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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

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

PRIMEIRA SEMANA 

Quarta-Feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

Sexta-Feira 
11/09 

CIÊNCIAS  
Entender como acontecem os 
movimentos da terra, e os 
raios solares. 

ENSINO RELISOSO 
Compreender, valorizar e 
respeitar as manifestações 
religiosas e filosofias de vida, 
suas experiências e saberes, 
em diferentes tempos, espaços 

e territórios. 
 

LINGUA PORTUGUESA 
Compreender os diferentes usos 
da vírgula como elementos de 
coesão textual e aplicar o 

conhecimento adquirido nas 
atividades propostas na apostila: 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Revisar os conteúdos Atletismo 

(esporte de marca) e Futefol 

(esportes de invasão) 

MATEMÁTICA  
Reconhecer, classificar e operar 
com os polígonos regulares 

HISTÓRIA 
Compreender o que motivou a 
vinda da família real portuguesa 
ao Brasil; 
Conhecer as transformações 
feitas por D. João na cidade do 
Rio de Janeiro e de que forma 

isso interferiu no cotidiano das 
pessoas; 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
14/09 

Terça-Feira 
15/09 

Quarta-Feira 
16/09 

Quinta-feira 
17/09 

Sexta-Feira 
18/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Compreender os 
diferentes usos da 
vírgula como 
elementos de coesão 
textual e aplicar o 
conhecimento 
adquirido nas 
atividades propostas 
na apostila: 

GEOGRAFIA  
Entender sobre a 
criação dos 
principais blocos 
econômicos. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer, 
classificar e 
operar com os 
polígonos 
regulares 

HISTÓRIA  
Identificar o que 
levou ao regresso 
de D. João à 
Portugal e a 

permanência de 
D. Pedro no 
Brasil; 
Compreender o 
que foi o Dia do 
Fico e o que levou 
à proclamação da 
Independência no 

Brasil. 

CIÊNCIAS  
Compreender que 
a terra e seus 
movimentos, tem 
muita 
importância em 
nossas vidas. 

INGLÊS 
Aplicar o uso do 
gerúndio em 
situações 

comunicativas 
que expressam 
ações em 
andamento. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Compreender os 
diferentes usos da 
vírgula como 
elementos de 
coesão textual e 
aplicar o 
conhecimento 
adquirido nas 
atividades 

propostas na 
apostila: 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 
conteúdos 
Atletismo (esporte 
de marca) e Futefol 

(esportes de 
invasão) 

MATEMÁTICA  
Reconhecer, 
classificar e operar 
com os polígonos 
regulares 
 

INGLÊS 
Analisar, 

criticamente, o 

conteúdo de textos, 

comparando 

diferentes 

perspectivas 

apresentadas sobre 

um mesmo assunto 

envolvendo 

articulação com 

conhecimentos 

prévios. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
21/09 

Terça-Feira 
22/09 

Quarta-Feira 
23/09 

Quinta-feira 
24/09 

Sexta-Feira 
25/09 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Compreender os 
diferentes usos da 
vírgula como 
elementos de coesão 
textual e aplicar o 
conhecimento 
adquirido nas 
atividades propostas 
na apostila: 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre 
os principais blocos e 
suas importâncias 
para a economia. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer, 
classificar e 
operar com 
triângulos. 

HISTÓRIA  
Entender como 

aconteceu a 

elevação do Brasil 

a categoria de 

Reino Unido.  

Analisar como o 

Tratado de 

Comércio e 

Navegação fez 

com que a cidade 

do Rio de Janeiro 

ficasse repleta de 

mercadorias 

inglesas. 

CIÊNCIAS  
Entender as 
estações do ano 
no mundo todo. 

INGLÊS 
Analisar, 
criticamente, o 
conteúdo de 
textos, 
comparando 
diferentes 
perspectivas 

apresentadas 
sobre um mesmo 
assunto 
envolvendo 
articulação com 
conhecimentos 
prévios. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Leitura de resumo 

sobre as principais 

partes do poema 

para reconhece-lo 

de forma clara e 

leitura de poema 

para incentivar a 

criatividade na hora 

da produção de 

texto do aluno, e a 

própria produção 

de um poema de 

forma coerente e 

clara. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Revisar os 
conteúdos futsal 
(esporte de invasão) 
e Voleibol (esportes 
de rede) 

MATEMÁTICA  
Reconhecer, 
classificar e operar 
com triângulos. 

ARTE 
Propor ao aluno a 
reconhecer a 
importância do 
desenho, bem como 
suas principais 
características 
expressivas; 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
28/09 

Terça-Feira 
29/09 

Quarta-Feira 
30/09 

Quinta-feira 
01/10 

Sexta-Feira 
02/10 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura de resumo sobre as 

principais partes do poema 

para reconhece-lo de forma 

clara e leitura de poema 

para incentivar a 

criatividade na hora da 

produção de texto do aluno, 

e a própria produção de um 

poema de forma coerente e 

clara. 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre esse 
bloco e a importância do 
mesmo para o Brasil. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer, 
classificar e 
operar com 
triângulos. 

HISTÓRIA  
Analisar a obra 
de Pedro 
Américo  " O 
Grito do 
Ipiranga" e 
compreender as 

reais 
características 
do momento 

histórico que ele 
representa. 

CIÊNCIAS  
Levar o aluno a 
entender que as 
estações do ano e 
os movimentos da 
terra são muito 
importantes. 

INGLÊS 
Construir 
repertório cultural 
por meio do 
contato com 

manifestações 
artístico-culturais 
vinculadas à 

língua inglesa, 
valorizando a 
diversidade. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Revisar os 
conteúdos futsal 
(esporte de 
invasão) e 
Voleibol 
(esportes de 
rede) 

GEOGRAFIA 
Compreender 
sobre A livre 

circulação de 
bens e serviços e 
fatores de 

produção desse 
bloco. 

ARTE 
Propor ao aluno a 
reconhecer a 
importância do 
desenho, bem como 
suas principais 
características 
expressivas; 

ENSINO RELIGIOSO 
Reconhecer e cuidar 
de si, do outro, da 
coletividade e da 

natureza, enquanto 
expressão de valor da 
vida. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  10/09 

 

 

ATIVIDADE 02  14/09 

Mil faces do hidrogênio 

Elemento abundante e muito reativo o hidrogênio não é 

encontrado, quimicamente livre, na natureza. Se queimado com 

oxigênio puro, gera, apenas, calor e água. A produção mundial de 
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hidrogênio puro é de cerca de 70 milhões de toneladas por ano. A 

produção é responsável por cerca de 830 milhões de toneladas de 

emissões de CO2. Grande parte de sua produção vem da transformação, 

a vapor, do metano, ou da gaseificação do carvão. Contudo, quando 

produzido a partir de fontes e tecnologias renováveis, como solar ou 

eólica, torna-se combustível renovável.  

[...] 

Revista “MINAS FAZ CIÊNCIA”, dez. 2019/jan/fev. 2020. p.16. 

Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/>. 

 

 

ATIVIDADE 03  17/09 

1 – O segmento abaixo foi transcrito sem a vírgula. Coloque-a: 

“Elemento abundante e muito reativo o hidrogênio não é encontrado 

[...]” 

 

2 – No período “Se queimado com oxigênio puro, gera, apenas, calor e 

água.”, o vocábulo destacado, separado por vírgulas, exprime: 

a) (   ) uma restrição.  b) (   ) uma exclusão.  c) (   ) uma retificação. 

 

3 – No trecho “Contudo, quando produzido a partir de fontes [...]”, a 

vírgula separa: 

a) (   ) uma conjunção alternativa. 

b) (   ) uma conjunção conclusiva.  

c) (   ) uma conjunção adversativa.  

 

5 – Na passagem “[...] tecnologias renováveis, como solar ou eólica, 

torna-se combustível renovável.”, as vírgulas assinalam: 

a) (   ) uma omissão.  b) (   ) uma intercalação.  c) (   ) um 

deslocamento. 

 

ATIVIDADE 04  21/09 

Atividade de pontuação em orações coordenadas 

► Use a vírgula nas orações coordenadas corretamente: 

1. O jornalismo informa  traz a notícia  resume os fatos do dia.  

https://minasfazciencia.com.br/
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2. Li a mensagem no Whatsapp  mas não entendi o que você disse.  

3. Acordamos cedo  tomamos o café e fomos à escola.  

4. Trabalhou muito portanto ficou cansado no fim do dia.  

5. Vim fiz o cadastro pus meu nome informei minha idade registrei meu 

endereço. 

6. Jean gosta muito de informática porém se dedica mais em jogar 

tênis.  

7. Venham aqui pois já está tarde! 

8. Os alunos abriram o livro copiaram o texto e entregaram o trabalho.  

9. A moça fez uma bela maquiagem entretanto passou o batom errado.  

10. Geraldo arrumou o quarto e Marilda lavou a louça da janta.  

 

► Escolha apenas uma das alternativas abaixo como correta: 
Qual das frases abaixo a vírgula está usada corretamente? 

a) (   ) Jean comeu um bolo, e uma torta de limão. 

b) (   ) Corri mas, não alcancei o ônibus. 

c) (   ) Joana sabe, Português e História. 

d) (   ) As pessoas gostam de facebook, porém não elas não têm muitos 

amigos reais. 

e) (  ) Os políticos deveriam cuidar do dinheiro, público mas geralmente 

são corruptos. 

 

Qual das frases abaixo NÃO deverá ter vírgula para ser correta? 

a) (   ) José estudou e trabalhou.  

b) (   ) Sorri mas ninguém se ofendeu. 

c) (   ) Jean odiava Português porém estudou o uso da vírgula.  

d) (  ) Não se façam de desentendidos porque percebi a intenção de 

vocês. 

e) ( ) Eu vim aqui para aprender portanto estou aguardando a 

explicação. 
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ATIVIDADE 05  24/09 

Leia com atenção. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Após análise dos textos abaixo produza um poema com o título 

“Amanhã”.  

 Nele você deverá escrever como se “amanhã” fosse um dia muito 

especial ou seu último dia.  

 Como seria esse dia? Relate-o.  

 Seu poema poderá ter rimas ou versos brancos.   

 Desafio: Faça um soneto (14 versos (linhas) distribuídos em 2 

tercetos – estrofes com 3 versos (linhas) -  e dois quartetos – estrofes 

com 4 versos. 

 Após produção faça a ilustração (desenho) sobre o seu poema 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 06  28/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Texto I - Amanhã ou Depois 

  (Nenhum de nós) 

Deixamos pra depois uma conversa 

amiga  

Que fosse para o bem 

Que fosse uma saída  

Deixamos pra depois a troca de carinho  

Deixamos que a rotina fosse nosso 

caminho  

Deixamos pra depois a busca de abrigo  

Deixamos de nos ver fazendo algum 

sentido  

 

Amanhã ou depois, tanto faz se depois 

for nunca mais...nunca mais  

 

Deixamos de sentir o que a gente sentia  

E que trazia cor ao nosso dia a dia 

Deixamos de dizer o que a gente dizia 

Deixamos de levar em conta a alegria 

Deixamos escapar por entre nossos 

dedos  

A chance de manter unidas as nossas 

vidas  

Amanhã ou depois, tanto faz se depois 

for nunca mais...nunca mais 

www.letra 

s.com.br/nenhum/de/nos 

Texto II- Patativa do Assaré 

Amanhã 

Amanhã, ilusão doce e fagueira, Linda 

rosa molhada pelo orvalho: 

Amanhã, findarei o meu trabalho, 

Amanhã, muito cedo, irei à feira. 

Desta forma, na vida passageira, 

Como aquele que vive do baralho, Um 

espera a melhora no agasalho 

E outro, a cura feliz de uma cegueira. 

Com o belo amanhã que ilude a 

gente,  

Cada qual anda alegre e sorridente,  

Como quem vai atrás de um talismã. 

Com o peito repleto de esperança, 

Porém, nunca nós temos a lembrança 

De que a morte também chega 

amanhã. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/42096-1 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01, 02 e 03  11, 15 e 18/09 

POLÍGONOS 

 

Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por 

segmentos de reta. A palavra "polígono" advém do grego e constitui a 

união de dois termos "poly" e "gon" que significa "muitos ângulos". 

 

Polígono convexo e côncavo 

A junção das retas que formam os lados de um polígono com o 

seu interior é chamada de região poligonal. Essa região pode ser 

convexa ou côncava. 

Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer 

reta que une dois pontos, pertencente a região poligonal, ficará 

totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos isso não 

acontece. 

 

Polígonos regulares 

Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre 

si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. 

Quando todos os ângulos têm mesma medida, ele é chamado de 

equiângulo. 

Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados 

e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e 

equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. 
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Elementos do Polígono 

Vértice: corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam 

o polígono. 

 

Lado: corresponde a cada segmento de reta que une vértices 

consecutivos. 

 

Ângulos: os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por 

dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os 

ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo 

a ele. 

 

Diagonal: corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não 

consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da 

figura. 

 

Nomenclatura dos Polígonos 

Dependendo do número de lados presentes, os polígonos são 

classificados em: 
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Soma dos ângulos internos de um polígono 

A soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre 

igual a 360º. Entretanto, para obter a soma dos ângulos internos de um 

polígono é necessário aplicar a seguinte fórmula: 

S = (n - 2).180º 

 

Sendo n: número de lados do polígono 

 

Exemplo: Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um 

icoságono convexo? 

Solução 

O icoságono convexo é um polígono que apresenta 20 lados, ou seja n = 

20.  

Aplicando esse valor na fórmula, temos: 

S = (n - 2).180º 

S = (20 – 2).180º 

S= 18.180º 

S = 3240º 

Assim, a soma dos ângulos internos do icoságono é igual a 3240º. 

 

Número de diagonais 

Para calcular o número de diagonais de um polígono, utiliza-se a 

seguinte fórmula: 

   
       

 
 

 

Exemplo: Quantas diagonais apresenta um octógono convexo? 
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Solução 

Considerando que o octógono possui 8 lados, aplicando a fórmula, 

temos: 

   
       

 
 

   
       

 
 

   
   

 
 

   
  

 
 

      

Portanto, um octógono convexo contém 20 diagonais. 

 

1-Procure no caça palavras os seguintes nomes dos polígonos: 

DECÁGONO – DIAGONAL – UNDECÁGONO – POLÍGONO – 

DECÁGONO – ENEÁGONO – HEPTÁGONO – HEXÁGONO – 
ICOSÁGONO – OCTÓGONO – PENTADECÁGONO – PENTÁGONO – 
QUADRILÁTERO – TRIÂNGULO  
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2-Triângulos, quadrados e retângulos são exemplos de polígonos. 

Na figura abaixo, temos outro polígono, cujos vértices são os pontos M, 

N, P, Q, R e S. 

 

a) Quantas retas formam os lados desse polígono? 

b) Qual é o nome desse polígono? 

c) Quantos vértices tem este polígono? 

d) Determine o número de diagonais que é possível traçar neste 

polígono: 
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e) Determine a soma dos ângulos internos deste polígono: 

 

 

 

3-Relacione o nome dos polígonos de acordo com o total de lados:  

( a) Triângulo                                 (    ) 12 lados 

( b) Quadrilátero    (    ) 20 lados  

( c) Pentágono                                (    ) 8 lados 

( d) Hexágono                           (     ) 9 lados 

( e) Heptágono                         (     ) 3 lados 

( f) Octógono                            (     ) 7 lados 

( g) Eneágono                           (     ) 5 lados 

( h) Decágono                        (     ) 4 lados  

( i) Dodecágono                        (     ) 15 lados  

( j) Pentadecágono                  (     ) 6 lados 

(k) Icoságono                         (    ) 10 lados  

 

4-Qual o número de diagonais de um polígono com 

a) 15 lados? 

b) 9 lados? 

 

 

 

5- Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de: 

a) 13 lados? 

b) 10 lados? 

 

 

 

 

6- Qual o significado da palavra polígono? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7- Quais são os elementos de um polígono? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8-Explique: O que é um polígono regular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9-Explique: O que é um polígono convexo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

ATIVIDADE 04, 05 e 06  22, 25 e 29/09 

TRIÂNGULOS  

Um triângulo é um polígono que possui três lados e que 

necessariamente é uma figura plana cujos lados são segmentos de reta.  
Os triângulos são os únicos polígonos que não 

possuem diagonais. 
Note que não existe triângulo que possua dois vértices não 

consecutivos que já não sejam ligados por lados. 

 

Classificação dos Triângulos 

Há sete tipos de triângulos e sua classificação depende da 

disposição dos ângulos podendo ser: isósceles, equilátero, escaleno, 

retângulo, obtuso, agudo ou equiângulo. 

 

Propriedades do Triângulo 

-Os triângulos são compostos por três vértices; 

-A base pode ser qualquer um dos lados para o cálculo da área do 

triângulo. Quando é um triângulo isósceles, a base pode ser 

considerada o lado desigual; 

-A altura representa a perpendicular a partir do vértice oposto; 

-Como existem três bases possíveis, existem também três alturas 

possíveis; 

-A mediana de um triângulo é a linha a partir do vértice para o ponto 

médio do lado oposto; 

-As três medianas intersectam-se em um único ponto denominado 

centro do triângulo; 

-O lado mais curto é sempre o oposto ao menor ângulo interior; 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poligonos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/o-que-e-plano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/diagonais-um-poligono.htm
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-O lado mais longo é sempre oposto ao maior ângulo interior; 

 

Propriedades comuns a todos os triângulos 

-A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre somam 180º; 

-A soma dos ângulos externos sempre resultam em 360º; 

-Os vértices do triângulo são representadas por letras maiúsculas, A, B, 

e C. Já os lados são representados por letras minúsculas, a, b, c. 

 

Tipos de Triângulo 

Os triângulos podem ser classificados de duas formas: pelos lados 

e pelos ângulos internos. Independente da classificação, os triângulos 

podem ser mais de um tipo ao mesmo tempo. 

 

 
 

Triângulo Isósceles: Tem dois lados iguais e um diferente. O lado 

desigual é, em geral, utilizado como referência de base. 

Triângulo Equilátero: Todos os lados são iguais. 

Triângulo Escaleno: Nenhum dos lados é igual 

 

 
 

Triângulo Retângulo: Um dos ângulos forma 90º 

Triângulo Acutângulo: Todos os ângulos internos são menores que 90º 

Triângulo Obtuso: Um dos ângulos é maior que 90º 

 

10-Responda as perguntas abaixo: 

https://www.todamateria.com.br/triangulo-isosceles/
https://www.todamateria.com.br/triangulo-equilatero/
https://www.todamateria.com.br/triangulo-escaleno/
https://www.todamateria.com.br/triangulo-retangulo/
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a) Quantos lados tem um triângulo? 

 

b) Quantas diagonais tem um triângulo? 

 

c) Qual é a soma dos ângulos internos de um triangulo? 

 

d) Qual é a soma dos ângulos externos de um triangulo? 

 

 

11-Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna.  

( a) Triângulo equilátero               (    ) 1 ângulo obtuso e 2 agudos.  

( b) Triângulo isósceles                 (    ) 3 ângulos agudos.  

( c)Triângulo escaleno                  (    ) 1 ângulo reto e 2 agudos.  

( d)Triângulo retângulo                (    ) 3 lados com medidas diferentes. 

( e) Triângulo acutângulo             (    ) 2 lados com medidas iguais.  

( f) Triângulo obtusângulo            (   ) 3 lados com medidas iguais. 

 

12-Qual é a medida do ângulo x do triângulo a seguir? 

 (a) 100° (b) 90° (c) 30° (d) 20° (e) 10° 

 
13-Qual é o valor de x no triângulo a seguir? 

(aqui você vai somar os três ângulos e resolver como se fosse uma 
equação e encontrar o valor de x)  

Resolva: 2x + 20 + 4x + 40 + 6x + 60 = 180º 

 

(a) 5 (b) 6   (c) 7    (d) 12 (e) 120 
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14-Determine o valor de x em cada uma das figuras abaixo (realizar 
como a atividade anterior): 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  14/09 

Blocos Econômicos 

O processo de globalização intensificou as relações econômicas entre os 

países, o que criou uma grande tendência comercial: a de 

desenvolvimento de blocos econômicos. 

Os blocos econômicos são criados com o intuito de facilitar as 

transações comerciais entre os países membros. E foi nesse sentido que 

as primeiras organizações capazes de notar as vantagens desse 

processo foram as capitalistas, possibilitando acordos que auxiliavam 

na garantia de mercados consumidores cada vez mais intensos para a 

venda de produtos industrializados como também para a 

disponibilização de matéria prima. 

Os primórdios dos blocos econômicos 

O primeiro bloco conhecido foi organizado logo após o final da 2ª Guerra 

Mundial, integrando Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Muitas foram as 

vantagens proporcionadas com o desenvolvimento da BENELUX, que 

trouxe uma série de vantagens para o continente europeu. Isso fez com 

que outros países como a França, Itália e Alemanha também 

integrassem esse grupo, dando origem à CEE – Comunidade Econômica 

Europeia. Em 1992, a comunidade cresceu tanto a ponto de dar origem 

à famosa União Europeia. No que diz respeito à economia e política, o 

principal intuito da criação desses blocos era recuperação comercial 

depois do final da Segunda Guerra, sendo que com o passar dos anos 

muitos foram os blocos desenvolvidos para integrar as economias de 

todas as potências em ascensão. Sendo assim, são notáveis os 

benefícios proporcionados pelos blocos econômicos, já que eles 

possibilitam o barateamento e a facilidade de acesso para produtos que 

antes demandavam de pouca oferta e de preços muito mais altos. Por 

outro lado, os blocos econômicos acabam atrasando o processo de 

desenvolvimento de economia nacional em algumas áreas, quando os 

outros países parceiros são melhor desenvolvidos. Por isso, os governos 

federais devem estar em constante alerta para notar se os blocos não 

provocam o atraso em alguns setores da indústria ou o próprio 

desemprego. 

Atividade;  
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1-Como foram criados os blocos econômicos? 

 

2-Explique sobre a CEE (Comunidade Econômica Europeia) 

 

 
 

ATIVIDADE 02  21/09 

Logo quando falamos em blocos econômicos, não há como não 

relacionar a prática com a União Europeia, que foi oficializada em 1992 

por meio do Tratado de Maastricht. O bloco é atualmente formado por 

28 países do continente europeu, lembrando que uma das 

características mais marcantes do bloco é a criação de uma moeda 

única: o EURO, além de um sistema bancário e financeiro em comum. 

Os cidadãos que nascem nos países-membros são TAMBÉM 

CONSIDERADOS CIDADÃOS DA UNIÃO, E NESSE CASO, PODEM NÃO 

SÓ VIAJAR COMO TAMBÉM morar de maneira livre em todos os países 

integrantes. Além da economia, muitas são também as políticas de 

combate ao crime, de defesa, políticas de imigração e trabalhistas em 

comum. A União Europeia comanda também os órgãos: Parlamento 

Europeu, Comissão Europeia e Conselho de Ministros. 

NAFTA– Tratado Norte-americano de Livre Comércio, por sua vez, 

abrange os países: Estados Unidos, Canadá e México. Ela começou as 

suas operações em 1994 e a principal vantagem oferecida aos países 

membros era o acesso total aos mercados. Dessa forma, foram extintas 

as barreiras alfandegárias, deu-se início à proteção comercial e foram 

desenvolvidas algumas leis e padrões financeiros entre os países. 

Porém, a zona estabelecida entre os países nunca foi de livre comércio, 

mas os valores e demais taxas foram reduzidas em até 20 mil produtos. 

APEC; – Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico foi desenvolvida 

em 1993 em meio a Conferência de Seattle, envolvendo os países: 

Japão, China, Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Cingapura, 

Indonésia, Malásia, Tailândia, Brunei, Austrália, Nova Guiné, Canadá, 

México, Chile, Peru, Rússia, Filipinas e Vietnã. 

A APEC, quanto estiver em funcionamento pleno (sendo a previsão para 

tal fator em 2020), será considerado como o maior bloco econômico de 

todo o mundo, já que a produção industrial dos países-membros é 

equivalente à metade de toda a produção industrial do mundo. 
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PACTO ANDINO;O Pacto Andino é um bloco econômico estabelecido na 

América do Sul, sendo ele formado pelo Equador, Bolívia, Peru e 

Colômbia. Esse é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos, já 

que a sua criação se deu em 1969 com o intuito de integrar os países-

membros economicamente. 

MERCOSUL; O Mercosul – Mercado Comum do Sul foi estabelecido 

como um bloco econômico em 1991, sendo ele formado também por 

países da América do Sul, sendo eles: Argentina, Paraguai, Uruguai, 

Brasil e Venezuela. Porém, estuda-se a entrada da Bolívia e do Chile no 

bloco. 

O principal intuito para a criação desse bloco é acabar com todas as 

barreiras comerciais entre os membros, além disso, há também a 

intenção de estabelecer uma tarifa zero entre os países e a criação de 

uma moeda única. 

Outros blocos econômicos; Além dos blocos econômicos mais 

conhecidos, podemos destacar também a ASEAN – Associação de 

Nações do Sudeste Asiático, que foi desenvolvida em 1967 e inclui 10 

países da região, como a Malásia, Tailândia e Vietnã. Há também o 

MCCA – Mercado Comum Centro-Americano, formado pelos países da 

América Central e a SADC – Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral), criada por 15 países da região de extremo sul do 

continente africano. 

Atividade;  

1-Cite o nome dos principais blocos econômicos. 

 

 

2-Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as assertivas que seguem: 

(    ) A União Europeia (UE) foi criada no ano de 1991, a partir do 

Tratado de Maastricht, e implementada em 1993. Reúne, atualmente, 

25 países do continente europeu. O seu nível de integração a configura 

como uma União Política, Econômica e Monetária. 

(    ) O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) surgiu em 1991, 

agregando quatro países da América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai. Quando implementado, o seu nível de integração era apenas 

de uma Zona de Livre Comércio e União Aduaneira. Atualmente, possui 

status de Mercado Comum. 
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(    ) O NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) foi criado 

em 1988 com o objetivo de estreitar os laços políticos econômicos entre 

EUA, Canadá e México. Assim, o nível de integração desse bloco seria 

de um Mercado Comum. 

(     ) A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) configura-se 

como uma Zona de Livre Comércio, a maior de que se tem notícia. São 

20 países-membros, sendo todos do continente asiático e/ou banhados 

pelo Oceano Pacífico. 

 

ATIVIDADE 03  28/09 

MERCOSUL  

Formação; Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de 

março de 1991, o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL). Composição do Bloco; Todos os países 

da América do Sul participam do MERCOSUL, seja como Estado Parte, 

seja como Estado Associado. Estados Partes: Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai (desde 26 de março de 1991) e Venezuela (desde 12 

de agosto de 2012). Estado Parte em Processo de Adesão: Bolívia (desde 

7 de dezembro de 2012). Estados Associados: Chile (desde 1996), Peru 

(desde 2003), Colômbia, Equador (desde 2004), Guiana e Suriname 

(ambos desde 2013). Em 2 de dezembro de 2016, a República 

Bolivariana da Venezuela foi notificada do cessamento do exercício de 

seus direitos inerentes à condição de Estado Parte do MERCOSUL, em 

razão do descumprimento de compromissos assumidos no Protocolo de 

Adesão ao MERCOSUL [Nota à Imprensa nº 337/2016]. Em 05 de 

agosto de 2017, a República Bolivariana da Venezuela foi notificada da 

suspensão de todos os seus direitos e obrigações inerentes à sua 

condição de Estado Parte do MERCOSUL, em conformidade com o 

disposto no segundo parágrafo do artigo 5º do Protocolo de Ushuaia 

[Nota à Imprensa nº 255/2017]. 

Atividade; 

1 - Os países fundadores do Mercado Comum do Sul (Mercosul) são: 

a) Argentina, Brasil, Chile e Paraguai.  

 b) Brasil, Venezuela, Paraguai e Argentina. 

c) Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia.   

d) Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. 
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e) Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. 

 

2 - Os países-membros associados ao Mercosul são: 

a) Estados Unidos, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru.   

b) Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Peru.    

c) China, Paraguai, Equador, Colômbia e Bolívia.   

d) Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela e Equador.    

e) Rússia, Equador, Argentina, Peru e Bolívia. 

 
 

ATIVIDADE 04  01/10 

O MERCOSUL tem por objetivo consolidar a integração política, 

econômica e social entre os países que o integram, fortalecer os vínculos 

entre os cidadãos do bloco e contribuir para melhorar sua qualidade de 

vida.  

Princípios; O MERCOSUL visa à formação de mercado comum entre 

seus Estados Partes. De acordo com o art. 1º do Tratado de Assunção, a 

criação de um mercado comum implica: - livre circulação de bens, 

serviços e fatores de produção entre os países do bloco; - 

estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma 

política comercial conjunta em relação a terceiros Estados ou 

agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 

econômico-comerciais regionais e internacionais; - coordenação de 

políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes; - 

compromisso dos Estados Parte em harmonizar a legislação nas áreas 

pertinentes, a fim de fortalecer o processo de integração. 

ATIVIDADE; 

1-De acordo com o art. 1º do Tratado de Assunção, a criação de um 

mercado comum implica; Quais são os princípios? 

 

2-Quais são os objetivos do Mercosul? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             11/09 

Leia o texto: 

A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de 

novembro de 1807 e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 
1808. 

O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do Príncipe-Regente, D. 

João, para garantir que Portugal continuasse independente quando foi 
ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. 

Para garantir o êxito da transferência, o reino de Portugal teve apoio da 
Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. 

Por que a Família Real veio para o Brasil? 

Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental 
determinando que os países europeus fechassem os portos para os 

navios da Inglaterra. 

Enquanto isso, negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau 
(1807) com os espanhóis que permitiria os franceses atravessar a 
Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se 

apoderar de um pedaço do território português. 

Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança 
política e comercial com os ingleses e, por este motivo, Napoleão 

ordenou a conquista, ocorrida em novembro de 1807. 

Antes disso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente D. João e o 
rei da Inglaterra Jorge III (1738-1820) assinaram uma convenção 
secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. 

Neste mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas 

se instalariam na lha da Madeira temporariamente. Por sua parte, o 
governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial 

com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. 

O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria 
transferida para o Brasil. Foram necessários oito naus, três fragatas, 

https://www.todamateria.com.br/bloqueio-continental/
https://www.todamateria.com.br/dom-joao-vi/
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três brigues e duas escunas para o transporte. Outros 4 navios da 

esquadra britânica acompanhavam a corte. 

A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador 
(BA), onde desembarcaram no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital 
baiana foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um 

mês. No período em que esteve na Bahia, o Príncipe Regente assinou o 
Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de 
Cirurgia da Bahia. 

No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria 
declarada capital do Império. 

A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 7 de março de 1808. Havia 
poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e 

muitas residências foram solicitadas para recebê-los. 

As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a 
inscrição P.R., que significava "Príncipe Regente" e indicava a saída dos 

moradores para disponibilizar o imóvel. 

No entanto, a população interpretou a sigla, ironicamente, 
como "Ponha-se na Rua". 

Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. A 

mudança da Família Real e sua comitiva contribuiu para significativas 
mudanças no Rio de Janeiro, pois foram realizados melhoramentos e 
levantados novos edifícios públicos. 

O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a abertura dos 

portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como o 
de cabeleireiros, chapeleiros, modistas. 

D. João também abriu a Imprensa Régia, de onde surgiu a Gazeta do 

Rio de Janeiro. Foram criadas a Academia da Marinha, a Academia 
Militar, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Real Fábrica de 
Pólvora, Laboratório Químico-Prático, etc. 

A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da 

transferência da corte. A Real Biblioteca de Portugal foi transferida 
integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. 

O acervo inicial, de 60 mil volumes, era composto por livros, mapas, 

manuscritos, estampas e medalhas e foi a base para a atual Biblioteca 
Nacional (a maior da América Latina). 
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Para o entretenimento dos integrantes da corte, foi fundado em 1813 o 

Real Teatro São João, onde atualmente se encontra o Teatro João 
Caetano. 

Na música, o compositor português Marcos Portugal se encontrou com 
um talento a altura do Padre José Maurício, e dessa rivalidade, 

surgiram as mais belas melodias nas Américas. 

Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se vêem 
sem trabalho e recorrem a Dom João para seguir suas carreiras. Tem 

início, assim, a chamada Missão Francesa que possibilitou a abertura 
da Escola Real de Artes,Ciências e Ofícios. 

A fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, Dom 
João assina, em 1810, o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e 

Navegação. Este Tratado estabelecia: 

* o direito da extraterritorialidade. Isto permitia aos súditos ingleses que 
cometessem crimes em domínios portugueses serem processados por 

magistrados ingleses, segundo a lei inglesa; 

* a permissão para construir cemitérios e templos protestantes; 

* a segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil e, 
desta maneira, os protestantes não seriam incomodados; 

* vantagens comerciais. O imposto de importação de produtos ingleses 
seria de 15%, ou seja, os produtos portugueses, 16%, e os demais 

países, 24% em nossas alfândegas. 

* O compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas da abolição da 
escravidão. 

  A principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi a 

aceleração do processo de independência do país. 

Em 1815, com fim das guerras napoleônicas, o Brasil foi declarado 
parte do Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando de ser uma 

colônia. 

Isso foi necessário, pois os dirigentes europeus reunidos no Congresso 
de Viena não reconheciam a autoridade de Dom João numa simples 
possessão ultramarina. 

https://www.todamateria.com.br/guerras-napoleonicas/
https://www.todamateria.com.br/congresso-de-viena/
https://www.todamateria.com.br/congresso-de-viena/
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A permanência da família real foi decisiva para manter a unificação 

territorial do Brasil, pois reuniu parte da elite e da população em torno 
à figura do soberano. 

As medidas político-administrativas de Dom João fizeram com que a 
Inglaterra acentuasse o interesse no comércio com o Brasil. Essa 

condição fica clara com a abertura dos portos às nações amigas. 

O processo fez com que Portugal perdesse o monopólio sobre o comércio 
com o Brasil e a elite agrária passa a sonhar com a Independência. Em 

contrapartida, o Brasil passa a ser para a Inglaterra um promissor 
mercado consumidor e fornecedor. 

Quando D. João VI ( assim chamado após a morte da sua mãe, a rainha 
D. Maria I, no ano de 1816) precisou retornar a Portugal, por causa 

da Revolução Liberal do Porto, ele deixa em seu lugar o filho Dom Pedro 
como príncipe regente, o qual aproxima-se da elite agrária. Esta, estava 

preocupada com a possibilidade de recolonização e com as guerras em 
curso na América Espanhola. 

A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português 
desagradou às Cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de 

D. Pedro para Portugal. O partido brasileiro, por sua vez, iniciou um 
movimento para convencer D. Pedro a ficar. A disputa entre as Cortes e 
o "partido brasileiro" teve momentos decisivos: em 9 de janeiro de 1822, 

D. Pedro recebeu um manifesto com mais de 8 mil assinaturas pedindo 
que ele ficasse no Brasil. O episódio é conhecido como o Dia do Fico. 

Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro recebeu duas cartas: uma das 

Cortes portuguesas que anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo 
regressar à força, e outra de José Bonifácio dizendo que só restava a ele 
voltar para Portugal como prisioneiro das Cortes ou proclamar a 

independência. 

A Independência do Brasil é declarada no dia 7 de setembro de 1822 
por Dom Pedro I que se torna o primeiro imperador do Brasil. 

Independente, o país promulga a primeira Constituição em 1824 que 

mantém o regime monárquico, a grande propriedade, a escravidão e 
reconhece a religião católica como oficial. Ou seja, a independência foi 
liderada pelas elites, buscando manter seus interesses. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/revolucao-liberal-do-porto/
https://www.todamateria.com.br/dom-pedro-i/
https://www.todamateria.com.br/constituicao-de-1824/
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ATIVIDADE 02             15/09 

De acordo com as informações contidas no texto da atividade 1 

responda: 

a) O que motivou a vinda da família real portuguesa ao Brasil? 

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

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

b) Que país apoiou a transferência da Corte para o Brasil? 

(   ) França           (   ) Inglaterra      (   ) Alemanha        (   ) Holanda 

c) Por que Portugal não aderiu ao Bloqueio Continental? 

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

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

d) Quantos dias durou a viagem até o Brasil? Quando e onde 

desembarcaram? 

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

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

e) O que o Príncipe Regente assinou no período em que esteve na 
Bahia? 

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

f) Qual cidade foi declarada capital do Império com a chegada da Corte? 

(   ) Salvador            (   ) São Paulo        (   ) Rio de Janeiro       (   ) Minas 
Gerais 

g) Quando a Corte chegou ao Rio de Janeiro e por que muitas 
residências foram solicitadas? 

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

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

h) O que significava a inscrição P.R. nas casas? E como a população 
interpretou-a? 

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

i) Quais os feitos de D. João na cidade do Rio de Janeiro? 

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

.............................................................................................................. 
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j) Que documento D. João assinou com a Inglaterra em 1810 e quais as 

vantagens comerciais dele? 

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

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

k) Qual a principal consequência da vinda da família real para o Brasil? 

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

l) O que ocorreu em 1815 com o fim das guerras napoleônicas? 

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

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

m) Por que D. João voltou para Portugal e quem ficou governando o 
Brasil em seu lugar? 

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

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

n) O que foi o Dia do Fico? 

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

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

o) Quando a independência foi proclamada no Brasil? Quem a 
proclamou? 

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

 

ATIVIDADE 03             22/09 

1- Leia o texto e observe a imagem 

 

Em 1815, no Rio de Janeiro, o príncipe regente português D. João assinou 

um decreto que criava o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com 

isso, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de reino. 

Embora não tivesse se tornado um país independente, passava a ter 

condição de igualdade com a antiga metrópole do reino, Portugal. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/col%C3%B4nia/481016
https://escola.britannica.com.br/artigo/Portugal/482266
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a) Você conhece essa bandeira? A qual período histórico ela se refere? 

______________________________________________________________________ 

 

b) Ela lembra alguma outra bandeira? Qual? 

______________________________________________________________________ 

 

c) O que foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal 

e Algarves? 

______________________________________________________________________  

2- Leia  

Maria Grahan veio ao Brasil acompanhando seu marido, oficial da 

marinha de Guerra inglesa. Veja o que ela escreveu sobre o Rio de 

Janeiro em 1822: 

     Em 1822, no Rio de Janeiro, ela constatou a preponderância dos 

comerciantes e das mercadorias inglesas: 

     [...] Fui à terra fazer compras [...] Há muitas casas inglesas, tais como 

celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra um 

armazém italiano, de secos e molhados, mas, em geral, os ingleses aqui 

vendem suas mercadorias em grosso a retalhista nativos ou franceses. 
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Os últimos têm muitas lojas de fazendas, armarinhos, modistas. 

Quanto a alfaiates, penso que há mais ingleses do que franceses, mas 

poucos de uns e outros. Há padarias de ambas as nações, e ambulantes 

tavernas inglesas [...] 

    As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada 

porta as palavras Superfino de Londres saltam aos olhos. [...] 

Em grosso: no atacado. 

Retalhista: pessoa que vende a varejo. 

Armarinho: loja que vende aviamentos de costura. 

Taverna: local onde se vende bebidas, especialmente vinhos, e petiscos. 

Responda: 

a) O texto acima é historiográfico, jurídico, filosófico ou um 
testemunho? 

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

b) Identifique e copie o trecho que informa sobre a presença maciça dos 
produtos ingleses na cidade do Rio de Janeiro: 

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

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

c) Que relação este texto tem com o Tratado de Comércio e Navegação 

assinado com a Inglaterra em 1810? 

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

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

 

ATIVIDADE 04             29/09  

Leia o texto e observe a imagem. 

A independência no quadro de Pedro Américo 

    O famoso quadro O Grito do Ipiranga, do pintor Pedro Américo, 
ajudou a construir a imagem gloriosa e imortal do gesto de D. Pedro 

erguendo a espada pela liberdade do Brasil. Leia o trecho de um artigo 
escrito sobre o assunto pelo historiador José Murilo de Carvalho. 

  "Um pintor de história deve restaurar com a linguagem da arte um 

acontecimento que não presenciou e que "todos desejam contemplar 
revestido dos esplendores da imortalidade". Assim escreveu Pedro 
Américo em texto explicativo sobre o quadro conhecido como "O Grito 
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do Ipiranga", completado em Florença em 1888 por encomenda da 

comissão de construção do monumento do Ipiranga. [...] 

   De início, dom Pedro não podia montar a besta gateada de que falam 
as testemunhas. O pedestre animal, apesar de ter arcado com o peso 
imperial, teve o desgosto de se ver substituído no quadro pela nobreza 

de um cavalo. Com maior razão, prossegue o pintor, o augusto moço 
não podia ser representado com os traços fisionômicos de quem sofria 
as incômodas cólicas de uma diarréia. Como se sabe, a diarréia fora o 

motivo da parada da comitiva às margens do Ipiranga (um irreverente 
poderia acusar dom Pedro de ter iniciado a poluição do desditoso 

riacho).  

    O uniforme da guarda de honra também foi alterado. A ocasião 
merecia traje de gala, em vez de uniforme 'pequeno'. [...] Pedro Américo, 
atendendo à finalidade da encomenda, buscou construir a imagem de 

um herói guerreiro, criador de uma nação. [...]" 

 

O Grito do Ipiranga, tela de Pedro Américo, concluída em 1888. 

Com as informações do texto sobre o quadro O Grito do Ipiranga, 

responda: 

a) Autor da obra: 

 ............................................................................................................. 
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b) Responsável pela encomenda: 

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

 

c) Data e local da finalização: 

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

 

d) Museu e cidade onde o quadro está exposto: 

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

 

e) Acontecimento que representa: 

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

 

f) Podemos afirmar que a representação feita por Pedro Américo 

corresponde à descrição do mesmo episódio feita por José Murilo de 

Carvalho? Explique: 

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

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

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

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

. 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  16/09 

GERUND 

O QUE É GERUND? 

PRESENT CONTINOUS 

Para entendermos bem o gerund, precisamos relembrar o present 

continous. O present continous é um tempo verbal usado para indicar 

ações que estão acontecendo. 

Para formar o present continous seguimos a estrutura: 

Sujeito + Verbo to be + Verbo com ing + Complemento 

She 
Ela 

is 
está 

watching 
assistindo 

TV. 
TV. 

You 
Você 

are 

está 

playing 

jogando 

soccer. 
futebol. 

 

Lembrete! 

1. Verbos terminados em e, perdem este e.  

Ex: lose – losing. Make – making. 

2. Verbos que terminam em: consoante – vogal – consoante devem 
ter a última consoante dobrada antes do ing. 

Ex: get – getting. Run – running. 

3. Em verbos terminados em ie, substituímos o ie por y.  

Ex: lie – lying. Die – dying. 

 

EXERCÍCIO 1. Complete os espaços com o verbo to be (am, are ou 

is) + o verbo entre parênteses na forma do present continous. 

a. He   is sitting   (sit) at the desk. 

b. They _________________ (play) soccer in the park. 

c. She __________________ (eat) with her brother. 
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d. You __________________ (read) an interesting book. 

e. The dog __________________ (sleep) behind the house. 

f. Ana ____________________ (swim) in that lake. 

g. I _____________________ (watch) TV in the living room. 

h. Tony _____________________ (write) a letter to his mother. 

i. The birds _____________________ (sing) beautifully. 

j. Mum ______________________ (make) a cake. 

k. They ______________________ (listen) to the radio. 

l. She ______________________ (drink) milk. 

m. You ______________________ (dance). 

n. We _______________________ (play) basketball. 

o. I ________________________ (run). 

p. He ________________________ (open) the window. 

 

GERUND 

O gerund dos verbos em inglês é exatamente igual à forma no present 
continous, mas é útil entender a diferença entre ambas. O gerund 

sempre cumpre a mesma função do substantivo (embora se pareça um 
verbo). O gerund pode atuar em diferentes situações. Veja os exemplos: 

Gerund como sujeito da oração: 

 
Brushing your teeth is important. (Escovar os dentes é importante.) 

Hunting tigers is dangerous. (Caçar tigres é perigoso.) 

Flying makes me nervous. (Voar me deixa nervoso.) 

 

Gerund como complemento do verbo to be:  

 
One of his duties is attending meetings.  
(Uma de suas funções é participar de reuniões.) 

One important thing in English is understanding the gerund. 
(Uma coisa importante em inglês é entender o gerúndio.) 

One of life‟s pleasures is having breakfast in bed. 
(Um dos prazeres da vida é tomar café da manhã na cama.) 
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Gerund após preposição: 

 
She is good at painting. 

(Ela é boa em pintar.) 

She avoided him by walking on the opposite side of the road. 
Ela o evitou andando no lado oposto da rua. 

In spite of missing the train, we arrived on time. 
Apesar de perder o trem, chegamos a tempo. 

 

EXERCÍCIO 2. Complete as frases abaixo colocando as palavras 

entre parênteses na forma do gerúndio. Siga o exemplo. 

 Ex: She is good at dancing. (dance) 

a. I can‟t stand ______________ (watch) them behave like that. 

b. His brother hates _____________ (cook). 

c. I hope _____________ (arrive) on time. 

d. We need ______________ (help) them now. 

e. Mary can‟t afford ______________ (buy) such an expensive car. 

f. Jerry doesn‟t mind ____________ (sit) and ___________ (do) nothing. 

g. They enjoy ______________ (relax) at the beach. 

h. He pretended _______________ (be) poor to steal money from them.  

i. I chose _______________ (do) that test. 

j. We miss ______________ (visit) our granddad. 

k. They agree _____________ (make) a new plan. 

l. He would prefer _____________ (travel) on his own. 

m. She refused _______________ (tell) his name. 

n. I would like _______________ (dance) with you. 

o. They prefer ______________ (ride) bikes than ______________ (walk). 

p. Did you consider _______________ (study) Biology? 

q. They managed _______________ (fix) the problem. 

r. James avoids _______________ (flight) with people. 

s. Our teacher refused ______________ (let) us cheat during the exam. 

t. Children spend too much time ___________ (play) video games. 

Exercício 3. Leia o texto, encontre os gerúndios e os coloque no 

quadro embaixo na sua forma nominal também, de acordo com o 

exemplo. 

 

Jack was in his first year at university, studying History. He was 

a lazy student, he avoided working whenever he could. In the middle of 
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the semester, his history professor gave out an assignment, due in two 
weeks.  

Jack intended doing it, but he postponed writing it for a week. 
Next week, he forgot doing it. The night before the assignment, he 
remembered it, and tried reading as much as possible on the topic. But it 
wasn’t possible. So he decided cheating and copy his paper from 
somewhere else.  

Next week, the professor said: 
“If you expected me believing that, you’re stupid. Every word is taken 
from an article I wrote five years ago. 

 

GERUND FORM 

 

NOMINAL FORM 
 

 
studying 

 
to study 

 

 
 

 

EXERCÍCIO 4. Algumas palavras no gerúndio abaixo estão escritas 

incorretamente. Marque C para correct e I para incorrect. Utilize a 

tabela “Lembrete!” para te auxiliar. 

 

a. (   ) Playing chess is not easy. 

b. (   ) Loseing weight is hard. 

c. (   ) He was geting a sandwich. 

d. (   ) Buying a new car is her dream.  

e. (   ) Traveling is my favorite thing. 

f. (   ) She said to be loving that country. 

g. (   ) Living in a small city is calm. 

h. (   ) Running is his favorite sport. 

i. (   ) It was raining yesterday. 

j. (   ) Lieing is a bad action. 
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ATIVIDADE 02  18/09 

ENGLISH LANGUAGE LITERATURE 

EXERCÍCIO 1. Leia o texto e, em seguida, marque a sequência 

correta da tradução abaixo para que fique na mesma ordem do 

texto. 

 

July 4th 

( 1  ) The Fourth of July is Independence Day, also known as America’s 
birthday in the United States (US). It represents the day that the Thirteen 
Colonies – as they were named – became separate from British rule. The 
Colonists were unhappy with British government.  
( 2  ) They felt they were unfairly taxed and had no vote on the laws that 
affected them. The colonists decided to write a document announcing 
they were no longer part of the British government and they were going to 
be a new nation called the United States of America.  
( 3  ) This document is known as the Declaration of Independence. On 
July 4th 1776 the Declaration of Independence was signed by 56 men 
representing the 13 colonies giving the United States independence. The 
first person to sign it was John Hancock. 
( 4 ) Independence Day is a day of celebrations with picnics and 
barbecues, showing a great deal of emphasis on the American tradition of 
political freedom. Activities associated with the day include hotdog eating 
competitions and sporting events, such as baseball games, three-legged 
races, swimming activities and tug-of-war games.  
( 5 ) Many people display the American flag outside their homes or 
buildings. Many communities arrange fireworks. The most impressive 
fireworks are shown on television. Some employees use one or more of 
their vacation days to create a long weekend.  
( 6  ) Independence Day is a patriotic holiday for celebrating the positive 
aspects of the United States. Above all, Americans give thanks for the 
freedom. The Statue of Liberty is a national monument that is associated 
with Independence Day. 

 

(    ) O Dia da Independência é um feriado patriótico para celebrar os 
aspectos positivos dos Estados Unidos. Acima de tudo, os americanos 

agradecem a liberdade. A Estátua da Liberdade é um monumento 
nacional associado ao Dia da Independência. 
(    ) Muitas pessoas penduram a bandeira americana fora de suas 

casas ou prédios. Muitas comunidades organizam fogos de artifício. Os 
fogos de artifício mais impressionantes são exibidos na televisão. Alguns 

funcionários usam um ou mais dias das férias para criar um fim de 
semana prolongado. 
(    ) 4 de julho é o Dia da Independência, também conhecido nos 

Estados Unidos (EUA) como o aniversário da América. Representa o dia 
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em que as Treze Colônias – como eram chamadas – se separaram do 

domínio britânico. Os colonos estavam descontentes com o governo 
britânico.  
(    ) Este documento é conhecido como a Declaração da Independência. 

Em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência foi assinada por 
56 homens representando as 13 colônias, dando aos Estados Unidos a 
independência. A primeira pessoa a assinar foi John Hancock.  

(    ) Eles achavam que eles eram injustamente tributados e não tinham 
direito de voto nas leis que os afetavam. Os colonos decidiram escrever 

um documento anunciando que não faziam mais parte do governo 
britânico e que seriam uma nova nação chamada Estados Unidos da 
América.  

(    ) O Dia da Independência é um dia de celebrações com piqueniques 
e churrascos, dando grande importância a tradição americana de 

liberdade política. As atividades associadas ao dia incluem competições 
de quem come mais cachorro-quente e eventos esportivos, como jogos 
de beisebol, corridas de três pernas, natação e cabo de guerra. 

 
EXERCÍCIO 2. Marque V para verdadeiro e F para falso nas 

afirmações referentes ao texto acima. 

 

a. (     ) They felt they were unfairly taxed. 

b. (     ) The first person to sign the Declaration was Joseph Hewes. 

c. (  ) The Statue of Liberty is a national monument that is associated 

with Independence Day. 

d. (   ) On July 4th 1776 the Declaration of Independence was signed. 

e. (     ) The Fourth of June is Independence Day. 

f. (    ) Independence Day is a patriotic holiday for celebrating the 

negative aspects of the United States. 

g. (     ) Americans give thanks for the freedom. 

h. (  ) It represents the day that the Thirteen Colonies became separate 

from British rule. 

i. (     ) The Declaration of Independence was signed by 36 men. 

j. (     ) The Colonists were happy with British government. 
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EXERCÍCIO 3. Leia o texto e marque as respostas corretas abaixo. 

 

 
 

1. When did Carly get the 

umbrella? 

a. 2 years ago 

b. 3 years ago 

c. 3 months ago 

 

2. Who gave the umbrella to 

Carly? 

a. Jill 

b. Carly‟s dad 

c. Jill‟s mom 

 

3. How many kids can fit under 

Carly‟s umbrella? 

a. 4 kids 

b. 5 kids 

c. 6 kids 

 

4. What do other kids think 

about Carly‟s umbrella? 

a. It is really cool. 

b. It is bad. 

c. It is ugly. 

 

5.  Does Carly like walk home 

from school? 

a. Carly does not like. 

b. Carly likes, but not much. 

c. Carly love
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EXERCÍCIO 4. Ligue as frases corretamente de acordo com o texto. 

 

Carly has a big umbrella that                  3 years ago.   

             She got the umbrella                  and purple. 

           The umbrella is so big                  from school. 

          Carly‟s umbrella is teal                  walks home with Carly. 

           Carly loves walk home                  that 4 kids can fit under it!  

                            Jill usually                  she likes to use on rainy days. 

 

ATIVIDADE 03  23/09 

 

ENGLISH LANGUAGE LITERATURE II 

 A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos, em 

prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos; o 

exercício dessa técnica ou da eloquência e poesia. A palavra “literatura” 

vem do latim litteris, que significa “letras”.  

 A literatura se manifesta de diversas formas: contos, romances, 

novelas, poemas épicos, ensaios, fábulas, crônicas, histórias em 

quadrinhos etc. Na atividade anterior, vimos a literatura inglesa nos 

aspectos de conto e texto histórico. Agora, vê-la-emos sob um viés de 

histórias em quadrinhos. 

EXERCÍCIO 1. Leia um resumo do poema “O corvo” de Edgar Allan 

Poe e sua respectiva tradução: 

The Raven (O Corvo) foi um poema escrito pelo autor romântico norte-

americano, Edgar Allan Poe, publicado no dia 29 de janeiro de 1845. O 
poema original tem 108 versos. É um dos principais poemas da língua 
inglesa. 

 

At beginning, the man is sitting at midnight, almost asleep in the chair. 
Suddenly, he hears knocking on the window. He stands up and goes to 
the window. When he opens it a raven flies into his room. The raven sits 
on a bust over the door. The man is afraid to look at him. Then, the man 
asks the raven what its name is. And the raven replies: "never more". 
The man is surprised and even more afraid. He thinks this is a thing of 
the heavens, he decides to sit down again and stare at the raven until 
never more... 
 

No início, o homem está sentado à meia-noite, quase dormindo na 
cadeira. De repente, ele ouve batidas na janela. Ele se levanta e vai até 
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a janela. Quando ele a abre um corvo entra voando em seu quarto. O 

corvo senta em cima de um busto sobre a porta. O homem fica com 
medo olhando-o. Então, o homem pergunta ao corvo qual é o seu 
nome. E o corvo responde: “nunca mais”. O homem estranha e fica com 

mais medo ainda. Pensa que isso é coisa dos céus, decide sentar-se 
novamente e ficar encarando o corvo até nunca mais... 

 

 

 
EXERCÍCIO 2. De acordo com a história acima, enumere os 

quadrinhos para que fiquem na ordem correta da história.  
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EXERCÍCIO 3. Agora, crie a sua história em quadrinhos. Pode usar 

poucas palavras, mas devem estar em inglês. 
 

  

 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
____________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04  30/09 

THE WORLD OF MUSIC. 

Veja a lista com os principais ritmos musicais e suas respectivas 

traduções: 

Classical – clássica 

Blues – blues 

Eletronic – eletrônica 

Tango – tango 

Jazz – jazz 

Religious – religiosa 

Country – sertanejo 

Rock – rock 

Rap – rap 

Funk – funk 

Reggae – reggae 

Pop - pop 

 

EXERCÍCIO 1. Para cada imagem, observe as características e 

coloque o ritmo musical a que pertence. Pode haver repetições. 
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EXERCÍCIO 2. Faça a leitura de uma pequena biografia de Michael 

Jackson. Depois, compare com a tradução para saber o significado 

das palavras que você não conhece. 

Michael Joseph Jackson (August 29, 1958 – June 25, 2009) was an 

American singer, dancer, entertainer and recording artist. Michael 

Jackson began his music career alongside his fellow brothers and 

family members. His career began in 1964, aged only six. The group, 

led by Jackson’s father, worked hard touring many clubs and bars 

performing their mix of Motown hits. They gained the attention of 

record labels and in 1968 signed with Motown records. It was the 

youngest, baby-faced Jackson, that caught the eye of reviewers. 
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Rolling Stone magazine wrote that Michael was a prodigy with 

overwhelming musical gifts. 

Michael Joseph Jackson (29 de agosto de 1958 - 25 de junho de 2009) 

foi um cantor, dançarino, artista e artista de gravação americano. 

Michael Jackson começou sua carreira musical ao lado de seus 

irmãos e familiares. Sua carreira começou em 1964, com apenas seis 

anos. O grupo, liderado pelo pai de Jackson, trabalhou duro em 

turnês por muitos clubes e bares realizando sua mistura de hits da 

Motown. Eles ganharam a atenção de gravadoras e, em 1968, 

assinaram com a Motown. Foi o Jackson mais jovem, com cara de 

bebê, que chamou a atenção dos revisores. A revista Rolling Stone 

escreveu que Michael era um prodígio com dons musicais 

impressionantes. 

 

EXERCÍCIO 3. Encontre as palavras destacadas no texto no caça-

palavras. 

P R O D I G Y T T Y D H K C C D H O L L 

S Q E C Z Q W T S I N G E R S D E Q H Y 

L A T E T F A T E R A O N X D M M Z A D 

K S Y R Y E W F G G O D R C W V V X D A 

V D H T Y D A D G F P D G V E B B C H N 

H D J G U F S D J D O G A P D A N V H C 

N D U H H H W S M U S I C S Y L L F H E 

D F N N K V D A I A I G S D R L L H H R 

F H M B G M G E C T O H D F E K K H L Y 

A J K D Q Z M T H R I Y S G C I I J I U 

T K F W Z X N T A Q U V A T O I T E I I 

H G T A R G G E E W Y D Q Y R U C E J R 

E E Q F D C B T L W J E W H D J H S H E 

R R O L L I N Y X S N W E J F H E H E F 

Y T D Q H V B H Z X M G R O U P N U D C 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  09/09 

Leia o texto 1 

Texto 1 
Movimentos da Terra 

O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece 
com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos 
envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do sol, em conjunto 

com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esses 
movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço 
sideral. 

Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem 
um efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e 

a translação. 
A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si 

mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um 

período aproximado de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, com uma 
velocidade de 1.666 km/h. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou 

seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do 
sol seja de leste (nascente) para oeste (poente). A principal consequência 
desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. 

A translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor 
do sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos em uma 
velocidade de 107.000 km/h. Quando a Terra termina uma volta 

completa em relação ao sol, dizemos que se passou um ano. A principal 
consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que 

ocorrem pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 
23º5', ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. 

 Incidência de raios solares na terra 

 Para o desenvolvimento da vida no planeta Terra é necessário luz 
e calor e o responsável por fornecê-los é o Sol. O calor emitido por essa 
estrela é fundamental para os seres vivos. O calor e a luminosidade 

proveniente dos raios vindos do Sol que alcançam a litosfera terrestre 
são chamados de insolação. A quantidade de insolação varia de acordo 

com a posição geográfica, uma vez que a Terra possui forma esférica 
que determina o ângulo de incidência dos raios solares. Quanto mais se 
afasta da linha do equador menor é a insolação. 

  Na metade da terra que em que está voltada ao sol a incidência 
de luz solar é grande e com isso nesta parte do planeta é dia, e o lado 

oposto da terra, oposto ao sol também ficará sem a incidência de luz 
solar, portanto estará noite neste lado da terra sendo assim um lado 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticios-equinocios.htm
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escuro e um claro. Conforme a terra gira em torno do seu eixo, muda a 

região iluminada pelo sol, e assim alterando os dias e as noites. 
 A inclinação da terra, representa a inclinação do eixo de rotação 
da terra, que é de 23,5° em relação a uma linha perpendicular ao plano 

da orbita da terra. 
 Em áreas próximas à linha do Equador, os raios atingem a 
superfície da Terra formando um angulo de 90º, por outro lado, nas 

regiões dos polos os raios incidem de forma inclinada, assim recebe 
pouco calor e luminosidade. 
 

 
 
 

 

ATIVIDADE 02  16/09 

A terra e o clima. 

Atividade 2: Texto 
1- Lendo o texto acima sobre os movimentos da terra, escreva um 

pequeno texto sobre o que você entendeu. 20 linhas. 
 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03  23/09 

Leia o texto 2 e depois faça um desenho de uma das estações do 

ano. 
Texto 2 

AS ESTAÇÕES DO ANO. 

Em razão do movimento de translação e da posição de inclinação 
do eixo da Terra, cada hemisfério fica, alternadamente, mais exposto 
aos raios solares durante um período do ano. Isso resulta nas quatro 

estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Nos meses de 
dezembro a março, o Hemisfério Sul - localizado ao sul da linha do 

Equador - fica mais exposto ao Sol. É quando os raios solares incidem 
perpendicularmente sobre pelo menos alguns pontos do Hemisfério Sul. 
é verão nesse hemisfério. 

Depois de seis meses, nos meses de junho a setembro, a Terra já 
percorreu metade da sua órbita. O Hemisfério Norte - localizado ao 

norte da linha do Equador - fica mais exposto ao Sol e, assim, os raios 
solares incidem perpendicularmente sobre pelo menos alguns pontos do 
Hemisfério Norte. é verão no Hemisfério Norte. 

 Enquanto é verão no Hemisfério Norte com os dias mais longos e 
as noites mais curtos, é inverno no Hemisfério Sul, onde os dias 
tornam-se mais curtos e as noites mais longas. E vice-e-versa. 

 As estações do ano são invertidas entre os hemisférios Sul e 
Norte. Por isso é possível, numa mesma época do ano, por exemplo, 

pessoas aproveitarem o verão numa praia no Hemisfério Sul, enquanto 
outras se agasalharem por causa de uma nevasca de inverno no 
Hemisfério Norte. 

Nas regiões perto da linha do Equador, tanto em um hemisfério quanto 
no outro, ocorre constantemente a incidência dos raios do Sol, faz calor 
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durante todo o ano. Há apenas a estação das chuvas e a estação da 

seca. 
Em virtude da "curvatura da Terra" e da inclinação do eixo de 

rotação da Terra em relação ao seu plano de órbita, os pólos recebem 

raios de Sol bastante inclinados. Por um longo período do ano, os raios 
solares não chegam aos pólos; por isso essas são regiões muito frias. 

Estações do ano no Hemisfério Sul- Onde está o BRASIL. 

Verão: caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas 
e altos índices pluviométricos. Nessa estação do ano, os dias costumam 

ser mais longos do que as noites. No Hemisfério Sul, é conhecido como 
verão austral. Tem início por volta do dia 21 de dezembro e término por 
volta do dia 20 de março. 

Outono: caracteriza-se pela gradual queda das temperaturas, 
exceto nas regiões próximas à linha do Equador. Uma das principais 

características dessa estação é a queda das folhas das árvores, que 
apresentam tons amarelados. Essa estação representa mudança, 
período de transição entre duas estações com características muito 

distintas. No Hemisfério Sul, é conhecido como outono austral. Inicia-se 
por volta do dia 20 de março, terminando por volta do dia 21 de junho. 

Inverno: caracteriza-se pelas temperaturas baixas e, em algumas 

localidades, pela ocorrência de geadas e nevascas. Ao longo dessa 
estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécias de animais 

para áreas com temperaturas mais altas. Os dias são mais curtos e as 
noites mais longas, visto que há menor incidência de raios solares na 
região em questão. No Hemisfério Sul, é conhecido como inverno 

austral. Inicia-se por volta do dia 21 de junho, com término por volta do 
dia 21 de setembro. 

Primavera: caracteriza-se por apresentar temperaturas mais 

amenas e agradáveis. Nessa estação do ano, aumentam-se 
gradualmente os índices pluviométricos. Os dias passam a alongar-se, 

ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica 
dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre. No Hemisfério Sul, é 
conhecida como primavera austral. Inicia-se por volta do dia 22 de 

setembro, com término por volta do dia 21 de dezembro. 
Solstício e Equinócio 

Solstício é um fenômeno do campo astronômico que representa o 
início do verão ou do inverno nos hemisférios. Entre 20 e 22 de 
dezembro, a duração da fase diurna no hemisfério sul  é a maior do 

ano: é o chamado solstício de dezembro. Representa o período em que o 
Sol incide com maior intensidade em um dos hemisférios em virtude da 
maior inclinação latitudinal em relação à linha do Equador, 

perpendicularmente sobre o  tropico de Capricórnio. Caracteriza-se, 
assim, o solstício de verão em um hemisfério e o solstício de inverno, 

com menor incidência dos raios solares, em outro. 
Equinócio é um fenômeno do campo astronômico que representa 

o início da primavera ou do outono. Representa o período em que a 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/equinocio.htm
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duração do dia e da noite é igual nos dois hemisférios, pois recebem a 

mesma quantidade de luz. No equinócio, a luz solar incide 
perpendicularmente à linha do Equador, fazendo com que os dois 
hemisférios recebam a mesma distribuição de luz. Esse fenômeno 

ocorre apenas duas vezes ao ano. Por volta de 21 de março, no mundo 
todo a duração da fase diurna é praticamente igual da fase noturna (12 
horas): é o equinócio de março, início do outono no hemisfério Sul, e a 

primavera no hemisfério Norte em outro momento do ano isto ocorre 
também, 22 de setembro: é o equinócio de setembro, quando acontece 

novamente a troca, primavera no hemisfério Sul e outono no hemisfério 
Norte. 

 
Início das estações do ano no Hemisfério Sul – 2020 

Estação 

do ano 
Início Término 

Outono 20 de março de 2020 às 00h50min 20 de junho de 2020 às 18h44min 

Inverno 20 de junho de 2020 às 18h44min 
22 de setembro de 2020 às 

10h31min 

Primavera 22 de setembro de 2020 às 10h31min 
21 de dezembro de 2020 às 
07h02min 

Verão 21 de dezembro de 2020 às 07h02min 20 de março de 2020 às 00h50min 

 

No quadro acima podemos ver os inicios e términos das estações do 
ano neste ano de 2020, no Hemisfério Sul.    
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DESENHO AQUI.↓ 
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ATIVIDADE 04  30/09 

Responda as questões, considerando texto 1 e 2.  

 
1-  Quais são os movimentos da terra? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Qual fator determina verão e inverno, nos Hemisférios Norte e Sul? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
  
3- O que determina que os raios solares cheguem em alguns lugares e 

outros não? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4- O que a linha do Equador faz? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5- O que é equinócio? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
6-  Quando é o início do inverno no Hemisfério Norte?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

7- Quais são as estações do ano e características de cada uma? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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8-  O que representa 23,5°, e o que faz para a terra? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9- Em qual região a incidência de sol é menor em relação aos outros 
lugares? Por que? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
10- Porque as estações e movimentos da terra são importantes para 

nós? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01 e 02  10 e 17/09 

ATLETISMO; 

1)Cites duas provas oficiais de corridas do atletismo: 

 

2)Cite duas provas oficiais de lançamentos ou arremesso do atletismo: 

 

3)Cite duas provas oficiais de saltos do atletismo: 

 

4)Qual o nome da corrida que é realizada em equipe? 

 

5)Qual o nome da corrida realizada nas ruas e que tem como percurso 42 km 

e 195 metros? 

 

FUTEBOL; 

Leia com atenção as questões e marque (V) nas afirmações 

verdadeiras e (F) nas afirmações falsas. 

1)(  ) Uma equipe de futebol inicia a partida com 11 jogadores em 

campo. 

2)(    ) No Futebol vence a partida a equipe que marcar o maior número 

de gols. 

3)(   ) No Futebol não é permitido o uso das mãos, a não ser pelo goleiro 

e nas cobranças dos arremessos laterais. 

4)(    )Uma partida de futebol tem duração de 90 segundos. 

5)(   )Quando  um jogador comete uma falta dentro da grande área é 

marcado um pênalti. 

ATIVIDADE 03 e 04  24/09 e 01/10 

FUTSAL 

Assinale a alternativa correta: 
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1)Uma equipe de futsal inicia a Partida com: 

a) 50 jogadores       

b)5 jogadores         

c)11 jogadores 

d)12jogadores 

 

2)O Futsal também é conhecido como : 

a)handebol de salão                 

b)Futebol de Salão.          

c)beechandebol 

d)futebol de campo 

 

3) O objetivo do jogo de Futsal é marcar: 

a)o menor número de gols.     

b)menor número de pontos 

c)maior número decestas 

d) maior número de gols    

 

4)São fundamentos do futsal: 

 a) chute e cortada        

b)saque  e bloqueio                            

c)drible e chute 

d)cortada e drible  

 

5) Qual a cobrança que só pode ser realizada dentro da área do goleiro e 

pelo goleiro? 

a)tiro de meta  

b)escanteio 

c)pênalti 

d)lateral 
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Voleibol 

1)São Fundamentos que fazem parte do Voleibol: 

a)drible e Bloqueio        

b)chute e drible               

c )chute e finta 

d)saque e levantamento 

 

2)Para uma equipe de voleibol começar o jogo são necessários estar na 

quadra : 

a)10 jogadores                         

b)6 jogadores              

c)20 jogadores 

d)60jogadores 

 

3)No voleibol antes de lançar a bola para a quadra adversária é 

permitido que uma equipe realize no máximo: 

 a)3 toques na bola           

b)30 toques na bola      

 c)10 toques na bola   

d) 1 toque na bola 

 

4)A quadra de voleibol é um retângulo medindo: 

a)18 metros de comprimento por 90 metros de largura 

b)18 centímetros de comprimento por 90 centímetros de largura 

c) 18 metros de comprimento por 9 metros de largura 

d)18metros de comprimento por 18 metros de largura 

 

5)No voleibol o jogo é disputado em sets, para vencer um set a equipe 

tem que atingir 25 pontos com a diferença mínima de: 

a)2 pontos            b)10 pontos     c)20pontos      d)30 pontos 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  09/09 

ISLAMISMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

O islamismo, surgido na Península Arábica no século VII, é uma 
das maiores religiões do mundo. A palavra que dá nome à religião, islã, 
tem origem no termo islam, do idioma árabe, que significa submissão. 

Essa palavra, por sua vez, tem relação com outra palavra do 
árabe, salam, que significa paz. 

O adepto do islamismo é conhecido 
como muçulmano (ou muçulmana), e esse termo também tem origem 

no árabe, vem de muslim, que significa submisso. Assim, muçulmano é 
aquele que é submisso a Deus, que, no caso, é Allah. O islamismo, 

assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião monoteísta, 
isto é, acreditam na existência de apenas um deus. 

Como mencionado, o islamismo surgiu no século VII, e, na 

tradição religiosa muçulmana, o surgimento da religião aconteceu por 
meio de Muhammad (mais conhecido em português como Maomé). O 
grande profeta do islamismo nasceu em 570 d.C., e durante grande 

parte de sua vida trabalhou como comerciante. 
A vida de Muhammad mudou quando ele recebeu uma revelação 

do anjo Gabriel, no que ficou conhecido na tradição religiosa 
muçulmana como Noite do Destino. Os muçulmanos não adoram 
Muhammad, mas o consideram como o último de uma série de 

profetas que trouxeram a revelação da mensagem de Allah. 
Muhammad faleceu em 632 d.C., e depois disso seus seguidores, 

os califas, trataram de expandir a mensagem do islamismo por outras 
regiões da Ásia, África e até da Europa. 
 

PRINCÍPIOS DO ISLAMISMO 
 
O islamismo é uma religião monoteísta, sendo assim, os 

muçulmanos proferem que só existe um Deus, e ele é Allah. Para os 
muçulmanos, Allah é onipotente, onisciente e o criador do Universo. 

A crença em Allah é fundamental dentro dessa religião, e 
no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos (que também é conhecido 
como Corão), é frequentemente encontrada a mensagem “em nome de 

Deus, o clemente, o misericordioso”.  
Os preceitos sagrados do islamismo estão compilados 

no Alcorão. Esse livro foi compendiado durante 22 anos, de 610 d.C. a 
632 d.C., e foi escrito pelos seguidores de Muhammad. O profeta 
muçulmano recebia a revelação de Allah, repassava-a a seus 

seguidores, que então a compilavam. 
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Outros escritos que são importantes no islamismo são a Torá, 

os Salmos e o Evangelho (textos que fazem parte da Bíblia cristã). Os 
muçulmanos acreditam que Allah julgará a todos em 
um julgamento final, que condenará ou salvará as pessoas com base em 

suas ações em vida. Além disso, todos os acontecimentos passam pela 
permissão de Allah. Os muçulmanos também acreditam na existência 
de anjos. 

Para os muçulmanos existem três cidades 
sagradas: Medina, Meca e Jerusalém. Meca é o local mais sagrado do 

Islã e onde fica a Caaba, uma construção sagrada; Medina é onde fica o 
túmulo de Muhammad; e Jerusalém foi a cidade à qual o profeta foi 
transportado por um Buraq, um ser mítico. Lá, Muhammad encontrou 

Allah e outros profetas do islamismo. 
 

 
 

 

 SÍMBOLO DO ISLAMISMO  

 

 

ATIVIDADES 
 

1- O que é: 

a) Monoteísmo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

b) Politeísmo: 
________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Como o adepto do islamismo é conhecido? O que significa esse 

termo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

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 

 

3- Qual é o nome do Deus desta religião? E qual o nome do seu texto 

sagrado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Como surgiu o Islamismo e quem iniciou a religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 02  02/10 

IGUALDADE E JUSTIÇA 

 
Discriminação – Diz respeito a toda distinção, exclusão ou restrição 
baseada no sexo, gênero, raça, cor da pele, linhagem, origem nacional 

ou étnica, orientação sexual, condição social, religião, idade, deficiência 
etc., que tenha por objeto ou por resultado anular ou depreciar o 
reconhecimento, gozo ou exercício e em condições de igualdade entre 

toda e todos aos direitos humanos e liberdades fundamentais em todas 
as esferas, incluindo a pública, privada, política, econômica, cultural ou 

civil.  
Racismo – É a convicção de que existe uma relação entre as 
características físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados 

traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais. O racismo 
subentende ou afirma claramente que existem raças puras, que estas 

são superiores às demais e que tal superioridade autoriza uma 
hegemonia política e histórica, pontos de vista contra os quais se 
levantam objeções consideráveis. Ao longo da história, a crença na 

existência de raças superiores e inferiores -- racismo -- foi utilizada 
para justificar a escravidão e o domínio de determinados povos por 
outros.  

No ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei 8.069, de 
13 de julho de 1990. Na proteção da criança e do adolescente, dispõe no 

seu: Artigo 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão a seus direitos fundamentais.  
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DESIGUALDADE SOCIAL 

 
A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que 

afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os 

países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que 
ocorre principalmente em países não desenvolvidos.  

O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que 

compreende diversos tipos de desigualdades, desde desigualdade de 
oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de 

renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica – a 
mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, 
dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade 

social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países 
mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8º 

nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade 
de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52 
(quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém esta ainda é 

gritante.  
A desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas 

décadas como decorrência do efetivo processo de modernização que 

tomou o país a partir do início do século XIX.  
Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu 

também a miséria, as disparidades sociais – educação, renda, saúde, 
etc. – a flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome que 
atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a 

baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que 
chegaram as desigualdades sociais no Brasil.  

Como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo  No limiar do século 

21: “Num país com 190 milhões de habitantes, um terço da população 
dispõe de condições de educação e vida comparáveis às de um país 

europeu. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente 
modesto, comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. O terço 
intermediário se aproxima mais do inferior que do superior”. A 

sociedade brasileira deve perceber que, sem um efetivo Estado 
democrático, não há como combater ou mesmo reduzir 

significativamente a desigualdade social no Brasil.  
 
ATIVIDADES:  

 
1- Defina discriminação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2- Defina racismo. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3- Quais são as principais consequências da desigualdade social no 
Brasil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4- O que é desigualdade social?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5-  Você conhece alguém que vive em extrema pobreza? Quais ações 

que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dessas 

pessoas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  25/09 

O que é o desenho? 

Desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para 

o papel imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma 

composição bidimensional (algo que tem duas dimensões) constituída 

por linhas, pontos e forma. É diferente da pintura e da gravura em 

relação à técnica e o objetivo para o qual é criado. O desenho é utilizado 

nos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada 

a diferentes contextos.  

Folclore 

Folclore é o que conhecemos como manifestações da cultura 
popular que acontecem e que formam a identidade social de um povo. 

O folclore é reproduzido tanto individualmente quanto coletivamente, 
bem como é transmitido de geração para geração. As manifestações 

folclóricas são os mitos,contos,lendas,musica,parlendas,jogos 
brincadeiras,festas populares. Alguns personagens do folclore. 
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Está é uma imagem de uma releitura da Monalisa em forma de uma 

personagem do nosso folclore „IARA‟ agora é com você escolha uma obra 

de arte e crie seu personagem com o tema folclore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (047) 3629 0182 
Email: smebvt@hotmail.com 

 

ATIVIDADE 02  02/10 

Vamos brincar com as linhas, desenhe o gato no espaço abaixo. 
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