conjuntos 
numéricos e sua 
representação na 
reta numérica. 

ARTE 
Levar ao aluno 
identificar 
diferentes tipos de 
texturas. 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
13/07 

Terça-Feira 
14/07 

Quarta-Feira 
15/07 

Quinta-feira 
16/07 

Sexta-Feira 
17/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ortografia. Objetivo: 
Analisar a escrita 
correta das palavras 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre a 
população brasileira 
e suas divisões 
etárias. 
Compreender a 
diversidade da 

população brasileira. 

MATEMÁTICA 
Identificar o 
módulo, 
reconhecer 
números opostos 
e comparar 
números 
racionais. 

HISTÓRIA  
Entender como 
aconteceu o 
Descobrimento do 

Brasil, bem como 
os nomes que o 
nosso país 
recebeu. 
Compreender 
quais os perigos 
enfrentados pelos 
navegadores 

europeus, sendo 
muitos deles reais 
e outros 
imaginários. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
como os 
fenômenos 
naturais fazem 
parte do nosso 
cotidiano. 

ENSINO 
RELISOSO 
Dar visibilidade à 
valores 
importantes na 

construção de si 
mesmo por meio 
de textos e jogos. 

INGLÊS 
Relembrar 
direções e lugares 
para utilizá-las 
corretamente ao 

fazer instruções. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Conteúdo: Verbos. 
Objetivo: 
Reconhecer e 
aplicar os tempos 
verbais 
corretamente 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a historia 

e origem da Dança, 

bem como da dança 

da quadrilha, 

identificando suas 

principais 

características. 

 

MATEMÁTICA  
Recordar as 
operações de adição 
e subtração 
números racionais 
 

ARTE 
Reconhecer e 

compreender a 

cultura indígena 

brasileira. 

 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
20/07 

Terça-Feira 
21/07 

Quarta-Feira 
22/07 

Quinta-feira 
23/07 

Sexta-Feira 
24/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Avaliar compreensão 
do objeto de estudo, 
no caso, verbos e 
tempos verbais 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
diversidade da 
população e onde à 
mais concentração 
de pessoas no 
território Brasileiro 

MATEMÁTICA 
Recordar a 
multiplicação de 
números 
racionais 
 

HISTÓRIA  
Destacar a 
importância das 
especiarias e os 
diversos usos que 
fazemos delas nos 
dias de hoje. 

CIÊNCIAS  
Mostrar como os 
impactos 
ambientais podem 
causar problemas 
no planeta. 
Mostrar como os 
impactos 
ambientais 
mudam o nosso 
dia a dia e das 
outras pessoas 

INGLÊS 
Dominar a 
estrutura do 
verbo to be no 
tempo passado. 
Distinguir a forma 

singular e plural 
do there to be 

past. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Conteúdo: Paródia. 
Objetivo: 
Desenvolver a 
criatividade através 
de uma reescrita 
em forma de 
paródia 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a historia 

e origem da Dança, 

bem como da dança 

da quadrilha, 

identificando suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  
Recordar a divisão 
com números 
racionais 

 

 

 

 



 

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 
 

Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  06/07 

Leia o texto e observe os tempos verbais: 

Por que a girafa não tem voz 
 
[...] O dia da corrida foi logo marcado. O leopardo, certo de que ia 

vencer, chamou todos os animais da floresta para vê-lo derrotar a 
grandona. Os bichos acorreram para se divertir e torcer pela derrota da 
girafa.  

Assim que foi dada a largada, os dois saíram lado a lado, mas logo o 
leopardo tomou a dianteira. Corria tanto que acabou chocando-se 

contra uma árvore e teve de abandonar a competição.  
A bicharada ficou muito decepcionada ao ver a girafa se tornar campeã. 
Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda.  

Ninguém tinha mais paciência para aguentar aquele blá-blá-blá 
infindável. Até que o macaco, esperto como ele só, resolveu dar um jeito 
na questão.  

Ele tirou um bocado de resina de uma árvore e misturou-a na ramaria 
que a girafa costuma mastigar. Depois, escondeu-se, esperando a 

falastrona chegar para comer.  
As folhas prenderam-se no comprido pescoço da girafa e, por mais que 
ela tossisse e cuspisse, ficaram grudadas em sua garganta, calando-a 

para sempre. Daí em diante, seus descendentes passaram a nascer sem 
voz.  

 
Barbosa, Rogério Andrade. “Histórias africanas para contar e recontar”. 
SP: Editora do Brasil, 200. 

 

ATIVIDADE 02  09/07 

Sobre o texto acima, responda: 
Questão 1 – O objetivo do texto lido é: 

a) fazer uma crítica.  
b) narrar uma história.  
c) defender uma opinião.  

d) dar uma notícia.  
 

Questão 2 – O texto compõe-se, sobretudo, de sequências: 
a) narrativas  
b) expositivas  

c) argumentativas  
d) descritivas  
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Questão 3 – Grife os termos que retomam o referente “a girafa” nas 
frases: 
a) “[...] para vê-lo derrotar a grandona.” 

b) “Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda.” 
c) “Depois, escondeu-se, esperando a falastrona chegar para comer.” 
d) “[...] ficaram grudadas em sua garganta, calando-a para sempre.” 

 
Questão 4 – Identifique a passagem do texto em que o verbo no 

passado liga o sujeito a uma característica a ele dirigida:  
a) “O dia da corrida foi logo marcado.” 
b) “[...] os dois saíram lado a lado [...]” 

c) “Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda.” 
d) “Ele tirou um bocado de resina de uma árvore [...]” 

 
Questão 5 – No trecho “O leopardo, certo de que ia vencer, 
_________________ todos os animais da floresta para vê-lo derrotar a 

grandona.”, encaixa-se o verbo: 
a) convocou 
b) dispensou  

c) orientou 
d) seguiu  

 
Questão 6 – Em todas as frases, o verbo em destaque está no tempo 
passado, exceto em: 

a) “Os bichos acorreram para se divertir e torcer pela derrota da girafa.” 
b) “[...] mas logo o leopardo tomou a dianteira.” 
c) “[...] na ramaria que a girafa costuma mastigar.” 

d) “Daí em diante, seus descendentes passaram a nascer sem voz.” 
 

Questão 7 – Na parte “Corria tanto que acabou chocando-se contra 
uma árvore [...]”, o verbo no passado “corria” indica uma ação: 
a) que poderia acontecer.  

b) totalmente concluída.  
c) que poderá acontecer.  

d) habitual no passado.  
 
Questão 8 – “Ninguém tinha mais paciência para aguentar aquele blá-

blá-blá infindável. Até que o macaco, esperto como ele só, resolveu dar 
um jeito na questão.”. Aponte os verbos empregados no tempo passado 
nesse parágrafo do texto: 

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  14/07 

1-Marque a alternativa com emprego correto de: 

 
 X ou CH: 
a) xingar, xisto, enxaqueca 

b) mochila, flexa, mexilhão 
c) cachumba, mecha, 

enchurrada 
d) encharcado, echertado, 
enxotado 

 
E ou I: 
a) femenino, sequer, periquito 

b) impecilho, mimeógrafo, 
digladiar 

c) intimorato, discrição privilégio 
d) penico, despêndio, selvícola 
 

O ou U: 
a) muela, bulir, taboada 
b) borbulhar, mágoa, regurgitar 

c) cortume, goela, tabuleta 
d) entupir, tussir, polir 

 
 S ou Z: 
a) rês, extaziar 

b) ourivez, cutizar 
c) bazar, azia 

d) induzir, tranzir 
 
 X ou CH: 

a) michórdia, ancho 
b) archote, faxada 
c) tocha, coxilo 

d) xenofobia, chilique 

No 
 SS ou Ç: 

a) endosso, alvíssaras, grassar 
b) lassidão, palissada, massapê 

c) chalassa, escasso, massarico 
d) arruassa, obsessão, soçobrar 
 

X ou CH: 
a) chafariz, pixe pecha 
b) xeque, salsixa, esquixo 

c) xuxu, puxar, coxixar 
d) muxoxo, chispa, xangô 

 
 G ou J: 
a) agiota, beringela, canjica 

b) jeito, algibeira, tigela 
c) estranjeiro, gorjeito, jibóia 
d) enjeitar, magestade, gíria 

 
S ou Z: 

a) aridez, pesquizar, catalizar 
b) abalizado, escassez, clareza 
c) esperteza, hipnotisar, deslise 

d) atroz, obuz, paralização 
 

 
 G OU J 
a) monje tijela lojista ultraje 

b) anjinho, rijidez, angina jia 
c) herege, frege, pajé, jerimum 
d) rabujento, rigeza, goló, jesto 

 

ATIVIDADE 04  17/07 

  A-Indique os tempos verbais nas frases,(presente, pretérito e futuro): 

 
Papai gosta de verdura.  

José ganhou uma bola. 
Damião estudará a lição. 
 Marisa acordou cedo. 

 Os meninos jogarão basquete.  
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O garoto vende pipoca. 

Eu venderei meu relógio. 
Eu canto muito bem.  
Eu vendi minha bicicleta. 

A pandemia acabou com a economia do mundo. 
 
B-Escreva ao lado: ação, fenômeno ou estado. 

 
 Chovia muito.  

Ela era infeliz.  
Relampejou muito.  
As crianças brincavam.  

Ventava muito.  
 Marta estava contente.  

O menino está triste. 
 
C– Coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo: 

Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 
______ escrevemos 
______ viveste. 

______falastes. 
______ recebeu. 

_______vendo 
_______estudamos. 
___ ___cantou. 

_______achei. 
____ ___jogamos. 
____ ___cantais. 

 

ATIVIDADE 05  21/07 

 

Numere as frases de acordo com o tempo do verbo: 
1 -Presente.    2 Pretérito.   3 – Futuro. 

(  ) Ontem, a professora leu uma história. 
(  ) Sairei mais cedo amanhã. 

(  ) Vocês copiaram o texto? 
(  ) Luciana recita uma poesia. 
(  ) Nós já terminamos o trabalho. 

(  ) Os alunos brincarão no pátio. 
(  ) O gatinho bebe leite. 

(  ) A bruxinha jogou água no gato. 
(  ) Visitaremos a vovó no domingo. 
(  ) Eu dividi meu chocolate com ele. 

(  ) Nós compraremos doces. 
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(  ) Roberto escorregou. 

(  ) Ela partiu ontem. 
(  ) Dançarei a noite toda. 
(  ) O padeiro vendeu todos os pães. 

 
Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado (pretérito 
perfeito): am ou no futuro do presente: ão. 

a) Ontem os meninos _______ _a competição. (Vencer) 
b) No próximo sábado as crianças ________quadrilhas. (Dançar) 

c) Após o cinema, meus pais_____________ um lanche. (Tomar) 
d) Amanhã minhas irmãs ________________no parquinho. (Brincar) 
e) Domingo Rodrigo e Diego _________ ____na quadra. (Correr) 

f)  No torneio de ontem, os carros___________ por aqui. (Subir) 
 

 

ATIVIDADE 06  24/07 

 

O termo “paródia”, derivado do grego (parodès) e significa “canto ou 

poesia semelhante à outra”. Trata-se de uma releitura cômica, 
geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o 

sentido original, criando assim, um novo. 
     
1-Leia o poema a seguir, de Carlos Drummond de Andrade, “José”, e 

elabore uma paródia sobre as duas primeiras estrofes, com o tema:  
Corona vírus, (covid 19): 
  

  José      
(Carlos Drummond de Andrade) 

E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 

o povo sumiu, 
a noite esfriou, 

e agora, José? 
e agora, você? 
você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama, protesta? 

e agora, José? 
Está sem mulher, 

está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 

já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 

o dia não veio, 
o bonde não veio, 

o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 

e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 

E agora, José? 
Sua doce palavra, seu instante 

de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
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sua lavra de ouro, 

seu terno de vidro, 
sua incoerência, 
seu ódio - e agora? 

Com a chave na mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 

quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 

quer ir para Minas, 
Minas não há mais. 
José, e agora? 

Se você gritasse, 
se você gemesse, 

se você tocasse 

a valsa vienense, 

se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 

Mas você não morre, 
você é duro, José! 
Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 

sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 

que fuja a galope, 
você marcha, José! 

José, para onde? 
 
2-Faça abaixo sua paródia: 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  07/07 

Números racionais (ℚ) 

 
O conjunto dos números racionais é constituído por números: 

naturais, inteiros, decimais exatos, decimais periódicos (dizima 
periódica) e frações. As dízimas não periódicas não são números 

racionais. 
 Utilizamos esses números para representar quantidades e 

medidas. Os conjuntos dos números naturais e inteiros fazem parte do 
conjunto dos números racionais. Na reta numérica podemos 
representar esse conjunto da seguinte forma: 

 
Vamos recordar os conjuntos já estudados: 

 O conjunto dos números naturais (N) 

N = {0, +1, +2, +3, +4, +5, ...} 

 O conjunto dos números inteiros (Z) 

Z = {...,-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ...} 

 

Notação e relação de inclusão 

O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q. 

A partir da definição de frações, o conjunto dos números 

racionais pode ser representado da seguinte maneira: 

 

Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é 

composto por todas as frações de “a” por “b”, em que “a” é 

um número inteiro e “b” é um número inteiro diferente de zero.  

A relação de inclusão é estabelecida com os conjuntos dos números 

naturais (N) e inteiros (Z).  

https://www.infoescola.com/matematica/numeros-naturais/
https://www.infoescola.com/matematica/numeros-naturais/
https://www.infoescola.com/matematica/numeros-inteiros/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-numeros-racionais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-numeros-racionais.htm
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Observe o diagrama a seguir: N ⊂ Z ⊂ Q 

Lê-se: N está contido em Z e Z está contido em Q. 

  

Assim: Todo número natural é também um número inteiro e um número 

racional. Todo número inteiro é também um número racional. 

 

 Observando o diagrama podemos representar: 

a) Os números naturais são: {0, 1, 2, 3, 4, 5} 

b) Os números inteiros são: {-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 } 

c) Os números racionais são: {-7; -6; -5; -4; -3,4; -3; -2; -1,55...; -1; 

-0,422...; −1/3; -0,02; 0; +1/2; +0,8; +1; +2; +3; +4; +5; +9,6 } 

 

Ou seja, os números racionais são todos os números que 

aparecem no diagrama. 
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Veja: Como transformar um número fracionário em número decimal  

 
Símbolos matemáticos: 

Igual =  diferente    pertence     não pertence ∉: 

 

1-Complete o pontilhado com o símbolo de   ou ∉: 

a) -41 ....... ℤ   f) 58 ....... ℚ 

b) 1/5 ....... ℚ   g) -72 .........ℕ 

c) – 2 .... ℕ   i) 0 .... ℤ 

d) 14 .... ℤ   j) -5,01 .... ℚ 

e) 2,8 .... ℕ   k) 25 .... ℕ 

 

2-Leia as afirmações e assinale V para verdadeiro ou F para falso: 

a) (   ) Todo número inteiro é um número natural; 

b) (   ) Todo número natural é um número inteiro; 

c) (   ) Todo número inteiro é um número racional; 

d) (   ) Todo número racional é  um número natural; 

e) (   ) Todo número natural e inteiro é racional; 

f) (   ) Todo número racional é  um número inteiro. 

 

3-Represente os números racionais (frações) na forma decimal: 

Exemplos: 4/9 = 4:9 = 0,444... (decimal periódico) 

        11/8 = 11:8 = 1,375 (decimal finito) 

a) 5/2 = 

b) 3/8 = 

c) 14/6 = 

d) 1/100 = 
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ATIVIDADE 02  10/07 

Representação dos números racionais na reta numérica 

Primeiro, fixamos a origem O, determinamos uma distância de 

uma unidade entre os números (1 centímetro) e escolhemos um sentido 

positivo e um sentido negativo. Em seguida marcamos alguns números 

inteiros usando a mesma unidade de medida. 

  
Agora representamos alguns números racionais na reta numérica. 

(Observação: todos os números na reta numérica são racionais) 

 

 
 

4-Dados os seguintes números racionais: 

5/2 -3,5 -3/2 1,8 3 0,01 1/3 

  

Desenhe uma reta numérica (na linha abaixo) com os números inteiros. 

Depois represente os números acima na reta. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

5-Complete a tabela escrevendo entre quais números inteiros 

consecutivos fica cada número racional: (siga os exemplos) 

*números consecutivos = que vem um após o outro. 

 

Número inteiro Número decimal Número inteiro 

-16 -15,45 -15 

0 1/2 1 

 -12,7  

 4/3  

 0,888...  

 -4/9  

 -1,505  

 6,42  

 0,0001  
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ATIVIDADE 03  14/07 

Módulo ou valor absoluto de um número racional 

 Chamamos de módulo ou valor absoluto de um número racional a 

medida de distância entre o ponto que representa esse número e a 

origem da reta numerada. 

 
 

Os números - 3, +3, - 2, + 2, -1 e +1 são opostos e possuem o mesmo 
valor absoluto, ou seja, valor em módulo. Observe: 

 |- 3| = 3   *|+ 3| = 3 
 |+ 1/5 |=1/5  *|- 2/3 |= 2/3 
 |-0,222|= 0,222  *|2 ½ |= 2 ½  

 
Comparação de números racionais 
Para comparar os números racionais, podemos utilizar os sinais de 

maior (>) e menor (<) ou considerar o sucessor e o antecessor de um 
número. 

 - 2 é antecessor de -1; →     -2 < -1 
 -1 é menor que + 0,8 →   - 1 < + 0,8; 

 2                                      2 

 + 3 é sucessor de +2; →        3 > 2 
 0 é maior que – 2,5 →      0 > - 2,5. 

 
Número Opostos ou Simétricos 
 

Exemplos: 
a) O oposto de -1,2 é +1,2 
b) O simétrico de +4/5 é -4/5 

 
6-Determine o módulo de cada número racional: 

a) |-0,85|=     d)|+4/3|=  
b) |-8/9|=     e) |+2,05|=  
c) |-23|=     f) |+50|=  

 
7-Escreva o número oposto de cada número racional: 

a) 1,3 =     c) +3 ¼  = 
b) -29 =      d) -7/2 = 
 

8-Observe os números. Depois complete no pontilhado com o símbolo 
de maior (>) ou menor <: 

a) -4,2 .....-3,8    d) -3/5 ..... -2/3 

b) 1/2 .....1/3    e) -1,4 ...... – 2,48 
c) -0,5 ..... 0,9    f) -52 ....... -18 
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9-Observe os números no quadro abaixo: 

2,03 1,88 2,37 1,9 2,5 

 
Assinale: Qual é a sequência que apresenta esses números em ordem 
decrescente? 

(a) 1,88; 1,9; 2,03; 2,37; 2,5   (c) 1,9; 1,88; 2,5; 2,03; 2,37 

(b) 2,37; 2,03; 2,5; 1,88; 1,9   (d) 2,5; 2,37; 2,03; 1,9; 1,88 

 
10-Observe os números no quadro abaixo:  

0,125 0,5 0,25 0,05 

 

Assinale: Qual desses números é maior? 

(a) 0,5  (b) 0,25  (c) 0,125  (d) 0,05 

 

ATIVIDADE 04  17/07 

Os números decimais representam frações e podem ser somados 
ou subtraídos. No caso dos números decimais, a única regra a ser 

seguida é armar a operação colocando vírgula debaixo de vírgula. 
 
 
Exemplo 1:      12,25 + 1,49 = 13,74 

 
Exemplo 2:         123,06 – 21,3 = 101,76 

 
 
11-O saldo da conta bancária de André era de R$ 950,00. 
Ele emitiu 3 cheques que já foram descontados de sua conta: o primeiro 

de R$ 256,40, o segundo de R$ 123,60 e o terceiro de R$ 523,30. Qual 
é o saldo atual de André? 

 
 
 

12-Assinale a alternativa correta: 
Um mergulhador atingiu a medida de profundidade de 18,3 

metros (-18,3m). Em seguida, subiu 3,4m e desceu 5,7m. Qual é a 

medida de profundidade em que o mergulhador se encontra? 
(a) -18,3m (b) +14,9m  (c) -20,6m  (d) +10,3 
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ATIVIDADE 05  21/07 

Multiplicação de números racionais 

Exemplo 1: (-0,5) x (-2,4) = +1,20 ou +1,2 

Exemplo 2:       3,49 · 2,5  

 

13-Efetue as multiplicações (arme os cálculos no verso da folha): 

a) (-2,3) . (+0,3) =    c) (-0,1) . (-2,08) =  
b) (+10,81) . (+1,3) =                        d) (-5,8) . (+7,129) = 

14-Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro 
estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde 
o preço do combustível era de R$ 4,64. Se Marcia colocar 5 litros e meio 

de combustível, quanto ela deverá pagar? 
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ATIVIDADE 06  24/07 

Divisão de números racionais decimais 

 

Considere a seguinte divisão: 1,4 : 0,05. 

Transformando em frações decimais, temos:  

Método prático: 

1º) Igualamos o números de casas decimais, com o 

acréscimo de zeros; 

2º) Suprimimos as vírgulas; 

3º) Efetuamos a divisão. 

 

Exemplo 1:   1,4 : 0,05 

Igualamos as casa decimais: 1,40 : 0,05 

Suprimindo as vírgulas: 140 : 5 

 

Efetuando a divisão: 140 : 5 = 28 

Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é 28. 

 
15-Doze amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. 

Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os doze amigos, 

quanto cada um deles pagou? 

(a) R$ 3,25   (b) R$ 325,40  (c) R$ 65,00     (d) R$ 15,44    (e) R$ 32,54 

 

16-Joaquim comprou uma televisão nova parcelada em 12 vezes sem 

juros. Ficando desempregado, seu irmão comprometeu-se a ajudar e 
pagar metade do valor das parcelas do objeto. Sabendo que o valor da 
televisão é R$ 1500,00, quanto Joaquim paga por mês? 

(a) R$ 125,00    (b) R$ 60,00    (c) R$ 150,00     

(d) R$ 62,50    (e) R$ 75,00 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  06/07 

BRASIL: POPULAÇÃO 

 
O censo demográfico é uma pesquisa sobre a população, que possibilita 

conhecermos várias informações, tais como o número de habitantes, o 
número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as 
pessoas e o trabalho que realizam. Os dados obtidos são utilizados 

pelos governos em seus planejamentos e destinação de verbas para 
educação, habitação, saúde, saneamento básico e previdência social. 
Apesar de ter uma população bastante numerosa, cerca de 183,9 

milhões de habitantes (estimativa de 2007), o Brasil não está entre os 
países mais povoados, isso ocorre pela sua grande extensão territorial, o 

que resulta numa baixa densidade demográfica. 
Distribuição da população pelo território. A população brasileira está 
distribuída da maneia desigual, a consequência disso é que há regiões 

onde se aglomeram muitas pessoas e outras em que o número de 
habitantes é muito pequeno, isso reflete a desigualdade econômica 

entre as regiões, pois as que apresentam maiores e melhores 
oportunidades de trabalho e condições de vida, são onde as pessoas 
procuram se estabelecer. A região Sudeste é a mais povoada, e por isso 

apresenta a maior densidade demográfica, 78 hab/km², já a região 
Norte é a menos povoada, com uma densidade demográfica em torno de 
3 hab/km². 

 
 Atividade através do texto. 

 
1.O que é o censo demográfico e para que serve?  
 

 
 
2. Por que o Brasil não está entre os países mais povoados? 

 
 

 
3. Qual a região é mais povoada no Brasil? E a menos povoada?  
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ATIVIDADE 02  13/07 

CRESCIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL 

 A população brasileira esta crescendo em um ritmo mais lento que a 
cerca de 40 anos atrás, na década de 1960, os casais tinham em media 

6 filhos, hoje a media é de 2 filhos por casais. 
O motivo da menor taxa de natalidade pode ser explicado pelos 
seguintes fatores: 

·A mulher passou a trabalhar fora de casa; 
·Informações sobre os métodos contraceptivos; 

·O planejamento familiar passou a ser uma pratica entre os casais. 
·A população a partir da década de 1970 passou a ser a maioria urbana. 
 A partir de 1970 houve um declínio das taxas de mortalidade infantil. 

O resultado foi um aumento da expectativa de vida e do numero de 
idosos. 
Pirâmide etária: é um tipo de gráfico que representa os dados sobre o 

crescimento da população masculina e feminina, por idades. 
Para analisar os dados apresentados numa pirâmide etária, devemos 

saber que: 
· As faixas etárias iniciam-se com as crianças e jovens na base do 
gráfico. 

· No topo do gráfico estão os adultos e idosos. 
· Do lado esquerdo do gráfico mostra os dados da população masculina 

e do lado direito a população feminina. 
 Ao comparar a pirâmide etária do Brasil de 1980 com a de 2000, 
verificamos que o número de jovens sofreu um declínio, em 

contrapartida aumentou o número de idosos entre a população.  
 
Atividade através do texto. 

1- Por que a população brasileira esta crescendo em ritmo mais 
lento?  

 
 
 

2- Quais são os fatores que levaram a ocorrer uma queda de 
mortalidade infantil no Brasil a partir de 1970? 

 
 
 

3- O que devemos saber para analisar os dados de uma pirâmide 
etária? 

 

 
 

 



 

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  13/07 

A DIVERSIDADE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA. 

A influência de vários grupos étnicos, os povos indígenas, africanos, 
europeus e asiáticos fazem com que a população do nosso país seja 

bastante diversificada. Essa diversidade aparece nas características 
culturais tais como língua, religião, música, hábitos alimentares, e 
também na aparência físicas das pessoas, como a cor da pele, dos 

cabelos, estatura etc. 
Os povos indígenas: foram os primeiros habitantes do nosso território, 

antes da chegada dos colonizadores europeus no séc. XVI. Cada grupo 
vivia com sua organização social, tradições, crenças, línguas e 
costumes. 

 
Atividade; Referente ao texto responda; 
 

1- Explique porque a população brasileira é diversificada? 
 

 
 
 

2- Como os povos indígenas viviam antes do descobrimento do 
Brasil? 

 
 
 

ATIVIDADE 04  20/07 

Os indígenas influenciaram hábitos na população não-indígena, tais 
como banhar-se todos os dias, usar redes e consumir mandioca. Hoje 

os indígenas enfrentam problemas na demarcação de suas terras, com 
invasões que geram conflitos com não-indígenas, outros vivem nas 

cidades em condições de vida precárias.  
Os povos africanos: pertenciam a vários grupos étnicos, vindos de 
varias regiões da África, e representavam numericamente boa parte do 

total da população no período da colonização do Brasil. 
Aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos para trabalhar 
como escravos no Brasil, entre os sec. XVI e XIX. Os povos africanos 

influenciaram muitos aspectos da cultura brasileira, tais como a 
música, a religiosidade, a dança e a comida. Ex. a feijoada e o samba. A 

imigração para o Brasil: a imigração para o Brasil se deu 
principalmente entre o séc. XIX e XX, quando vieram os europeus 
(principalmente portugueses, italianos, espanhóis e alemães) e os 

asiáticos (sírios, libaneses, japoneses, entre outros). Nas regiões do 
Brasil onde esses imigrantes se estabeleceram, podemos notar 
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influencias em diversos elementos culturais, principalmente nos 

costumes e até mesmo na arquitetura. 
 
Atividade através do texto; 

1) Como esta a situação dos povos indígenas no Brasil? 
 
 

 
2) Quais foram as influencias que os africanos trouxeram para o 

Brasil? 
 
 

 
Mapa da população brasileira; 

 
 
Atividade através do mapa; 

 
1- Qual é a região do Brasil que tem a maior concentração de 

pessoas? 
 
 

 
2- Quais são os estados menos populoso? 

 

 
3- Quais são os estados mais populoso? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             16/07 

Leia o texto e responda as questões:  

                                   As Grandes Navegações 

        No século XV (1401 a 1500), muitos comerciantes europeus faziam 
comércio com o Oriente, principalmente com as Índias. Os comerciantes 
compravam os produtos orientais e depois os vendiam bem caro na 

Europa. Esse comércio ocasionou a expansão marítima de alguns 
países europeus, principalmente Portugal e Espanha. Essa Expansão, 
na qual os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, 
de especiarias e de metais preciosos, denominamos Grandes 
Navegações. Os produtos mais procurados pelos europeus eram: 

tecidos de seda, porcelanas, perfumes, marfim e especiarias 
(cravo, canela, noz-moscada, gengibre e pimenta). Os primeiros 

europeus a praticarem esse comércio foram os mercadores italianos de 

Gênova e Veneza. Algumas invenções contribuíram muito para as 
Grandes Navegações: a bússola, o astrolábio e as caravelas. A 

bússola e o astrolábio são dois instrumentos de orientação  utilizados 

pelos navegadores e a caravela, uma embarcação marítima. Por meio 
das Grandes Navegações, os europeus acabaram colocando em contato 

povos de diferentes regiões do planeta. Foi durante as Grandes 
Navegações que no ano de 1492, Cristóvão Colombo descobriu a 
América, acreditando ter chegado às Índias. 

 

a) O que foram as Grandes Navegações? Quando tiveram início? 
..............................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
b) Com quem os europeus realizavam o comércio? 

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

c) Quais foram os primeiros europeus a praticar o comércio no Oriente? 
.............................................................................................................. 
 

d) Quais invenções contribuíram para as Grandes Navegações?  
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
e) Quem descobriu a América? 

.............................................................................................................. 
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f) Preencha a cruzadinha com nomes de produtos trazidos das Índias 

pelos comerciantes europeus. ( palavra central: PORCELANAS) 

 

 

 

f) Colora a caravela 
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ATIVIDADE 02             14/07 

Leia o texto e responda as questões  

  D. Manuel, o Venturoso, ordenou uma nova expedição à Calicute, a 
fim de instalar feitorias na Índia e estabelecer o comércio de especiarias. 
O comando da expedição foi dado a Pedro Álvares Cabral. No dia 22 de 

abril de 1500, a esquadra portuguesa comandada por Cabral chegou ao 
Brasil. Os portugueses avistaram primeiramente um monte, 
denominando-o Monte Pascoal, porque era época de Páscoa.  Aportaram 

em um local que recebeu o nome de Porto Seguro, atual Baía de 
Cabrália, no Estado da Bahia. No dia 26 de abril, Frei Henrique Soares 

rezou a primeira missa no Ilhéu da Coroa Vermelha. No dia 12 de maio 
foi celebrada a segunda missa. Cabral tomou posse da terra em nome 
de Portugal. O escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha, que 

escreveu ao rei uma carta, relatando a viagem e descrevendo os povos 
que habitavam o Brasil. Os portugueses batizaram a terra com vários 

nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, finalmente Brasil. O 
nome Brasil se deu por causa da grande quantidade de pau-brasil 
existente na terra; dessa madeira se extraía uma tinta vermelha muito 

usada naquela época. 

a) Marque com X as alternativas corretas: 

(   ) D. Manuel, o Venturoso era rei de Portugal na época da chegada dos 
portugueses ao Brasil. 

(   ) Cabral saiu com três caravelas e 500 homens. 

(   ) O comandante da esquadra era Pedro Álvares Cabral. 

b) Qual era a finalidade da esquadra de Cabral? 

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

 

c) Que fato aconteceu no 1º dia de maio? 

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

 

d) Escreva os nomes que foram dados a nova terra. 

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

 

e) Por que nosso país recebeu o nome de Brasil? 

..............................................................................................................  
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f) Procure no quadro os nomes relacionados com o descobrimento do 

Brasil: 

Cabral – Henrique – Pero Vaz – Vera Cruz – Brasil – Santa Cruz – 
Manuel – Baía Cabrália  

 

ATIVIDADE 03             14/07 

Leia os textos com atenção e responda as questões:  

         Texto 1 

Como vamos chegar à Índia 
 Sem o oceano enfrentar? 
 O que fazer com nossos medos 
 Se um monstro nos atacar? 
 Se a viagem é perigosa 
 demorada também será 
 O que acharemos pelo caminho  
com certeza compensará  
Ha tanto para conhecer, 
 Ha tanto para explorar! 
 basta os olhos abrir 
 E com ouvido escutar. 
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a) Sobre o que o texto está falando? 

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

b) Que perigos eles temiam encontrar? 

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

c) Onde eles queriam chegar? 

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

         Texto 2 

Conhecedor da vida no mar, o poeta português Luís Vaz de Camões 

falou-nos, na sua obra Os lusíadas, do escorbuto, uma doença que 
acometia muito os navegadores em função principalmente da falta de 

vitamina C: 

     E foi que, de doença crua e feia/ A mais que eu nunca vi, 
desampararam / Muitos a vida, e em terra estranha e alheia / Os ossos 
para sempre sepultaram. Quem haverá que, sem ver, o creia / Que tão 
disformemente ali lhe incharam / As gengivas na boca, que crescia /  A 
carne e juntamente apodrecia?[...] 

a) A partir da leitura dos versos de Camões, o que ocorria com a 

pessoa que contraía o escorbuto? 

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

 

ATIVIDADE 04             21/07  

Leia o texto e responda as questões abaixo 

                                           As especiarias hoje 

    No século XX, o consumo de especiarias voltou a crescer, 
popularizando-se o uso desses temperos nas cozinhas de todo o mundo. 
Apesar do aumento da procura, os preços caíram muito, pois a 

produção delas também cresceu. [...] Apenas algumas, como o açafrão, 
continuam muito caras. 

    No Brasil, especiarias como pimenta, canela e cravo são muito 
usadas na cozinha. A comida baiana, com forte influência da africana é 

conhecida por empregar altas doses de pimenta [...]. A adoção, no 
Brasil, da culinária trazida pelos imigrantes popularizou no país o uso 

de várias outras especiarias, como o orégano, a sálvia, o alecrim [...] 
(cozinha italiana) o gengibre (cozinha árabe) o açafrão [...] (cozinha 
indiana) a páprica e a noz-moscada (cozinha alemã). Devido à 

valorização [...] da medicina natural nas últimas décadas, voltou a 
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crescer muito, em todo o mundo, o uso de especiarias com fins 

medicinais. Elas são utilizadas principalmente na composição de 
fórmulas, produzidas em farmácias de manipulação, e no preparo de 
chás medicinais. 

    O acelerado processo de industrialização, por sua vez, deu origem a 

um novo e surpreendente uso para as especiarias. Atualmente, elas 
entram na composição de  [...] balas, chicletes, doces, pastas de dente, 
xaropes, pastilhas, pomadas, cremes, cosméticos, bebidas, salames e 

corantes! [...] 

                                       Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo. A 
magia das especiarias: a busca de especiarias e a expansão marítima. 3. 

ed. São Paulo: Atual, 1999, p.30 (Nas ondas da História) 

De acordo com o texto responda: 

a) Atualmente, as especiarias são muito procuradas no mundo todo. 
Apesar disso, seus preços caíram. Por quê? 

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

 

b) Liste as especiarias trazidas pelos imigrantes: 

- italianos: .............................................................................. 

- árabes: ................................................................................. 

- indianos: .................................................................................. 

- alemães: ................................................................................... 

c) Além de temperar os alimentos, as especiarias hoje são usadas para 
outros fins. Quais? 

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

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

 

d) No preparo dos alimentos de sua família, vocês tem costume de usar 

especiarias? Quais vocês usam com mais frequência? 

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

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

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  08/07 

ATENÇÃO ALUNOS! NESSA APOSTILA VAMOS FAZER UMA 

REVISÃO DE ALGUNS CONTEÚDOS QUE FORAM ABORDADOS 

ANTERIORMENTE. 

 
Leia a tabela abaixo e relembre as principais preposições de lugar com 

suas respectivas traduções: 
 

IN Em, dentro 

ON Sobre, em cima 

UNDER Em baixo 

NEXT TO Próximo, perto 

BEHIND Atrás 

IN FRONT OF Em frente 

BETWEEN Entre, no meio 

OPPOSITE Oposto 

 

Agora, veja e relembre algumas palavras referentes a lugares: 

SUPERMARKET Supermercado FIRE HOUSE Bombeiros 

THEATRE Teatro SCHOOL Escola 

STADIUM Estádio POLICE Polícia 

HOSPITAL Hospital BUS STATION Rodoviária 

BANK Banco MUSEUM Museu 

POST OFFICE Correio CINEMA Cinema 

GAS STATION Posto de gasolina PHARMACY Farmácia 

HOTEL Hotel CAFE Cafeteria 
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EXERCÍCIO 1) Analise a imagem e complete as frases abaixo com as 

seguintes preposições: IN FRONT OF – OPPOSITE – BEHIND – NEXT 
TO – BETWEEN 

 
 

a) The bus station is           between              the police and the cinema. 

b) The school is _______________________ the museum. 
c) The gas station is _________________________ the hotel. 
d) The theatre is __________________________ the supermarket and the 

stadium. 
e) The park is _________________________ the bank. 
f) The hospital is __________________________ the museum. 

g) The supermarket is _________________________ the theatre. 
h) The stadium is __________________________ the gas station. 

i) The cafe is ____________________________ the hotel. 
j) The post office is _________________________ the park. 
k) The museum is ________________________ the hospital. 

 
EXERCÍCIO 2: Agora, retorne à imagem e crie suas próprias frases, 

seguindo o mesmo modelo do exercício anterior. Veja o exemplo abaixo. 
Ex: The thatre is next to the stadium. (O teatro está próximo ao 

estádio). 

 
a) ____________________________________________________________________ 
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b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________________ 
e) ____________________________________________________________________ 

EXERCÍCIO 3) Preencha a cruzadinha com as preposições de acordo 

com as imagens: AT- NEXT TO – UNDER - BEHIND – IN FRONT OF - 

ON - BETWEEN – OPPOSITE – IN 
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ATIVIDADE 02  15/07 

Relembre as direções (directions) abaixo e suas traduções: 

 

GO STRAIGHT Siga em frente JUNCTION  Entroncamento 

TURN LEFT Vire à esquerda SIGNPOST  Placa 

TURN RIGHT Virte à direita WALKWAY  Passarela 

GO PAST Passar 
COUNTRY 

ROAD 
Estrada rural 

CROSS Atravessar FREEWAY  Autoestrada 

GO ALONG 
Avançar/contin
uar 

OVERPASS  Viaduto 

AROUND THE 
CORNER 

Na esquina ALLEY  Beco  

ROUNDABOUT Rotatória TUNNEL  Túnel  

SIDEWALK Calçada CORNER  Esquina  

ZEBRA 
CROSSING 

Faixa de 
pedestres 

HIGHWAY Rodovia 

TRAFFIC 
LIGHTS 

Semáforo 
CROSSROAD / 

INTERSECTION 
Cruzamento 

STREET  Rua ROAD  Estrada 

AVENUE  Avenida  

 

EXERCÍCIO 1) Ligue as frases relacionando as traduções corretas. 

 

Go straight to the park -                                     - Vire à direita na avenida 

Turn right at the avenue -                                   - Avance o semáforo 

Cross the street in front of the 

-  stadium               

 - Siga em frente para o 

parque 

Go along the traffic lights -                                  - Passe a rodovia 

Go past the highway -                                        - Atravesse a rua em frente 

ao estádio 
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ATIVIDADE 03  22/07 

Relembre o verbo To be (ser/estar) na forma do passado: 

I was Eu era/estava 

You were Você era/estava 

He was Ele era/estava 

She was Ela era/estava 

It was Ele/ela era/estava 

We were Nós éramos/estávamos 

You were Vocês eram/estavam 

They were Eles/elas eram/estavam 

 

Em inglês, as frases se estruturam da seguinte maneira, veja os 

exemplos: 

Frase afirmativa I was a good kid.  Eu era uma boa criança. 

Frase negativa I was not a good kid.  
Eu não era uma boa 

criança. 

Frase interrogativa Was I a good kid?  Eu era uma boa criança? 

 

Lembre-se de que nas frases interrogativas precisamos inverter o verbo 

(was/were) e o pronome (I, you, he, she, it, we, they). Portanto, you 

were, em uma pergunta se transformará em – were you? 

EXERCÍCIO 1) Complete com: WAS ou WERE. 

a) I __________ a intelligent kid.                                  

b) They _____________ here yesterday.                          

c) She ____________ tired.                                                

d) You ______________ sick last week.                               

e) We _____________ in the same class.                              

f) It _____________ a beautiful day.                                    

g) He _____________ happy.                                                

h) The teacher ____________ satisfied with the student.      

i) I _____________ wrong.                                                   

j) She ____________ right. 

Palavras que 
talvez você não 
conheça: 
 

TIRED – cansado 
HERE – aqui 
SICK – doente 
SAME – mesmo 
WITH – com 
WRONG – errado 
RIGHT - certo 
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EXERCÍCIO 2) Agora, passe as frases acima para a forma negativa. 

Siga os exemplos a e b. 

 

a) I       was not        a intelligent kid. 

b) They      were not      here yesterday. 

c) ____________________________________________________ 

d) ____________________________________________________ 

e) ____________________________________________________ 

f) ____________________________________________________ 

g) ____________________________________________________ 

h) ____________________________________________________ 

i) ____________________________________________________ 

j) ____________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO 3) Vamos, agora, fazer perguntas com as mesmas frases 

do exercício anterior. Siga os exemplos novamente e, se ainda tiver 

dúvidas, retorne à última tabela para conferir o modo correto de fazer 

uma pergunta. 

 

a)     Was I     a intelligent kid? 

b)     Were they     here yesterday? 

c) ____________________________________________________ 

d) ____________________________________________________ 

e) ____________________________________________________ 

f) ____________________________________________________ 

g) ____________________________________________________ 

h) ____________________________________________________ 

i) ____________________________________________________ 

j) ____________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04  22/07 

O there to be past tem duas formas: there was e there were. Ambos 

significam: tinha, havia. Veja os exemplos: 

 There was a book here. (Havia um livro aqui). 

 There were books here. (Havia livros aqui). 

Perceba que na primeira frase utilizamos there was, já que a palavra 

book está no singular.  
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Já na segunda frase, estamos falando de vários livros – books. Portanto, 

usamos a forma there were. 

 

EXERCÍCIO 1) Complete com THERE WAS ou THERE WERE. Preste 

atenção nas palavras sublinhadas, pois elas te ajudarão a informar se a 

frase indica singular (there was) ou plural (there were). 

a. There was a bicycle in my house. 

b. There were three bicycles in my house.                     

c. _______________ a man in the restroom.                     

d. _______________ six boys in the park.                          

e. _______________ many people here.                              

f. _______________ a dog in the garage.                       

g. _______________ two cats in my car.  

 

Para formar uma frase negativa devemos colocar um not depois do was 

ou were. 

 There was not a book here. (não havia um livro aqui). 

 There were not books here. (não havia livros aqui). 

 Ou então, podemos utilizar as formas abreviadas wasn’t e weren’t. 

 There wasn’t a book here. (não havia um livro aqui). 

 There weren’t books here. (não havia livros aqui). 

 

EXERCÍCIO 2) Agora, coloque as frases do exercício anterior na forma 

negativa. Siga os exemplos. 

a) There wasn’t a bicycle in my house. 

b) There weren’t three bicycles in my house. 

c) _____________________________________________________ 

d) _____________________________________________________ 

e) _____________________________________________________ 

f) _____________________________________________________ 

g) _____________________________________________________ 

Palavras que talvez você 
não conheça: 
 
HOUSE – casa 
RESTROOM – banheiro 
PEOPLE – pessoas 
MANY – muitos (as) 
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Para realizar uma pergunta basta invertemos o there com o 

was/were. Assim, teremos o seguinte: 

 Was there a book here? (Havia um livro aqui?) 

 Were there books here? (Havia livros aqui?) 

 

EXERCÍCIO 3) Passe as mesmas frases anteriores, dessa vez para a 

forma interrogativa. 

a) Was there a bicycle in my house? 

b) Were there three bicycles in my house? 

c) _____________________________________________________ 

d) _____________________________________________________ 

e) _____________________________________________________ 

f) _____________________________________________________ 

g) _____________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  08/07 

Leia o texto 

Por uma questão cultural, estamos acostumados a associar o termo 
“fenômeno” com acontecimentos grandiosos, com extremas 

consequências. Por exemplo, ciclones, terremotos, entre outros. Embora 
estejamos acostumados, há uma diferença entre fenômenos naturais e 
desastres naturais, e não podemos confundir! 

 
Acima de tudo, é importante entendermos que todo desastre natural é 
um fenômeno natural. Pois, fenômenos naturais são todos os episódios 

da natureza. Logo, a chuva, a metamorfose de uma borboleta, o 
nascimento de um bebê, o crescimento de uma planta, entre outros, são 

fenômenos da natureza. Assim como os tornados, os deslizamentos, as 
avalanches, e assim por diante. 

Fenômenos naturais 

A diferença entre fenômenos naturais e artificias são bem simples e 
fáceis de entender. A princípio, é bom reforçar que todo fenômeno é um 

evento que pode ser observado, descrito e explicado. Em suma, um 
fenômeno artificial é todo aquele feito por ação do homem. Para 
exemplificar, a luz elétrica, os carros, prédios, entre outros. Entretanto, 

há casos que ambos os fenômenos se misturam. 
 
Enquanto há estudiosos que dizem que o efeito estufa é 100% natural, 

há outros que afirmam o contrário. Assim, dizem que os gases 
causadores do aumento do efeito estufa são aqueles emitidos pela 

atividade humana. 
 
Com isso, o nascimento de um novo ser é um fenômeno natural, mas 

pode ser induzido artificialmente, por meio de procedimentos cirúrgicos. 
Outro exemplo é o curso de um rio, que é um fenômeno natural, 
contudo o homem pode construir barragens ou mudar seu curso. 

 
Podemos entender que, sendo o ser humano um fenômeno natural, 

também sejam suas ações. Basicamente, é um mamífero que se 
reproduz como os demais. Entretanto, o homem é o único ser na 
superfície terrestre com capacidade e consciência permanente. Assim, o 

homem é o único animal capaz de mudar a natureza. Por outro lado, 
também é a maior ameaça ao planeta e à própria existência de sua 

espécie. 
Exemplos de fenômenos naturais: 
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Enquanto o homem persegue sua própria existência, a natureza segue 

proporcionando fenômenos maravilhosos e espetáculos. 
 
1.Vulcões 

Os vulcões são estruturas geológicas através das quais substâncias do 
interior da terra são expelidas por meio de uma abertura. Com isso, as 
fendas são abertas pela atividade vulcânica no interior da terra 

rompendo o bloqueio de rochas mais frágeis. Assim, expele magma, 
cinzas e gazes no exterior. Aliás, um vulcão em erupção é um dos 

fenômenos naturais mais fascinantes e também assustador. 
 
2.Neve 

A neve é um fenômeno natural capaz de formar paisagens ao mesmo 
tempo fascinantes e angustiantes. Basicamente, acontece quando a 

temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero. Assim, faz com que 
se formem cristais nas nuvens, que se juntam no percurso até o solo e 
voltam a ficar congelados. 

 
3.Raios 
Os raios fazem parte do conjunto dos fenômenos naturais sinistros. 

Essencialmente, é uma descarga de energia, que chega a atingir 125 
milhões de volts, lançada na terra. Logo, é capaz de gerar grandes 

estragos, como abrir valas no chão. 
 
4. Terremotos 

Esses estão na faixa dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem, 
capazes de destruir cidades inteiras. Em suma, os terremotos são 
gerados por uma falha geológica, decorrente da movimentação das 

placas tectônicas e da deformação das rochas. Além dos tremores, o 
terremoto pode abrir fendas na terra. 

 
5.Tsunami 
Em primeiro lugar, o tsunami trata-se de um fenômeno natural, 

originado por erupção vulcânica, terremoto ou outro evento natural, 
que provoca um movimento de água. Assim forma uma onda que pode 

se movimentar por milhares de quilômetros. Eventualmente, quando 
essa onda encontra com a costa, ela se transforma de poucos metros 
para gigantes, que podem superar os 30 metros. 

 
6. Pororocas 
A pororoca é o fenômeno natural causado pelo encontro do Rio com o 

mar, cuja principal característica é o estrondo do choque entre as duas 
massas de água e a formação de ondas. 

 
Por mais que há milhares de exemplos de fenômenos naturais, há 
alguns tipos de que muitas vezes, passam completamente 
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despercebidos aos nossos olhos. Às vezes, não temos nem consciência 

de sua existência. Podemos citar a aurora boreal e certos eclipses como 
exemplos de que por mais que não os vemos, sabemos que existem. 
Portando os fenômenos naturais estão presentes no nosso dia a dia, a 

chuva é um deles, e o que mais está presente em nossa vida. 
 

ATIVIDADE 02  15/07 

Fazer um resumo do texto e um desenho de um fenômeno natural. 
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ATIVIDADE 03  22/07 

Leia o texto sobre impactos ambientais 

 
Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente por determinada 

ação ou atividade. Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais de 
transição, o homem está revendo seus conceitos sobre natureza. Esta 
conscientização da humanidade está gerando novos paradigmas, 

determinando novos comportamentos e exigindo novas providências na 
gestão de recursos do meio ambiente. 

Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente 
relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento 
de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo 

exagerado de bens materiais e a produção constante 
de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas 
afetam o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos 

ambientais diariamente. 
Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo 

homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de 
espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, 
destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito 

estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, 
consequentemente, o aumento do número de doenças na população e 

em outros seres vivos e afeta a qualidade de vida. 
Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de 
ocorrerem em menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos 

uma área de proteção ambiental, recuperarmos áreas degradadas, 
limparmos lagos e promovermos campanhas de plantio de mudas, 
estamos também causando impacto no meio ambiente. Essas medidas, 

no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos 
humanos e de outros seres de uma maneira positiva. 

Um dos fatores mais preocupantes é o que diz respeito aos recursos 
hídricos. Problemas como a escassez e o uso indiscriminado da água 
estão sendo considerados como as questões mais graves do século XXI. 

Na água: essa opção de descarte de dejetos é mais barata e mais 
cômoda, infelizmente os resíduos são lançados geralmente em recursos 

hídricos utilizados como fonte de água para abastecimento público. 
Na atmosfera: a eliminação de poluentes desta forma só é possível 
quando os resíduos estão no estado gasoso. 

Em áreas isoladas: essas áreas são previamente escolhidas, em geral 
são aterros sanitários. 
Classificação dos resíduos: 

Resíduos tóxicos: são os mais perigosos e podem provocar a morte 
conforme a concentração, são rapidamente identificados por provocar 

diversas reações maléficas no organismo. Exemplos de geradores desses 
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poluentes: indústrias produtoras de resíduos de cianetos, cromo, 

chumbo e fenóis. 
Resíduos minerais: são relativamente estáveis, correspondem às 
substâncias químicas minerais, elas alteram as condições físico-

químicas e biológicas do meio ambiente. Exemplos de indústrias: 
mineradoras, metalúrgicas, refinarias de petróleo. 
Resíduos orgânicos: as principais fontes desses poluentes são os 

esgotos domésticos, os frigoríficos, laticínios, etc. Esses resíduos 
correspondem à matéria orgânica potencialmente ativa, que entra em 

decomposição ao ser lançada no meio ambiente. 
Resíduos mistos: possuem características químicas associadas às de 
natureza biológica. As indústrias têxteis, lavanderias, indústrias de 

papel e borracha, são responsáveis por esse tipo de resíduo lançado na 
natureza. 

Resíduos atômicos: esse tipo de poluente contém isótopos radioativos, 
é um lixo atômico capaz de emitir radiações ionizantes e altamente 
nocivas à saúde humana. 

 

ATIVIDADE 04  22/07 

Responda as questões de acordo com o texto sobre impactos 

ambientais. 
 

1- Como os impactos ambientais mudam o nosso dia a dia em casa? 

2- Que mudanças podemos fazer para diminuir os impactos 
ambientais causados por terceiros? 

3- O que são os resíduos mistos? 
4- Esses resíduos fazem parte de alguma forma das consequências 

humanas no ambiente? 

5- Esse impacto no geral tem aspectos positivos? Se sim quais? 
6- Quais são os aspectos mais graves que o impacto ambiental 

acarreta? 
7- Cite 3 impactos ambientais não citados no texto. 
8- Qual o impacto ambiental mais prejudicial para os animais? 

9- Quem é o maior responsável por todos esses problemas? Por que? 
10- Considerando uma hipótese quase impossível, eu disse quase, se 

nós organizássemos todos, com um único objetivo salvar o planeta e 

todos os seres vivos, conseguiríamos? Se sim por que? Se não por 

que?  
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS!!!!!!! 

1.O QUE É A DANÇA 

A dança é uma manifestação artística que utiliza o corpo como 

instrumento para produzir movimentos ritmados. 

Caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos 

ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. mas 

também podem acontecer independente do som que se ouve, e até 

mesmo sem ele. 

Presente em todos os povos e culturas essa é uma atividade que pode 

ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual 

em duplas ou coletiva.  

Através da dança é possível expressar a alegria, a tristeza, o amor e 

todos os sentimentos humanos. 

2.HISTORIA DA DANÇA 

A dança nasceu com os primeiros seres humanos, foi uma das 

primeiras demonstrações expressivas do ser humano, seu surgimento 

se deu ainda na Pré-História, quando os homens batiam os pés no 

chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo 

que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos, 

através das palmas. A partir das descobertas de novos sons, ritmos e 

intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do 

corpo, resultando nas chamadas danças primitivas. Através do 

movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres 

humanos criaram a dança como forma de expressão. Por meio das 

pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já 

dançavam desde a pré-história. 

O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais 

religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos 
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deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram 

que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Portanto, 

é muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, 

também como uma forma de comunicação. Além disso, estava bastante 

relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais.  

ATIVIDADE 01  09/07 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(    ) A dança é caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar 

movimentos ritmados geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. 

2)(    ) A dança é uma atividade proibida para adultos e idosos, somente 

as crianças podem praticar. 

3)(    ) Através da dança é possível expressar a alegria, a tristeza, o amor 

e todos os sentimentos humanos. 

4)(  ) A dança nasceu com os primeiros seres humanos, foi uma das 

primeiras demonstrações expressivas do ser humano, seu surgimento 

se deu ainda na Pré-História. 

ATIVIDADE 02  16/07 

COMPLETE : 

1) O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos 

______________ religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou 

pediam aos_______________ o sol e a chuva. Os primeiros registros 

dessas danças mostram que elas surgiram no _______________, há dois 

mil anos antes de Cristo. Portanto, é muito provável que a dança tenha 

surgido juntamente com a ________________, também como uma forma 

de comunicação. Além disso, estava bastante relacionada a cerimônias 

ritualísticas e ___________________.  

3.DANÇAS FOLCLÓRICAS 

São formas tradicionais de danças recreativas do povo. As danças 

sempre foram um importante componente cultural da humanidade e 
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tem origens anônimas, passadas de geração para geração durante um 

longo período de tempo. 

4.AS DANÇAS  FOLCLÓRICAS NO BRASIL 

O folclore brasileiro é rico. Suas danças folclóricas representam 

as tradições e a cultura de uma determinada região e são ligadas aos 

aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 

cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-

se pelas músicas animadas (com letras simples e populares) e figurinos 

e cenários representativos. Estas danças são realizadas, geralmente, em 

espaços públicos. Uma das formas de caracterizar as danças folclóricas, 

é pelo número de participantes. Por exemplo, as danças onde uma 

única pessoa executa os passos são chamadas de solistas, como o frevo. 

As danças de casal são chamadas de par enlaçado, como  a valsa. 

Existe ainda a dança de par solto, como a chimarrita. Algumas formas 

de dança podem mesclar os dois estilos, como as quadrilhas juninas, 

onde existem coreografias de par e individual. 

        A quadrilha, também chamada de quadrilha junina, quadrilha 

caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva  

dos mais populares do Brasil.Essa dança de teor caipira é típica das 

festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de junho e julho 

em todas as regiões do país.Por ser uma dança caipira, sua linguagem 

se aproxima da coloquial e dos meios sertanejos e nordestinos. 

 5. ORIGEM DA QUADRILHA E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS  

De acordo com historiados e pesquisadores da cultura popular, a 

quadrilha surgiu na França do século XVIII. Principalmente em Paris 

ocorriam danças coletivas, formadas geralmente por quatro casais, que 

tinham o nome de quadrille. Estas danças ocorriam em grandes salões 

palacianos e contavam com a participação exclusivamente de membros 

da aristocracia francesa.  
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A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de 1820 e, assim 

como em seu país de origem, foi muito comum entre as classes sociais 

mais ricas da sociedade brasileira da época (principalmente entre os 

integrantes da corte brasileira residente no Rio de Janeiro). Foi somente 

no final do século XIX que a quadrilha se popularizou e tornou-se 

comum entre as camadas populares da sociedade. Porém, ao tornar-se 

popular, agregou diversos elementos culturais populares, 

principalmente os relacionados às tradições e modo de vida no campo. 

Ganhou também, neste momento, um caráter mais divertido, com 

pitadas de momentos descontraídos e engraçados.  

A partir do início do século XX, as quadrilhas se espalharam por 

várias regiões do Brasil, sendo até hoje muito populares tanto nas 

cidades do interior quanto nas grandes capitais. Porém, em cada região 

ela assumiu aspectos específicos da cultura popular típica da cidade ou 

estado. A beleza desta dança está justamente nestes aspectos populares 

e culturais múltiplos e diversos, que enchem a dança de cores, músicas 

e ricos elementos culturais.  

Atualmente a quadrilha é o ponto alto das festas juninas 

brasileiras. Ocorrem principalmente, empresas, clubes e associações 

culturais,. Os locais em que ocorrem são enfeitados com bandeirinhas e 

balões, símbolos típicos das festas juninas. Em áreas abertas, a 

fogueira também costuma estar presente. Os dançarinos se vestem com 

roupas caipiras antigas. As mulheres (damas) fazem maquiagem e os 

homens (cavalheiros) pintam bigodes e cavanhaques. O chapéu de 

palha também é um adereço quase que obrigatório para os dançarinos 

da quadrilha. 

Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais como um festejo para 

agradecer a colheita e, ainda, homenagear os santos populares. 

ATIVIDADE 03  16/07 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 
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1) De acordo com historiados e pesquisadores da cultura popular, a 

quadrilha surgiu em qual país? 

a) Chile                                  b) México                          c) França     

2) A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de : 

a)1820                                   b)1280                            c)180                

3) A quadrilha se popularizou e tornou-se comum entre as camadas 

populares da sociedade somente no final do século: 

a) XIX                                      b)XXI                               c)VX                  

4) Uma das formas de caracterizar as danças folclóricas, é pelo número 

de : 

a)participantes                     b)roupas                                c)pares                     

5)Algumas formas de danças folclóricas podem mesclar dois estilos, ou 

seja, coreografias de par e individual,como no exemplo temos: 

a)funk b)rock c)quadrilha                           

6) A quadrilha, também chamada de quadrilha junina, quadrilha 

caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança: 

a)urbana                              b)clássica                       c)folclórica coletiva         

 

ATIVIDADE 04  23/07 

1)Descreva como são os trajes e figurinos utilizados nas apresentações 

de dança da quadrilha. 

 

 

2) Descreva quais aspectos estão ligados as danças folclóricas. 

 

3)Pelo que se caracterizam as danças folclóricas brasileiras? 

 



 

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 
 

Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  08/07 

A Caridade nunca passará 

         Quando a gente está triste porque as pessoas que amamos não 

estão se entendendo, estão brigando, a gente sofre e acha até que 

ninguém sofre no mundo como a gente. Mas não é verdade, os 

problemas, as brigas, a falta de perdão acontece em todos os lugares e 

época. O único capaz de vencer tudo isso é o amor. 

          Sabendo disso, Paulo escreveu ao povo de corinto estabelecendo 

uma igualdade entre o amor e a caridade. Os dois são a mesma coisa. 

Tem gente que pensa ser a caridade apenas um gesto de boa vontade, 

como dar agasalhos para alguém com frio. Paulo em sua epistola fala da 

caridade com muito carinho. 

         “Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas, não 

tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou como um sino que 

toca. E se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não 

tivesse caridade, não seria nada. Ainda que distribuísse todos os meus 

bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser 

queimado, se não tiver caridade, isso não serve de nada. 

            A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não é invejosa; a 

caridade não é arrogante, nem orgulhosa. Não se alegra com a injustiça, 

mas se alegra com a verdade. Ela tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, 

tudo suporta. A caridade nunca passará. 

1-  O que acontece onde não existe amor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Qual a sua relação com Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Volte ao texto e procure cinco qualidades da caridade e 

escreva-as. 

______________________________________________________________________ 
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4- O que você entende por “ A caridade nunca passará”! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Complete: 

O amor de Deus tem um rosto. No rosto de quem, Ele se faz 

presente? 

 Nas pessoas que são marginalizadas. 

 Nos operários mal pagos 

 Nos favelados 

 Nos_____________________________________ 

 Nos_____________________________________ 

 Nos_____________________________________ 

 Nos_____________________________________ 

 

6- Como você pode agir com caridade nas seguintes situações 

abaixo? 

a) Na 

família:________________________________________________________ 

b) Na escola:______________________________________________________ 

c) Na comunidade:_______________________________________________ 

 

7- Como é que você fala com Deus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02  15/07 

1- Leia as palavras que estão nos dois quadros ao lado e escreva 

apenas 10, nas linhas centrais, que você mais deseja em sua 

vida. 

2- Porque você escolheu essas palavras? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- Faça um texto contando uma história entre dois amigos com 

as palavras que você escolheu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

SUCESSO 
TRABALHO 

SAÚDE 
ESPERANÇA 

LIBERDADE 
BOAS-VINDAS 
FRATERNIDADE 

JUVENTUDE 
FANTASIA 
OUSADIA 

PROSPERIDADE 
CORAGEM 

AUTO-ESTIMA 
VITÓRIA 
SONHOS 

DETERMINAÇÃO 

Fontes de Desejos 
É bom estarmos no meio de amigos. Tudo se 

torna muito agradável. Resta-nos, então, 
conservar este laço afetivo. 

 
Amigo é sempre aquele que deseja o melhor 

ao companheiro e, por isso, desejamos a 

você todas as coisas boas traduzidas nas 
trinta e duas palavras do cartão. Escolha 
apenas dez, como fonte de seus maiores 

desejos, que são indispensáveis. 

 

____________________            ____________________ 
____________________            ____________________ 
____________________            ____________________ 

____________________            ____________________ 
____________________            ____________________ 

DIGNIDADE 
LAZER 

ALEGRIA 
PAZ 

FELICIDADE 
JUSTIÇA 
FORÇA 

INICIATIVA 
CRIATIVIDADE 
AMOR 

SORTE 
FÉ 

DINHEIRO 
CORDIALIDADE 
CONFIANÇA 

PODER 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  10/07 

Textura 

Textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a "pele" de uma forma, 
que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando 
tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos se a 

sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por 
isso, uma sensação visual ou táctil. Quanto ao aspecto visual podemos 
agrupar as texturas em: 

Texturas naturais; Aquelas que resultam da intervenção natural do 

meio ambiente ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e 

coisas existentes na Natureza.Ex.Cascas de troncos 

de árvores, madeira, folhas. 

Texturas Artificiais: São aquelas que resultam da intervenção humana 

através da utilização de materiais e instrumentos devidamente 

manipulados. O Homem desde sempre tenta criar nas 

superfícies/objetos, texturas idênticas às criadas na Natureza, logo elas 

são o reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do 

mundo que nos rodeia. Dependem da manipulação das matérias e das 

técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas. 

 Trabalhos realizados com texturas 

 

Agora você é o artista faça um desenho o qual os interiores das formas 

sejam preenchidos com texturas visuais bem coloridas. Seja criativo 

você é capaz! (Utilize o verso da folha) 

https://1.bp.blogspot.com/-SCnBOxR933Y/XoyYwuXq1UI/AAAAAAAAGvg/09F4kYPHkGw0rZbTT3eCYV5meO9zGTcGACLcBGAsYHQ/s1600/TEXTURA+GR%C3%81FICA+-+002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_S9o3Fz4Q8s/XoyY2C8KGhI/AAAAAAAAGv8/KHrF5oyClC0KDZMiR-e7nu0EsFjaEWBiACLcBGAsYHQ/s1600/TEXTURA+GR%C3%81FICA+-+009.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SCnBOxR933Y/XoyYwuXq1UI/AAAAAAAAGvg/09F4kYPHkGw0rZbTT3eCYV5meO9zGTcGACLcBGAsYHQ/s1600/TEXTURA+GR%C3%81FICA+-+002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_S9o3Fz4Q8s/XoyY2C8KGhI/AAAAAAAAGv8/KHrF5oyClC0KDZMiR-e7nu0EsFjaEWBiACLcBGAsYHQ/s1600/TEXTURA+GR%C3%81FICA+-+009.jpg
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ATIVIDADE 02  17/07 

                          Cultura indígena brasileira 

O povo indígena brasileiro corresponde a uma quantidade 

diferenciada de grupos étnicos que fazem a habitação do país desde 

milênios, antes do começo da colonização dos portugueses, que se 

desencadeou em XVI. 

Em ato de descoberta, o povo nativo era formado pelas tribos 

seminômades que faziam a subsistência da pesca, da caça, da coleta e 

da agricultura itinerante, de modo a se desenvolver em culturas 

diferentes. Ainda que, com a proteção de leis diversas, os povos foram 

exterminados de forma ampla pelos descobridores, de modo direto, e 

por doenças que estes mesmos indivíduos trouxeram. 

 

  

Cultura indígena brasileira: agora que você observou as imagens 

faça um desenho bem colorido sobre o tema, não esqueça use sua 

imaginação você é o artista! (Utilize o verso da folha) 

 


