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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. 



 

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 

 

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 
Compreender a 
formação de palavras 
através da 
interpretação textual 
do resumo sobre o 
objeto de estudo 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre o 
continente 
Americano e seus 
países. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer o que 
são polinômios e 
sua 
nomenclatura. 

HISTÓRIA  
Entender o que 
foram as 
expedições 
chamadas de 
Bandeiras 
ocorridas durante 
os primeiros 
séculos do 
período colonial 
brasileiro. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 
infecções 
sexualmente 
transmissíveis. 

ENSINO 
RELISOSO 
Despertar nos 
alunos através de 
contos e fábulas 
algumas 
habilidades para 
a relação com o 
próximo. 

INGLÊS 
Revisar e 
identificar 

quantidades não 
definidas 

 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Proposta de 
atividades sobre a 
formação de 
palavras, para 
aperfeiçoar os 
conhecimentos 
obtidos através do 
resumo da 
atividade1 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer historia e 

origem da Dança, 

bem como da dança 

da quadrilha, 

identificando suas 

principais 

características. 

MATEMÁTICA  
Apresentar a forma 
reduzida de 
polinômios 
realizando a adição 
e subtração. 

ARTE 
Levar o aluno a 
reconhecer as 
características 
históricas e 
artísticas do 
movimento cubista 
identificando os 
elementos da 
linguagem visual 
que caracterizavam 
este período. 
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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 
Compreender de 
forma coesa o uso do 
hífen através da 
interpretação da 
tabela e as 
complementações 
abaixo dela, feitas 
pelo professor 

GEOGRAFIA  
Identificar e 

compreender as 
divisões do 
continente. 
Identificar no mapa 
os países e suas 
capitais norte 
americana e central. 

 

MATEMÁTICA 
Recordar o que é 
perímetro, 
realizando a 
adição e 
subtração de 
polinômios. 

HISTÓRIA  
Compreender o 
que movia as 
expedições 
militares aos 

sertões de Minas; 
Identificar quais 
perigos os 
bandeirantes 
enfrentavam em 
meio às suas 
longas viagens 
pelo interior do 

território 
brasileiro; 
Reconhecer a 
importância dos 
remédios caseiros 
para uma 
população sem 
acesso a médicos 
e a remédios 
industrializados. 

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender as 
infecções 
sexualmente 
transmissíveis. 

ENSINO 
RELISOSO 
Despertar nos 
alunos através de 
contos e fábulas 
algumas 

habilidades para 
a relação com o 
próximo. 

INGLÊS 
Revisar e 
identificar 
diferentes formas 
de expressar 

opinião e 
justificativa em 
diálogos simples. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Proposta de 
atividades sobre o 
uso correto do hífen 
para aperfeiçoar os 
conhecimentos 
obtidos através da 
interpretação da 
tabela da atividade 
3 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Conhecer historia e 
origem da Dança, 
bem como da dança 
da quadrilha, 
identificando suas 
principais 
características. 

MATEMÁTICA  
Realizar a 
multiplicação de 
polinômios, 
recordando área e 
volume de figuras 
geométricas. 
 

ARTE 
Levar o aluno a 

reconhecer as 

características 

históricas e 

artísticas do 

movimento cubista 

no Brasil. 

 

TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
20/07 

Terça-Feira 
21/07 

Quarta-Feira 
22/07 

Quinta-feira 
23/07 

Sexta-Feira 
24/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Respectivamente as 
duas atividades 
buscam a 
compreensão sobre 
sujeito e sujeito 
indeterminado, como 
reconhece-los dentro 
de uma frase ou 
texto, de forma 
coerente. 

GEOGRAFIA  
Identificar e conhecer 

os países e suas 
capitais da américa 
do sul. 

 

MATEMÁTICA 
Realizar a divisão 
de polinômios por 
monômios. 

HISTÓRIA  
Caracterizar a 
produção de ouro 
em Minas Gerais, 
identificando as 
formas de 
exploração e de 
controle dessa 

produção. 
Entender as 

transformações 
da sociedade 
colonial 
provocadas pela 
atividade 
mineradora.  

CIÊNCIAS  
Levar ao aluno a 
compreender os 
métodos 
contraceptivos. 

INGLÊS 
Revisar e utilizar, 
de modo 
inteligível, 
corretamente, as 
estruturas de 
futuro com will 

Revisar e 
reconhecer 

sufixos e prefixos 
comuns utilizados 
na formação de 
palavras em 
língua inglesa 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Respectivamente as 
duas atividades 
buscam a 
compreensão sobre 
sujeito e sujeito 
indeterminado, 
como reconhece-los 
dentro de uma 
frase ou texto, de 
forma coerente. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer historia e 
origem da Dança, 
bem como da dança 
da quadrilha, 
identificando suas 
principais 
características. 

MATEMÁTICA  
Calcular o valor 
numérico de uma 
expressão 
algébrica. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  06/07 

Processo de formação de palavras 

Palavras primitivas: são palavras que servem como base para a 
formação de outra e que não foram formadas a partir de outro radical 
da língua. 

 Exemplos: pedra, flor, casa. 
Palavras derivadas: são palavras formadas a partir de outros radicais. 
 Exemplos: pedreiro, floricultura, casebre. 

No português, os principais processos para formar palavras novas são 
dois: derivação e composição. 

Derivação 
É a formação de palavras a partir da anexação de afixos à palavra 
primitiva. 

 Exemplos: inútil = prefixo in + radical útil. 
O processo de derivação pode ser prefixal, sufixal, parassintético, 
regressivo e impróprio. 

Composição 
O processo de composição forma palavras através da junção de dois ou 

mais radicais. 
 Exemplos: guarda-roupa, pombo-correio. 
Há dois tipos de composição: aglutinação e justaposição. 

 
Composição por Aglutinação 

Ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. 
 Exemplos: planalto (plano + alto), embora (em + boa + hora). 
 

Composição por Justaposição 
Ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. 
 Exemplos: pé-de-galinha, passatempo, cachorro-quente, girassol. 

 

ATIVIDADE 02  09/07 

1 – Analise as palavras abaixo e correlacione-as: 
(1) Composição por Justaposição 

(2) Composição por Aglutinação 
 

a) (   ) planalto  b) (   ) pau-de-arara  c) (   ) vaivém 
d) (   ) arco-íris  e) (   ) vinagre   f) (  ) mestre-sala 
g) (   ) couve-flor  h) (   ) passatempo  i) (   ) pernalta 

j) (   ) auriverde  k) (   ) guarda-marinha  l) (   ) pernilongo 
m) (   ) pontapé  n) (   ) caneta-tinteiro 
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2 – Marque com (X) o item que contém somente palavras formadas por 
justaposição?  
a) (   ) desagradável - complemente     

b) (   ) vaga-lume - pé-de-cabra 
c) (   ) encruzilhada - estremeceu  
 

 3 – Escreva frases empregando palavras formadas por: 
a) Justaposição: _________________________________________________ 

b) Aglutinação: __________________________________________________. 
 
4- Que item contém somente palavras formadas por justaposição? 

      a) desagradável - complemente 
      b) supersticiosa - valiosas 

      c) encruzilhada - estremeceu 
      d) vaga-lume - pé-de-cabra       
      e) desatarraxou - estremeceu  

 
5- Marque a alternativa em que haja palavras formadas apenas pelo 
processo de composição por aglutinação: 

a) amor-perfeito, passatempo 
b) bem-me-quer, girassol 

c) madrepérola, cachorro-quente 
d) guarda-roupas, pernilongo 
e) aguardente, planalto 

 

ATIVIDADE 03  14/07 
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O hífen é usado na formação de palavras por derivação prefixal. De 

acordo com a nova ortografia, a regra base indica que o hífen é utilizado 

quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda 

palavra ou quando a segunda palavra começa com h. 

ATIVIDADE 04  17/07 

Exercícios 
1. Assinale a alternativa errada quanto ao emprego do hífen: 
a) (   ) Nas circunvizinhanças há uma casa malassombrada. 

b) (    ) Depois de comer a sobrecoxa, tomou um antiácido. 
c) (   )  Nossos antepassados realizaram vários anteprojetos. 
d) (   ) O autodidata fez uma autoanálise. 

   

2. Suponha que você tenha que agregar o prefixo sub‐ às palavras que 
aparecem nas alternativas a seguir. Assinale aquela que tem de ser 

escrita com hífen: 
a) (   ) (sub) chefe 
b) (   ) (sub) entender 

c) (   ) (sub) solo 
d) (   ) (sub) reptício 

ATIVIDADE 05  21/07 

Leia este fragmento do texto “O desmatamento na Amazônia”: 

 A escalada de desmatamento da floresta Amazônica ocorre devido, 

principalmente, a atividades de mineradoras, madeireiras, pecuária e a 

agroindústria. Esta última tem crescido de maneira exponencial na 

região Amazônica, motivada pelo baixo custo das terras e da mão de obra 

e pelo elevado preço internacional de alguns produtos, como a soja (...). 

De concreto, sabe-se que a retirada da vegetação da floresta Amazônica 

tem consequências em escala global (o clima da Terra), regionais (o 

controle da erosão) e locais (desaparecimento de espécies de importância 

para a população).  

João Pedro Werneck. Disponível em: <http://www.olharvirtual.ufrj.br>. 

1 – Identifique a causa do crescente desmatamento na região Amazônica: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2 – Estão entre as consequências do desmatamento da Amazônia, 

menos: 

a) (   ) “baixo custo das terras e da mão de obra”.  

b) (   ) a alteração no “clima da Terra”. 
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c) (   ) “o controle da erosão”.  

d) (   ) “desaparecimento de espécies de importância para a população.” 

 

3 – No trecho “[...] de alguns produtos, como a soja [...]”, o termo grifado 

introduz uma: 

a) (   ) comparação  

b) (   ) citação 

c) (   )explicação  

d) (   ) exemplificação  

Sujeito indeterminado: É aquele que, embora existindo, não se pode 

determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. O verbo é 

colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo 

identificado anteriormente (nem em outra oração). 

4 – Não se determina o sujeito na seguinte passagem: 

a) (   ) “A escalada de desmatamento da floresta Amazônica ocorre devido 

[...]” 

b) (   ) “Esta última tem crescido de maneira exponencial na região 

Amazônica ” 

c) (    ) “De concreto, sabe-se que a retirada da vegetação da floresta 

Amazônica” 

d) (   ) “[...] a retirada da vegetação da floresta Amazônica tem 

consequências em escala global [...]” 

5 – Em “Esta última tem crescido de maneira exponencial [...]”, a palavra 

grifada poderia ser substituída por: 

a) (   ) esporádica      b) (   ) significativa  

c) (   ) desordenada     d) (   ) consciente  

 

ATIVIDADE 06  24/07 

Leia:  

Nova versão de O Rei Leão ganha trailer. Assista! 

A Disney lançou, no dia 22 de novembro, o primeiro trailer da nova 

versão de O Rei Leão. O longa chegará aos cinemas no dia 18 de julho de 

2019. 

Ao contrário do filme de 1994, a produção não contará com 

animações, mas sim com recursos gráficos que deixam os personagens e 

os cenários mais realistas. 
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A história, no entanto, segue mais ou menos a mesma: Simba, um 

jovem leão, é o herdeiro direto do trono. Quando seu pai, o rei Mufasa, 

morre, ele se sente culpado pela tragédia e sua vida é transformada para 

sempre. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. (Com corte). 

 

Sujeito simples é quando a oração possui apenas um núcleo. Núcleo 

do sujeito: palavra principal do sujeito, pode ser substantivo ou 

pronome. 

1 – No trecho “A Disney lançou, no dia 22 de [...]”, o verbo “lançou” 

exprime: 

a) (   ) uma ação do sujeito simples “A Disney”.  

b) (   ) um estado do sujeito simples “A Disney”. 

c) (   ) uma característica do sujeito simples “A Disney”.  

 

2 – No texto lido, o verbo “deixam” refere-se ao sujeito simples: 

a) (   ) “recursos gráficos” 

b) (   ) “os personagens” 

c) (   ) “os cenários” 

 

3 – Em “A história, no entanto, segue mais ou menos a mesma [...]”, a 

conjunção intercalada entre o sujeito e o predicado exprime: 

a) (   ) um contraste  

b) (   ) uma ressalva  

c) (   ) uma compensação  

 

4 – Na oração “Quando seu pai, o rei Mufasa, morre [...]”, a parte 

destacada desempenha a função de: 

a) (   ) explicar o sujeito simples “seu pai”.  

b) (   ) interpelar o sujeito simples “seu pai”. 

c) (   ) complementar o sujeito simples “seu pai”. 

 

5 – Na passagem “[...] ele se sente culpado pela tragédia e sua vida é 

transformada para sempre.”, o termo “ele” é: 

a) (   ) um pronome pessoal que retoma “Simba”.  

b) (   ) um pronome de tratamento que retoma “Simba”.  

c) (   ) um pronome demonstrativo que retoma “Simba”. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  07/07 

Polinômios 

Os polinômios são expressões algébricas formadas por números 
(coeficientes) e letras (partes literais). As letras de um polinômio 

representam os valores desconhecidos da expressão. 
 
Exemplos 

a) 3ab + 5 
b) x3 + 4xy - 2x2y3 
c) 25x2 - 9y2 

 
Monômio, Binômio e Trinômio. 

Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os 
elementos de um termo é a multiplicação. 

 

Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado 
de monômio. 

Exemplos 
a) 3x 
b) 5abc 

c) x2y3z4 
 
Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois 

monômios (dois termos), separados por uma operação de soma ou 
subtração. 

Exemplos 
a) a2 - b2 
b) 3x + y 

c) 5ab + 3cd2 
 

Já os trinômios são polinômios que possuem três monômios (três 

termos), separados por operações de soma ou subtração. 
Exemplos 

a) x2 + 3x + 7 
b) 3ab - 4xy - 10y 
c) m3n + m2 + n4 

 
Grau dos Polinômios 

O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. 
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Para encontrar o grau de um polinômio devemos somar os 

expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau 
do polinômio. 
Exemplos 

a) 2x3 + y 
O expoente do primeiro termo é 3 e do segundo termo é 1. Como o maior 
é 3, o grau do polinômio é 3. 

 
b) 4 x2y + 8x3y3 - xy4 

Vamos somar os expoentes de cada termo: 
4x2y => 2 + 1 = 3 
8x3y3 => 3 + 3 = 6 

xy4 => 1 + 4 = 5 

Como a maior soma é 6, o grau do polinômio é 6. 

 
Observação: O polinômio nulo é aquele que possui todos os 

coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau do polinômio não é 

definido. 
 

Operações com Polinômios 

Confira abaixo exemplos das operações entre polinômios: 
 

Adição de Polinômios 
Fazemos essa operação somando os coeficientes dos termos 

semelhantes (mesma parte literal). 

(- 7x3 + 5 x2y - xy + 4y) + (- 2x2y + 8xy - 7y) 
- 7x3 + 5x2y - 2x2y - xy + 8xy + 4y - 7y 
- 7x3 + 3x2y + 7xy - 3y 

 
Subtração de Polinômios 

O sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de 
dentro dos parênteses. Após eliminar os parênteses, devemos juntar os 
termos semelhantes. 

(4x2 - 5xk + 6k) - (3x - 8k) 
4x2 - 5xk + 6k - 3xk + 8k 

4x2 - 8xk + 14k 
 

Multiplicação de Polinômios 

Na multiplicação devemos multiplicar termo a termo. Na 
multiplicação de letras iguais, repete-se e somam-se os expoentes. 
(3x2 - 5x + 8) . (-2x + 1) 

-6x3 + 3x2 + 10x2 - 5x - 16x + 8 
-6x3 + 13x2 - 21x +8 

 
Divisão de Polinômios por monômio 
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Na divisão devemos dividir termo a termo. Na divisão de letras 

iguais, repete-se e diminui os expoentes. 
 
Exemplo a: 21x³y : 7xy =  

 
Divide os coeficientes = 21:7 = 3 
Subtraímos os expoentes da parte literal = x3-1 = x² e y1-1 = y0 

Então: y0 = 1 
21x³y : 7xy = 3x² . 1 = 3x² 

 
Exemplo b: 6x³ + 9x² - 12x : 3x =  
Efetua a divisão por partes: 

6x³:3x = 2x² 
9x²:3x = 3x 

-12x: 3x = - 4 
 
Resposta: 2x² + 3x - 4 

 
Divisão de Polinômios por Polinômio 

 

 
Observação: Na divisão de polinômios utilizamos o método chave. 
Primeiramente realizamos a divisão entre os coeficientes numéricos e 

depois a divisão de potências de mesma base. Para isso, conserva-se a 
base e subtraia os expoentes. 
 

1-Classifique as expressões algébricas em monômio, binômio, trinômio 

ou polinômio: 

a) 2x2 – 5y = 

b) 6ab + 5c – 7a2 = 

c) 15xy3 = 

d) 3y5 + 2xy – x2 + 8 = 

e) 2x = 

f) 3 + 5x – 6y + x² - y³ = 

g) 4x4 = 
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2-Indique o  grau  de cada polinômio: 

a) 3x²y³ + 2x³ =                             c) 5ab² - 5c =                      

b) 10a²bx³ + 2xy =    d) 6 + 9b² - a²x²y³ = 

 

3-O que é um monômio? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4-O que é um binômio? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5-O que é um trinômio? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6-O que é um Polinômio? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 02  10/07 

7-Encontre o polinômio reduzido, somando ou subtraindo os termos 

semelhantes. 

a) 6x² + 2xy – 3x² + 10 + 3xy =   

b) y² + ab – 6ab -5y² = 

c) 7ab – 15x² + 9ab – 3x + 1 =                                              

d)  –ab² -2a²b + 6ab² - 5x - 2x = 

 

8-Sendo A= x² + 1 e B= -2x² + x + 2, determine o valor de: 

a) A + B 

b) A – B 

c) B – C 

 

ATIVIDADE 03  14/07 

9-Determine o perímetro das figuras abaixo, reduzindo os termos 

semelhantes: 

*Lembre-se que o perímetro é a soma de todos os lados. 
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        d) 

                             
 

 
 

ATIVIDADE 04  17/07 

10- Efetue as multiplicações dos polinômios: 

a) 7x .(x – 5y) =  

b) 3x . 5x² =    

c) 8a . 3b = 

d) 10x . (-8) = 

e) (-6x²) . 9 ax²b³ = 

f) 3.(x² - 3x + 5) = 

 

g) 5x.(4x² - 8y + 3) = 

 

h) ( x + 3 ) . (2x² - 4)=  

 

i) (2y – 6) . ( x + 3y² - 4) = 

 

 

 

j) ( 4x + 3) . (4x + 3) = 

 

 

 

11-Determine a área do retângulo e a área do quadrado: 
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*Área do retângulo: A = comprimento  x largura 

* Área do quadrado: A = lado x lado 

 

 
 

 

 

12-Determine o volume do cubo: 

*Lembre-se: Volume = comprimento x largura x altura 

 

 

ATIVIDADE 05  21/07 

13-Efetue as divisões: 

a) 25x³ : 5x =  

b) 36b5 : 36b² =                       

c) 36a²b³ : 4a =                  

d) 48x³y³ : 6yx =  

e) 3x² - 12x  - 15 : 3 =  

f) 4x²y³ + 20xy² : (-4xy) =   

g) 2x4 + 3x³ - 2x² + x : x = 

 

14-Assinale alternativa correta. Qual é o polinômio que multiplicado por 

2x resulta em 2x³ + 2x²y + 2xy²?  

(a) x² + xy + y²    (c)  x + x²y + y² 

(b) 4x² + 4xy + y   (d) 2x³ + 3xy + y² 

 

ATIVIDADE 06  24/07 

15- Encontre o valor numérico do polinômio 2x² + 3x – 10 para: 

*Observação: substitua o x por cada número indicado. 

 

a) x = 2          b) x = -2           c) x = 3          d) x = - 1              e) x = 0 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  06/07 

América é o maior continente em extensão norte–sul localizado no 

Hemisfério Ocidental e compreende uma área total de 42.189.120 km2. 
O continente é habitado por cerca de 902.892.047 pessoas, e nele são 

faladas diversas línguas, como espanhol, inglês, português, francês, 
neerlandês e línguas nativas. O continente é constituído por 35 países e 
18 territórios independentes. Os países são banhados pelos oceanos 

Atlântico e Pacífico. 
Esse enorme território é dividido em subcontinentes: América do Norte, 
América Central e América do Sul. Alguns estudiosos e organizações, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), consideram apenas a 
divisão em América do Norte e América do Sul, considerando que ambas 

são ligadas por um istmo (estreita faixa de terra que liga duas áreas de 
maior extensão). 
 

Através do texto responda; 
 

1- Quais são as línguas falada no continente americano? 
 
 

 
2- Os países que pertence ao continente americano são banhados por 

quais continentes? 

 
 

 
3- Esse território Americano é dividido em subcontinentes. Quais são 

s subcontinentes? 

 

 

 

4- Explique; O que é istmo? 
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ATIVIDADE 02  13/07 

Outra divisão da América é conhecida como América Latina, uma região 

que corresponde aos países que falam as línguas derivadas do latim, 
como o português e o espanhol. Basicamente, a América Latina abrange 

a região dos países pertencentes à América Central e à América do Sul 
colonizados pelos portugueses e espanhóis. 
O continente americano era habitado por nativos até a chegada dos 

europeus. Espanhóis, portugueses, holandeses, franceses e outros povos 
do Velho Mundo colonizaram a América, e a miscigenação deles com os 

povos nativos deu origem à população atual do continente. A 
independência dos países da América do Norte iniciou-se por volta de 
1776, já a da América Latina iniciou-se no decorrer do século XIX. 

A origem do nome América; Existem várias contestações envolvendo a 
origem do nome do continente americano. Segundo relatos históricos, o 
nome América advém de uma homenagem feita a um italiano chamado 

Américo Vespúcio, explorador que viveu entre 1454 e 1512. 
Desse modo, a homenagem deixou de ser prestada a Cristóvão Colombo, 

que seria genuinamente o descobridor de tais terras. Quando Colombo 
atingiu a América, mais precisamente na parte onde se encontra hoje a 
América Central, ele achava que tinha chegado às Índias. Por isso, 

muitos historiadores deram o mérito da descoberta a Américo Vespúcio, 
por ter sido o primeiro navegador a afirmar e a divulgar - baseadas nas 

descrições feitas durante a viagem - que as terras que Colombo havia 
alcançado pertenciam a um novo continente. 
As declarações de Vespúcio ganharam crédito na Europa, e foram 

reconhecidas, porém, Américo faleceu no ano de 1512, sem imaginar que 
seu nome fora dado ao continente. 
 

 
ATRAVES DO TEXTO RESPONDA; 

 
1- Explique sobre a América latina? 

 

 
 

2- Quais foram os povos que colonizaram a América e de onde 
vieram? 
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ATIVIDADE 03  13/07 

 

Mapa dos países que pertence a 
América do Norte 

 

 
 

 
Pinte o mapa da América do Norte, destacando cada pais e sua capital. 
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Pinte a legenda conforme o mapa; 

1- 
2- 
3- 

4- 
 
 

Mapa; américa Central; 
 

 
 
Através do mapa acima responda; 

1-Quais são os países e capitais da América Central; 

 

 

  

2- Quais países da américa central que fazem divisa com a américa do 

norte e américa do sul? 
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ATIVIDADE 04  20/07 

Mapa representado os países que pertence a América do sul. 

 

Observando o mapa da américa do sul podemos responder; 

1- Em extensão territorial, qual é o maior país da América do sul? 

 

 

2- Quais são os oceanos que banham a América do Sul? 

 

 

 

3- Quais são os países e capitais que pertence a América do Sul? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             16/07 

Leia o texto e responda as questões. 

 

a) Como era chamado as expedições que exploravam territórios de norte 

a sul do Brasil? 

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

b) Essas expedições adentravam os sertões na época do Brasil Colônia 

em busca do que? 

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

c) Após o século XVII qual era o objetivo das expedições Bandeiras? 

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

d) Como foi a história das expedições Bandeiras com os indígenas? 

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

e) Que situação motivou a organização de expedições que iam de São 

Paulo para o interior? 

(   ) A busca pela aventura 

(   ) A busca do “remédio para a pobreza” 

(   ) A ganância pela riqueza 

(   ) A descoberta de ouro no rio Tietê   
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Observe as imagens: 

 

f) Qual a finalidade da construção dos dois monumentos históricos? Eles 

representam uma homenagem as populações negras e indígenas 

brasileiras?  

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

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

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

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

ATIVIDADE 02             14/07 

Leia os textos e depois responda 

 
O texto a seguir foi escrito pela historiadora Maria Leônia Chaves de 
Rezende. Leia-o com atenção e depois responda as questões. 

 Texto 1  
                              Sertão Mineiro loteado à força 
   As entradas para os sertões de Minas foram movidas por um tripé de 

interesses: o ouro e as pedras preciosase, por extensão, a terra (para o 
plantio de roças e controle sobre passagens e rotas comerciais) e os 

índios (mão de obra para a lavra mineral, agrícola, ou como 
trabalhadores domésticos). Com esse objetivo, numerosas expedições 
militares foram organizadas para avançar pelo interior [...]. 

   Não demorou muito para que, distorcendo a realidade, os índios 
fossem tachados de "invasores", o que justificou mais atos de violência. 

Agiam, na verdade, em defesa própria, reagindo à ocupação de suas 
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terras. Os povos nativos -  Coroado, Puri, Botocudo, Kamakã, Pataxó, 

Panhame, Maxakali, entre outros - encontraram-se, no fim, em minoria 
de armas e homens, atacados por doenças e reduzidos a uma pequena 
área geográfica. 

                                             Revista de História da Biblioteca Nacional. 
Rio de Janeiro, ano 3, n.34, jul. 2008 p.37 
 

a) Segundo a autora, o que movia as expedições militares aos sertões de 
Minas? 

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

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

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

b) Como os grupos indígenas foram vistos pelos bandeirantes que 
lideravam essas expedições? 

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

........................... 
c) De que forma essas expedições aos sertões de Minas afetaram os 

indígenas que lá viviam? 
................................................................................................................
................................................................................................................

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

Texto 2 
                            Medo, Doença e Remédio 
      O medo sempre esteve presente na vida dos bandeirantes. Veja o que 
disse, em uma carta de 1785, um integrante de uma expedição fluvial, que 
seguia de São Paulo para o Mato Grosso: 
       
      Já não me incomodava de acordar quando ainda estava escuro para 
embarcar, ou de dormir dentro do mato. Só quando chova, trovejava e 
havia grandes tempestades à noite é que eu me preocupava [...]. Tinha 
muito medo de onça e de qualquer cobra que subisse à minha rede [...]. 
Procurava conservar o chão o mais bem varrido possível, e dormia sempre 
com uma espingarda por perto. Tive várias vezes algumas ameaças de 
doenças; e era disso que eu tinha mais medo. 
 
     De fato, era comum os bandeirantes contraírem gripes, reumatismos 
e bronquites por terem ficado várias horas com a roupa encharcada no 

corpo; anemia por alimentação fraca e infecções resultantes de picadas 
de insetos. Os remédios para essas e outras enfermidades eram retirados 
da própria natureza. Para o reumatismo usavam banha de animal, 

geralmente da capivara; para a bronquite, fubá, que era cozido enrolado 
em um pano e posto sobre o peito; para a anemia, limões, laranjas e 

agrião; para as infecções, folha de fumo cozida misturada com 
aguardente. Nas viagens levavam também, muitas vezes, sal e pinga para 
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as mordidas de cobra e um instrumento cirúrgico chamado lanceta para 

realizar sangrias. 
 
a) Transcreva o trecho da carta em que fica evidente o medo sentido pelo 

seu autor: 
................................................................................................................
................................................................................................................

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

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

b) Sua família costuma utilizar remédios caseiros? Pergunte para uma 
pessoa mais velha de sua família (avós ou pais) uma receita de um 
remédio caseiro que utilizam com mais frequência e escreva no espaço 

abaixo; depois decore-o como preferir. Obs.: Colocar para que serve o 
remédio, os ingredientes, o modo de preparo e quem ensinou a receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

ATIVIDADE 03             14/07 

Leitura de texto 

    As condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram 
dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia operado 
pelas denominadas Entradas e bandeiras, que consistiam em 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/entradas-bandeiras.htm
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expedições armadas que saíam da Capitania de São Paulo rumo ao 

sertão, com o objetivo de apresar índios, destruir quilombos e encontrar 
metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu 
encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, 

onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. 
Nessa e em outras regiões de Minas (e depois em Goiás e no Mato 
Grosso), o ouro, inicialmente, era encontrado na forma de aluvião – um 

tipo sedimentado do metal solvido em depósitos de cascalho, argila e 
areia. Logo em seguida, começou-se a exploração de rochas localizadas 

nas encostas das montanhas, empregando-se a técnica conhecida 
como grupiara. Grandes sistemas de prospecção foram construídos, 
desde escavações das encostas até canais de drenagem e ventilação. 

A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda 
migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões da colônia no 

século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às 
minas à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou 
sobremaneira nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos 

escravos que, encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a 
base da sociedade mineradora.  
Além da formação de uma nova composição social, houve também um 

novo sistema de fiscalização, desenvolvido pela Coroa Portuguesa 
especialmente para a atividade mineradora. Esse sistema começava com 

a política de distribuição das terras, que eram repartidas 
em datas ou lotes para exploração. Cada arrendatário de um lote tinha o 
direito de explorar as jazidas de seu domínio, desde que respeitasse 

o Regimento dos Superintendentes, Guardas-Mores e Oficiais 
Deputados para as minas de Ouro, que foi elaborado em 1702. Esse 
regimento criou a Intendência das Minas, um tipo de governo especial 

vinculado diretamente a Lisboa. 
A primeira resolução da Intendência das Minas foi estipular a 

porcentagem do tributo da riqueza obtida em cada jazida. A primeira 
forma de tributo foi o quinto, isto é, 20% do que era produzido na 
prospecção deveria ser remetido à Coroa Portuguesa.Entretanto, esse 

sistema mostrou-se muito vulnerável e passível de fraudes (o ouro era 
contrabandeado no meio de alimentos, entre os dedos dos pés, no meio 

dos cabelos e principalmente dentro de imagens de santos feitas de 
madeira: "santos do pau oco"), fato que obrigou a coroa a estipular outro 
sistema, o da finta, que consistia na remessa de 30 arrobas anuais de 

ouro para a Coroa. Houve ainda a criação das Casas de Fundição, cujo 
objetivo era transformar todo o ouro extraído em barras, na própria 
colônia, após ter sido retirada a quinta parte, que era remetida à Coroa. 

Só depois desse processo, os mineradores tinham o direito de negociar a 
parte que lhe restava. 

Mais adiante, a coroa portuguesa ainda associou aos tributos 
um sistema de capitação, que estipulava também porcentagens sobre 
as posses do minerador, como os seus escravos. Além disso, o governo 
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português criou o sistema da derrama, uma espécie de cobrança 

retroativa dos quintos atrasados e de um imposto a mais sobre aqueles 
que eram cobrados. Essas medidas acabaram por resultar em alguns 
conflitos coloniais, como a Revolta de Vila Rica, em 1720, e a Guerra 

dos emboabas. 
Na década de 1730, houve, ainda em Minas, a criação 
do Distrito diamantino, que passou a ser dirigido pela Intendência dos 

Diamantes. O objetivo era estabelecer o controle sobre a administração 
da extração de diamantes, tal como já havia sido feito com o ouro. 

Em função da descoberta do ouro e de diamantes houve o nascimento de 
várias vilas e cidades, ocupação e povoamento do interior brasileiro, 
mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, 

consolidação do mercado interno. 

Responda: 

a) Em quais regiões foi encontrado ouro no Brasil? 

.............................................................................................................. 
b) O que a exploração do ouro em Minas desencadeou? 

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

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

c) Quem fazia o trabalho braçal nas minas? 

(   ) imigrantes europeus         (   ) os bandeirantes       (   ) africanos 

escravizados 

d) O que era o quinto? 

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

e) De que forma era praticado o contrabando do ouro? 

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

f) O que eram as casas de fundição? 

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

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

g) O que foi a derrama? 

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

h) Em função da descoberta do ouro e diamantes, a capital do Brasil 
mudou de Salvador para onde? 

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

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-vila-rica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/guerra-dos-emboabas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/guerra-dos-emboabas.htm
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ATIVIDADE 04             21/07  

Leia o texto  

  A descoberta do ouro em Minas Gerais em fins do século XVII deu 
início, no Brasil, a uma nova forma de atividade econômica: as atividades 

de mineração. Para explorar o ouro, os mineradores usavam um 
processo primitivo: abriam catas, isto é, poços de onde tiravam o 
cascalho, que era lavado nas bateias, espécies de bacia de madeira ou de 

barro. Quando havia ouro, as pepitas, isto é os grãos, brilhavam ao sol. 
Por isso, as pessoas que faziam a lavagem do cascalho eram chamadas 
de faiscadores. 

 Os mineradores ricos faziam a exploração do ouro nas rochas. O governo 
português cobrava o quinto, ou seja, um imposto que recolhia a quinta 
parte de todo ouro extraído. Para poder controlar o pagamento desse 

imposto, foram criadas as casa de fundição. 

Com base no texto complete a cruzadinha. 

1. A atividade econômica do final do século XVII foi a..................  
 

2.  Nome dado às pessoas que faziam a lavagem do 
cascalho..................... 
 

3. Espécie de bacia de madeira ou barro.................... 
 
4. Os poços de onde era tirado o cascalho se chamavam...................  

 
5. Para controlar o pagamento de impostos foram criadas as casas 

de........................  
 
6. O imposto que recolhia a quinta parte do ouro extraído, foi 

chamado de...................  
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Leia atentamente o texto a seguir e responda:    

   "São João del-Rei tornou-se um expoente entreposto e passou a circular 

com a produção, recebendo e enviando produtos para outras localidades 
[...]. o que era encaminhado: carne, toucinho, café, arroz, feijão, farinha, 
milho, rapadura, aguardente, algodão, trigo, queijo e doce. Diversos 
animais: galinhas, carneiros, patos [...]. Transportavam também utensílios 
como: selas, estribos, chicotes, chapéus etc. Tudo isso era transportado 
por tropas, que tocavam, ainda, boiadas que eram comercializadas por 
todos os cantos. [...] 

     Os tropeiros eram os homens de negócios, que compravam e vendiam. 
Alguns produziam em suas propriedades. Circulavam por infinitas trilhas e 
caminhos [...]. Além de vender de tudo um pouco, em muitos lugares o 
tropeiro levava e trazia notícias ou mensagens.[...] 

    [As tropas] Paravam entre 12 e 14h para o descanso e abrigo. 
Instalavam o pouso e ainda sobrava um tempo para a caça ou pesca e 
preparar a refeição: paçoca de carne, feijão, carne seca, farinha de 
mandioca, torresmo e depois o café com rapadura. [...] Para o tempo 
passar, tinha viola e contação de causos." 

a) Quem eram os tropeiros? Qual a sua importância para as regiões das 
minas? 

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

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

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

b) Segundo o texto, que produtos os tropeiros comercializavam? 
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................................................................................................................

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

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

c) Nos momentos de descanso, o que os tropeiros faziam? 

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

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

O texto abaixo trata-se do relato de um viajante que passou por Vila 

Rica no século XIX:  

Contam-se em Vila Rica cerca de duas mil casas. Essa vila floresceu 
enquanto os terrenos que a rodeiam forneciam ouro em abundância; à 

medida, porém, que o metal foi se tornando raro ou de extração mais 
difícil, os habitantes foram pouco a pouco tentar fortuna em outros 
lugares, e, em algumas ruas, as casas estão quase abandonadas. A 

população de Vila Rica, que chegou a ser de 20 mil, está atualmente 
reduzida a 8 mil, e essa vila estaria deserta ainda se não fosse a capital 

da província, a sede da administração e a residência de um regimento. 

Sobre o texto, é correto afirmar que o viajante: 

a) (   )Relata o momento mais próspero de Vila Rica, em que o ouro era 
abundante na região.  
b) (   ) Centra seu depoimento apenas nos habitantes da região. 

c) (  ) Relata um momento de decadência de Vila Rica, no qual muitas 
pessoas foram tentar fortuna em outros lugares. 

d) (  ) Explica que a grande importância de Vila Rica não se deu por 
causa do ouro, mas por outros motivos.  
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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. 

SOME ANY 

É empregado basicamente em 
orações afirmativas, significa: 

algum, alguns, alguma, algumas; 
um pouco de. 

É usado em perguntas ou em 
orações negativas, significa: 

algum, alguns, alguma, algumas; 
qualquer; nenhum, nenhuma. 

EX:  

 I bought some cheese, but I didn't buy any bread. (Comprei um 

pouco de queijo, mas não comprei pão nenhum.) 

 You don't have any chance. (Você não tem chance alguma.) 

 There aren't any good beaches here. (Não há praias boas aqui.) 

 I'm going to the post office. I need some stamps. 

(Vou aos correios. Preciso de alguns selos.) 

 He got some bad grades. (Ele tirou algumas notas ruins.) 

MANY MUCH 

É usado com substantivos 
contáveis, significa muitos ou 
muitas. Exemplos de substantivos 

contáveis: tomatoes, people, 
animals, bottle, apple, egg... 

É usado com substantivos 
incontáveis, significa muito ou 
muita. Exemplos de substantivos 

incontáveis: milk, coffee, butter, 
tea, water, sugar... 

 EX:  

 Many students prefer to study in the morning. (Muitos alunos 

preferem estudar de manhã.) 

 How many days did you spend in L.A.? (Quantos dias você passou 

em Los Angeles?) 

 I don’t have much money. (Eu não tenho muito dinheiro.) 

 She put much water in the jar. (Ela colocou muita água na jarra.) 

 
EXERCÍCIO 1) Circule ou destaque a resposta correta entre SOME ou 
ANY. DICA: observe com atenção as palavras que terminam com n’t, elas 

indicam sentença negativa.  
 
a) Have you got some/any bread? 

b) I have got some/any biscuits. 

c) There isn‟t some/any rice the fridge. 

d) Nadia has got some/any rice. 
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e) Have you got some/any burgers? 

f) I haven‟t got some/any pizza. 

g) There is some/any cheese on the table. 

h) She hasn‟t got some/any fruit. 

i) Have you got some/any cakes? 

j) Susan has got some/any bananas. 

 

EXERCÍCIO 2) Complete com SOME ou ANY. 

a) I want to put ______________ sugar into my coffee 

b) ______________ people are waiting outside the movie theater 

c) There is ______________ white car next to the truck 

d) Are there ______________ supermarkets in your neighborhood? 

e) There are ______________cookies on the table. Let's have 

______________  

f) I need ______________ minutes to finish my work and then I can 

leave 

g) Do you have ______________ pets, like cats or dogs? 

h) I have ______________ really good friends 

i) I don't have ______________ tests next week 

j) Thomas needs ______________ pencils to finish his picture 

EXERCÍCIO 3) Complete as frases com MANY ou MUCH 

a) How ______________ potatoes are there in the fridge? 

b) How ______________ chocolate do you sell everyday? 

c) How ______________ people come to the supermarket a week? 

d) How ______________ stars do you see every night? 

e) How ______________ pasta do you eat at the weekends? 

f) How ______________ rice is there in the kitchen? 

g) How ______________ cars have you got? 

h) How ______________ lemons do you buy a week? 

EXERCÍCIO 4) Circule ou destaque a resposta correta entre HOW MANY 
ou HOW MUCH 
a) How many / How much boys are here? 

b) How many / How much juice do you need? 

c) How many / How much homework have you got? 

d) How many / How much posters has Peter got? 

e) How many / How much butter would you like? 

f) How many / How much tomatoes are there? 

g) How many / How much photos did you take? 
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h) How many / How much bacon is there in the fridge? 

i) How many / How much milk is there in the bottle? 

j) How many / How much eggs do we need for this recipe? 

 

ATIVIDADE 02  15/07 

Leia as frases do quadro! 

Podemos utilizá-las para expressar nossas opiniões sobre qualquer 

assunto, concordando ou discordando, também podemos utilizá-las para 

perguntar a opinião de alguém. 

1. I believe that... 

2. Personally speaking, I 
believe that 

3. To be honest... 

4. I certainly agree with that 
5. What do you think about...? 

6. In my opinion... 
7. I share the same view. 
8. I don't share this view with 

you. 
9. You're absolutely right! 

10. How do you feel about...? 
11. I think so. 
12. I disagree with you 

13. I see your point. but... 
14. I kind of agree with you... 
15. You make a good point, 

but... 
16. What do you think...? 

17. Do you agree with me? 
18. Don’t you think that...? 
19. I'm afraid, I don't agree 

20. Do (Don't) you think that...? 
21. As far as I know... 

22. What's your opinion 
about...? 

23. Well, if you ask me... 

1. Eu acredito que... 

2. Pessoalmente falando, eu 
acredito que... 

3. Para ser honesto 

4. Eu certamente concordo com 
isso 

5. O que você acha sobre...? 
6. Na minha opinião... 
7. Eu compartilho a mesma visão 

8. Eu não compartilho a mesma 
visão 

9. Você está absolutamente certo! 
10. Como você se sente sobre...? 
11. Acho que sim. 

12. Eu discordo de você 
13. Eu vejo seu ponto, mas... 
14. Eu meio que concordo com 

você... 
15. Você fez um bom ponto, mas... 

16. O que você acha...? 
17. Você concorda comigo? 
18. Você não acha que...? 

19. Tenho medo de não concordar 
20. Você (não) acha que...? 

21. Até onde eu sei... 
22. Qual sua opinião sobre...? 
23. Bem, se você me perguntar... 

 

EXERCÍCIO 1) Após ler as frases do quadro acima, classifique-as entre 

frases que podemos utilizar para: 

 ASKING ABOUT OPINION (perguntar sobre opinião de alguém); 
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 GIVING OPINION (dar sua opinião); 

 AGREEING WITH AN OPINION (concordando com uma opinião de 

alguém); 

 DISAGREEING WITH AN OPINION (discordando de uma opinião). 

ASKING ABOUT OPINION GIVING OPINION 

  

AGREEING WITH AN OPINION 
DISAGREEING WITH AN 

OPINION 

  

EXERCÍCIO 2) Leia a conversa a seguir e destaque as frases que 

expressam opinião, concordância ou discordância. 

Hannah: In my opinion, the good school is the one that makes a balance 

between discipline and fun. 
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Amy: I completely agree with you, Hannah. Too much focus on discipline 

can make a school like a prision, and excessive focus on fun makes it a 

park rather than a school. So balance is better. 

Paul: I'm sorry to say this, but I totally disagree with you. What is the 

point of fun in a school? To my mind, the good school is the one where 

you don't have to study such useless subjects as foreign languages. 

Amy: I don't agree with you, Paul. I think foreing language are very 

important nowadays. 

Hannah: You are right Amy, there is no good school thata doesn't teach 

foreign languages today. 

 

ATIVIDADE 03  22/07 

Vamos relembrar o Future com Will e Going to? 
 
O WILL é utilizado para coisas que irei fazer em um futuro próximo, 

como amanhã, depois de amanhã, nessa semana, é utilizados para 
decisões tomadas sem muito planejamento: 

 I will do my homework tomorrow (Eu vou fazer meu tema de casa 
amanhã) 

A forma negativa é WILL NOT, ou podemos abreviar para WON‟T. 

 EX: I will not ask you twice! (Eu não vou te perguntar duas vezes!) 

 
O GOING TO é utilizado para fazer coisas que necessitam ser planejadas, 
com um período maior de tempo. 

 I‟m going to travel to the beach on my vacations (Eu vou viajar 
para a praia nas férias) 

Para a forma negativa, apenas acrescentamos NOT antes do GOING TO: 

 I‟m not going to travel this year. (Eu não vou viajar esse ano) 

 
EXERCÍCIO 1) Marque a resposta correta para as frases abaixo, use o 
dicionário ou tradutor online para auxiliar. 
 

1) Don't worry, mum, I promise I ___________ good care of the plants. 
a) will take b) am going to take 

 
2) Did you invite Ann to the party? -  Oh, no, I forgot! I ___________ her 

now. 

a) will phone  b) am going to phone 
 

3) Why are you putting on your coat?    - I ___________ 
a) will go out  b) am going to go out. 
 

4) Look! That car has had an accident. - Oh, no. I________ an ambulance! 
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a) 'll call   b)'m going to call 

 
5) I'm thirsty. – I ___________ you something to drink. 

a) 'll give  b) I‟m going to give 

 
6) I have bought a guitar and I ___________ to play it. 

a) will learn  b) am going to learn 

 
7) When we are old, life ___________ easier. 

a) will be    b) is going to be 
 

8) Nobody in Jane's team can play basketball. They ___________ the 

match. 
a) will lose    b) are going to lose 

 
9) He's driving too fast. He ___________ an accident. 

a) will have   b) is going to have 

 
10) In the future, people ___________ in ecological homes. 

a) will live   b) are going to live 

 
 

EXERCÍCIO 2) Circule a resposta WILL se a frase for uma decisão rápida 
ou circule GOING TO, caso seja uma ação planejada. 
 

a) Next Saturday we will/are going to attend an NBA game 
b) I think the game will/is going to be at the Olympic arena 
c) My father is going to/will buy tickets tonight 

d) Will/Is going Miami Heat win the championship? 
e) The weather is going to/will be dreadful tomorrow. But I doubt that it 

will/is going to snow in June 
f) In 3000 years, people will/are going to travel with flying cars instead 

of airplanes 

g) I will/am going to lift that heavy box for you 
h) I think that schools won't/are not going to use books, they will/are 

going to give every child a tablet computer 
i) Next summer I won't/am not going to travel 
 

SOBRE AS REGRAS DO FUTURO WILL E GOING TO: 
 
j) We use will/going to when we want to talk about predictions 

k) We use going to/will when we offer to help someone 
l) We use will/going to when we speak about plans 

m) We use going to/will to decisions I make now 
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ATIVIDADE 04  22/07 

Vamos relembrar os Prefixos e Sufixos? 

 

PREFIXES – O prefixo é colocado antes do radical (que é a parte da 

palavra responsável pela sua significação principal). 

IN, IM, 

IL, IR 

Illegal, Impossible, 

Irreplaceable 

DIS Disagree, Disloyal 

PRE Prepare, Prepaid NON Nonsense, Nonsmoking 

UN Unrealiable, Unhappy MID Midway, Midday 

DE Deforestation, Deactive RE Redo, Rewrite 

SUFFIXES – O sufixo é colocado depois do radical (que é a parte da 
palavra responsável pela sua significação principal). 

- ER Stronger, Teacher  - NESS Happyness, Kindness 

- LESS Useless, Faithless - FUL Beautiful, Helpful 

- ABLE Reliable, Predictable - EST Strongest, Coldest 

 

EXERCÍCIO 1) Relacione a coluna 1 com a coluna 2 ligando os prefixos, 
depois relacione a coluna 3 com a coluna 4 para ligar os sufixos. 

 
1  2  3  4 
       

Un  ...forest  Happy...  ful 
Im  ...real  Suit...  ness 
IL  ...night  Fear...  est 

De  ...legal  Faith...  able 
Dis  ...read  Sad...  less 

Non  ...cooked  Sing...  er 
Mid  ...sense  Hope...  ness 
Re  ...loyal  Use...  er 

Ir  ...happy  Help...  ful 
Pre  ...possible  Cold...  less 

 
EXERCÍCIO 2) Use as palavras do quadro abaixo para preencher a 
cruzadinha, preste atenção nas definições para compreender onde serão 

encaixadas. 
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EXERCÍCIO 3) Leia as expressões de tempo e sua tradução, observe 

como são utilizadas no passado (past), no presente (present) e no futuro 

(future) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST PRESENT FUTURE 

12 hours ago:12 horas 

atrás 
Last 5 days: últimos 5 

dias 
5 years ago: 5 anos 
atrás 

Last month: Mês 
passado 
Last week: Semana 

passada 
Yesterday: Ontem 

Last Tuesday: Última 
terça-feira 
Last weekend: Último 

fim de semana 

At the moment: 

No momento 
Now: Agora 

Right now: Agora 
mesmo 
Today: Hoje 

This week: Essa 
semana 

This year: Esse 
ano 
This month: Esse 

mês 

3 hours later: 3 
horas depois 

Two days later: 2 
dias depois 

5 years later: 5 anos 
depois 
Soon: Em breve 

Tomorrow: Amanhã 
Next week: Próximo 

mês 
Next month: 
Próximo mês 

Next year: Próximo 
ano 

SINCE – FOR IN – ON - AT 
Twice a day: Duas 
vezes por dia 
Already: Já 

Just: Somente 
Yet: Ainda 

For 4 hours: Por 24 

horas 
Since 10 hours: Desde 
as 10 horas 

For 5 years: Por 5 anos 

On monday: Na 
segunda-feira 

At weekend: No 
fim de semana  
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EXERCÍCIO 4) Escolha a alternativa correta que completa as frases a 

seguir, a tabela acima lhe auxiliará com a tradução. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  08/07 

Texto 1: Infecções Sexualmente Transmissíveis 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são as infecções 
causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São 

transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, 
vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com 
uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode 

acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto 
ou a amamentação. 

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida 

e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento 
e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa 
a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa 

ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. 
Quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis? 

Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, 
mas os exemplos mais conhecidos são: 

 Cancro mole (cancroide) 

 Condiloma acuminado 
 Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 
 Donovanose 

 Gonorréia e infecção por clamídia 
 Herpes genital 

 Infecção pelo HIV 
 Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) 
 Infecção pelo HTLV 

 Linfogranuloma venéreo (LGV) 
 Sífilis 
 Uretrite Gonocócica e Não Gonocócica 

Quais são os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis? 
As IST podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos e 

verrugas anogenitais. Os sinais aparecem, principalmente, no órgão 
genital da pessoa, mas podem surgir também em outra parte do corpo, 
como na palma das mãos, olhos e língua. 

Características de IST por feridas 
 Aparecem nos órgãos genitais ou em qualquer parte do corpo, com ou 

sem dor. 
 Podem ser manifestações da sífilis, herpes genital, cancroide, 

donovanose e linfogranuloma venéreo. 

http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/cancro-mole
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/condiloma-acuminado
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/doenca-inflamatoria-pelvica-dip
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/donovanose
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/gonorreia-e-infeccao-por-clamidia
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/herpes-genital
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/infeccao-pelo-hiv
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/infeccao-pelo-papiloma-virus-humano
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/infeccao-pelo-htlv
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/linfogranuloma-venereo
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/sifilis
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/d-a/item/uretrite-gonococica-e-nao-gonococica
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Características de IST por corrimentos 

 Aparecem no pênis, vagina ou ânus. 
 Podem ser esbranquiçados, esverdeados ou amarelados, dependendo 

da IST. 

 Podem ter cheiro forte e/ou causar coceira. 
 Provocam dor ao urinar ou durante a relação sexual. 
 Nas mulheres, quando é pouco, o corrimento só é visto em exames 

ginecológicos. 
 Podem se manifestar na gonorreia, clamídia e tricomoníase. 

Características de IST por verrugas anogenitais 
 São causadas pelo Papilomavírus Humano (HPV) e podem aparecer em 

forma de couve-flor, quando a infecção está em estágio avançado. 

 Em geral, não doem, mas pode ocorrer irritação ou coceira. 
Algumas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem não 

apresentar sinais e sintomas, e se não forem diagnosticadas e 
tratadas, podem levar a graves complicações, como infertilidade, 
câncer ou até morte. 

Como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis? 
O uso da camisinha (masculina ou feminina) em todas as 

relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para 

evitar a transmissão das IST, do HIV/aids e das hepatites virais B e C. 
Serve também para evitar a gravidez. 

A camisinha masculina ou feminina pode ser retirada 
gratuitamente nas unidades de saúde. 

Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair uma IST. 

Não importa idade, estado civil, classe social, identidade de gênero, 
orientação sexual, credo ou religião. A pessoa pode estar 
aparentemente saudável, mas pode estar infectada por uma IST. 

A prevenção combinada abrange o uso da camisinha masculina 
ou feminina, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, 

testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, profilaxia pós-
exposição ao HIV, imunização para HPV e hepatite B, prevenção da 
transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento 

antirretroviral para todas as PVHA, redução de danos, entre outros. 
Por que alertar a parceria sexual de uma infecção sexualmente 

transmissível? 
O controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) não 

ocorre somente com o tratamento de quem busca ajuda nos serviços 

de saúde. Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a 
reinfecção, é fundamental que as parcerias também sejam testadas e 
tratadas, com orientação de um profissional de saúde. 

As parcerias sexuais devem ser alertadas sempre que uma IST 
for diagnosticada. É importante a informação sobre as formas de 

contágio, o risco de infecção, a necessidade de atendimento em uma 
unidade de saúde, as medidas de prevenção e tratamento (ex.: relação 
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sexual com uso de camisinha masculina ou feminina até que a 

parceria seja tratada e orientada). 
 

ATIVIDADE 02  15/07 

Fazer um resumo do texto que acabaram de ler no caderno 

 

ATIVIDADE 03  22/07 

Texto 2: Métodos contraceptivos  
Muitas mulheres apresentam o sonho de ter filhos; outras, no 

entanto, não possuem esse desejo ou ainda não estão preparadas, seja 

física e psicologicamente, seja financeiramente, para uma gestação. 
Nesse último caso, a mulher deve procurar meios de prevenir uma 

gravidez indesejada: os métodos contraceptivos. 
Existem diferentes tipos de métodos contraceptivos e nem todos 

se adaptam ao estilo de vida de determinada mulher. Para que um 

método seja eficaz, é importante não avaliar somente os índices de 
falha, mas também se há conforto, acessibilidade, riscos à saúde e até 
mesmo se corresponde ao objetivo pretendido, que pode ser prevenir 

uma gravidez momentaneamente ou então para sempre. 
Os métodos contraceptivos podem ser classificados em cinco tipos 

básicos: comportamentais, hormonais, de barreira, intrauterinos e 
definitivos. Veja a seguir a descrição de cada tipo e exemplos: 
- Os métodos comportamentais ou naturais baseiam-se em 

mudanças no comportamento sexual, como abstenção sexual no 
período fértil e relações em que o esperma não é colocado no interior da 

vagina. A tabelinha e o coito interrompido são exemplos de métodos 
comportamentais. 
- Os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios 

que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do 
espermatozoide através do espessamento do muco. Dentre os métodos 
hormonais, destacam-se os contraceptivos orais combinados e os 

contraceptivos orais constituídos apenas de progesterona. 
- Os métodos de barreira impedem fisicamente que o espermatozoide 

encontre o óvulo, funcionando, portanto, como barreiras mecânicas. 
Como exemplos desse método, podemos citar a camisinha e o 
diafragma. 

- Os dispositivos intrauterinos são estruturas colocadas no interior da 
cavidade do útero que atuam impedindo a chegada dos espermatozoides 
às tubas uterinas. Como exemplo, podemos citar o Sistema de 

Liberação Intrauterino de Levonorgestrel (SIU-LNG) e o Dispositivo 
Intrauterino de Cobre (DIU-Cu). 
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- Os métodos definitivos são aqueles em que são feitos processos 

cirúrgicos que promovem a esterilização, que pode ser do homem ou da 
mulher. São exemplos de métodos definitivos a laqueadura tubária e 
vasectomia. 

 

ATIVIDADE 04  22/07 

Relacione as colunas. 
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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 

deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram 
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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. 

5)(  )Por meio das pinturas encontradas nas casas, sabemos que 

homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. 

6)(  )A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades 

sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo, 

resultando nas chamadas danças primitivas. 

 

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 



 

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 

 

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 

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 
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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. 

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 
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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). 

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

quadrilha surgiu em qual país? 

a) Chile               b) México            c) Peru              d) França 

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

a)1820                b)1280               c)180                d)1080 

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                 d)IXX 

4) As quadrilhas se espalharam por várias regiões do Brasil a partir do 

século 

a) XX                b)XXI                 c)VX                 d)IXX 

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

de : 

a)participantes         b)roupas                c)pares                     d)músicas 

6)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 d)tango                           

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

caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança: 

a)urbana                  b)clássica         c)folclórica coletiva        d)individual 
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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? 

 

 

4) Tradicionalmente  a quadrilha se popularizou nos meios rurais como 

um festejo para que? 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  08/07 

MEIO AMBIENTE E SOLIDARIEDADE. 

 
PLANTE O FUTURO 

 
            Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias 
acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto 

carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não 
admirasse suas plantas e flores. 
          Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o 

serviço com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe 
perguntou: 

- Que planta é essa que o senhor está cuidando? 
- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu. 
- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem. 

- Ah! Mais ou menos uns 15 anos - respondeu o velho. 
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? - questionou o rapaz. 

- Não meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto. 
- Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não 
comerá de seu fruto? O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, 

respondeu: 
- Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém 
comeria jabuticaba se todos pensassem como você. 

         O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. 
Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e 

parou para descansar à sua sombra. 
         De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma 
jabuticabeira carregada de frutos maduros. 

         Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia, 
lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu: "Estou comendo esta 
jabuticaba porque alguém há 15 anos plantou esta árvore. Talvez essa 

pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão." O importante é 
plantar e saber que um dia alguém será beneficiado. 

 
(Trecho do livro Para Que Minha Vida Se Transforme / Maria Salette e 
Wilma Ruggeri - Ed. Verus) 

 
ATIVIDADE 
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1- O que você imagina que o jovem pensava no momento em que 

indagou o idoso dizendo: - Então, qual a vantagem de plantar uma 
árvore se o senhor não comerá de seu fruto? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Retire do texto um trecho que justifique o momento em que o jovem 

se convenceu da importância do trabalho daquele idoso. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
3- Diante da reflexão desse texto, como você explica o título? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4- Você cuida do meio ambiente? O que você faz para colaborar com as 
gerações futuras? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5- Que consequências você já observa no meio ambiente da 
irresponsabilidade e ação destruidora do homem? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6- Ser idoso é uma das fases pelas quais vamos passar, assim como a 
fase adulta e juvenil. Descreva como gostaria de viver essa fase. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02  15/07 

FÁBULA DA CONVIVÊNCIA 

Durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre esteve 

coberto por gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e 

morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. 

Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa 

de se proteger e sobreviver, começou a se unir, ajuntar-se mais e mais. 

Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, 

bem unidos, aqueciam-se mutuamente naquele inverno tenebroso. 

Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os 

companheiros mais próximos, justamente aqueles que ofereciam mais 

calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. Então, todos se 

afastaram-se feridos, magoados e sofridos. 

Dispersaram-se, por não suportarem por mais tempo os espinhos 

de seus semelhantes. Doía muito. Mais essa não foi a melhor solução 

porque separados logo começaram a morrer congelados. Os que não 

morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com 

medo, com cuidado, de tal forma que, unidos, cada qual conservava 

uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver 

sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se 

resistindo à longa era glacial. 

Sobreviveram. 

Conclusão: O melhor do relacionamento não é aquele que une pessoas 

perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos 

do outro, a admirar suas qualidades. 

• É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio! 

• É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar! 

• É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração! 

 

ATIVIDADES 

1- Para você, o que é mais difícil na convivência com as pessoas? 

Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2 - Você se esforça para conviver pacificamente com os outros? 

Como? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- O que é conviver pacificamente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4- O que é preciso para conviver pacificamente? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5 - Muitas vezes respeitamos pessoas que não conhecemos 
pessoalmente pelas coisas importantes que fazem. Há alguma 

pessoa com essa característica que você respeite? Quem e por qual 
razão você a respeita? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

6- Dê exemplo de algo que poderíamos dizer e que poderia ferir os 
sentimentos dos outros. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  10/07 

Cubismo 

Ele foi um importante e influente movimento artístico europeu nas artes 
plásticas e literatura do século XX, fundado por Pablo Picasso e Georges 
Braque. O início do movimento se deu com um quadro de Picasso, que 

levou o nome de “Les demoiselles d‟Avignon”.O movimento tinha como 
principal natureza a utilização de formas geométricas para criação da 

arte, tentando representar os objetos da cena com elas. Foi um dos 
principais movimentos artísticos a não ligar tanto para a realidade ou 
estética e dar preferência à algo mais abstrato, imaginário e surreal. 

 Les demoiselles d‟Avignon”. 

As principais características do movimento cubismo são: 

 Utilização formas geométricas em suas obras 

 Decompor imagens em formas geométricas 

 Utilizar de colagens para dar um novo sentido e significado para 
alguma imagem. 

 Não utilização da perspectiva, causando a sensação de 
uma pintura „escultórica‟ 

 Utilização de cores mais escuras e fechadas 

 Utilizar cores em superfícies planas 

 Dar sensação de uma figura com três dimensões. 

 Utilizando metal para expressar as idéias. 

 Maior uso do abstrato 
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Observe as imagens das obras cubistas, agora você é o artista, faça 

um auto retrato cubista,use o espaço abaixo,seja criativo! 
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ATIVIDADE 02  17/07 

CUBISMO NO BRASIL 

No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é 
que o movimento cubista  ganhou força.Ainda que os artistas 

brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente 
cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente.A artista 
Tarsila do Amaral foi umas personalidades que utilizou características 

cubistas em suas telas. Nelas, notamos a influência dessa vanguarda 
européia pelo uso das formas geométricas. Ainda nas artes plásticas, 

vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros: Anita Malfatti, 
Rego Monteiro e Di Cavalcanti. 

 

  

         Agora use sua criatividade e faça um desenho cubista. (Utilize o 

verso da folha) 

 


