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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

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

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
05/10 

Terça-Feira 
06/10 

Quarta-Feira 
07/10 

Quinta-feira 
08/10 

Sexta-Feira 
09/10 

Sábado  
10/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ler com atenção o 
texto O GRANDE 

CONJUNTO e 
interpretá-lo. 

GEOGRAFIA  
Identificar os 
estados que 
compõem a região 
Sudeste. 

MATEMÁTICA 
Identificar e 

relacionar sólidos 
geométricos. 

HISTÓRIA  
Compreender por 
que inicialmente 
os portugueses 
não 
demonstraram 
interesse em 
colonizar o Brasil; 

CIÊNCIAS  
Identificar, 

através da leitura 
do texto, que nas 

regiões mais 
iluminadas há 
mais 
biodiversidade. 

INGLÊS 
Identificar e 
escrever os meses 
do ano e dias da 
semana. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Responder as 
perguntas 

interpretativas 
relacionadas ao 
texto com coerência 
e de forma clara. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Recordar a origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Identificar e 

relacionar 
sólidos 

geométricos. 

INGLÊS 
Identificar e 

escrever os 

meses do ano e 

dias da semana. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ler com atenção 
o texto O 

MENINO E O 
LOBO e 
interpretá-lo. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
que na zona 
abissal a 
bioluminescênci
a é muito 
importante. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
12/10 

Terça-Feira 
13/10 

Quarta-Feira 
14/10 

Quinta-feira 
15/10 

Sexta-Feira 
16/10 

Sábado  
17/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Responder as 
perguntas 
interpretativas 
relacionadas ao 
texto com coerência 
e de forma clara. 

GEOGRAFIA  
Compreender como 
se produz um perfil 
do relevo. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer e 
identificar 
poliedros e corpos 
redondos 

HISTÓRIA  
Identificar qual 
foi o primeiro 
produto 
explorado pelos 
portugueses no 
Brasil; 

 

CIÊNCIAS  
Entender o 
conceito de água 
doce. 

INGLÊS 
Aprender e aplicar 
o vocabulário 
sobre as estações 
do ano. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Elaborar uma 
narrativa a partir 
de quadrinhos. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Recordar a origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Reconhecer a 
planificação de 
figuras 
tridimensionais. 

ARTE 
Perceber as 
características 
históricas e 
artísticas do 
Movimento 
Renascentista, 

Barroco e 
Rococó, 
identificando os 
elementos da 
linguagem 
visual que 
caracterizam 
estes períodos 
através da 

Releitura de 
obra e produção 
artística. 

GEOGRAFIA 
Reconhecer os 
principais 
aspectos 
naturais da 
vegetação na 
região Sudeste. 

INGLÊS 
Distinguir os 

diferentes usos 

das preposições 

de tempo. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
19/10 

Terça-Feira 
20/10 

Quarta-Feira 
21/10 

Quinta-feira 
22/10 

Sexta-Feira 
23/10 

Sábado  
24/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Elaborar uma 
narrativa a partir de 
quadrinhos. 

GEOGRAFIA  
Reconhecer os 
principais aspectos 
naturais da região 
Sudeste. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer a 
planificação de 
figuras 
tridimensionais. 

HISTÓRIA  
Conhecer de que 
forma ocorreu a 
colonização 
portuguesa da 
América e como 
se dava a 

administração da 
Colônia nesse 
período. 

CIÊNCIAS  
Interpretar e 
analisar quais são 
os principais 
agentes 
poluidores das 
águas. 

INGLÊS 
Aprender e 
identificar as 
diferenças, entre 
a língua inglesa e 

o português, dos 
números ordinais. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Recordar a origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

GEOGRAFIA 
Compreender os 
fatores que 
contribuíram para 
o crescimento 
populacional da 

região Sudeste. 

ARTE 
Releitura de 
obra e produção 
artística. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Compreender, 
valorizar e 
respeitar as 
manifestações 
religiosas e 
filosofias de 

vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes 
tempos, espaços 
e territórios. 

MATEMÁTICA  
Reconhecer e 
identificar 
prismas e 
pirâmides 

HISTÓRIA  
Conhecer de que 
forma ocorreu a 
colonização 
portuguesa da 
América e como 
se dava a 

administração 
da Colônia nesse 
período. 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
26/10 

Terça-feira 
27/10 

Quarta-Feira 
28/10 

Quinta-feira 
29/10 

CIÊNCIAS  
Conhecer a 
problemática da 
água 
contaminada com 
defensivos 
agrícolas, 
equipamentos de 
proteção 
individual ao 
aplicador da 
lavoura, 
degradação da 
terra para uso de 
meios de 
produção. 

ENSINO 
RELISOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 
coletividade e da 
natureza, 
enquanto 

expressão de valor 
da vida. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Desenvolver a 
leitura através de 
um texto um pouco 
mais extenso sendo 
assim, incentiva-lo 
a leitura e a 
interpretação do 
mesmo através do 
questionário 
seguinte ao texto. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Recordar a origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Identificar e 
determinar o 
número de vértices, 
faces e arestas em 
poliedros. 

HISTÓRIA 
Conhecer de que 
forma ocorreu a 
colonização 
portuguesa da 
América e como se 
dava a 
administração da 
Colônia nesse 
período. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Recordar a origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

ARTE 
Perceber as 
características 
históricas e 
artísticas do 
Movimento 
Renascentista, 
Barroco e Rococó, 
identificando os 
elementos da 
linguagem visual 
que caracterizam 
estes períodos 
através da Releitura 
de obra e produção 
artística. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  05/10 

Leia: 

O grande conjunto 

 Um grupo de animaizinhos da cidade teve a ideia de se reunir 
para formar um conjunto musical. A foquinha, a rãzinha, o texuguinho, 
o chimpanzé e o gatinho gostavam de música. Cada um se dedicou ao 

instrumento que estava de acordo com seu talento. A foquinha ficou 
encarregada da bateria; a rãzinha do trompete; o texuguinho do piano; 
o chimpanzé do acordeão; e o gatinho, da guitarra elétrica. 

 Quando começaram a ensaiar, uma barulheira infernal ameaçava 
pôr abaixo o bairro inteiro. Os vidros das casas vizinhas partiam-se. E 

em casa da foquinha, local dos ensaios, era raro o objeto que se 
aguentava de pé. 
 A seção de reclamações da prefeitura ficou repleta de queixas dos 

vizinhos. O grupo, então, foi informado de que não poderia continuar a 
tocar em pleno centro urbano. 

 — Se vocês forem aprovados em seus cursos de música 
instrumental, prometo-lhes que conseguirei um lugar para que possam 
fazer os ensaios sem perturbar a vizinhança. Concordam?   — disse o 

prefeito. 
 Como era de se esperar, os músicos aceitaram. Não tinham outro 
remédio. Todos eles estudaram muito e acabaram sendo aprovados. 

Dessa forma, com muita persistência, tornaram-se o conjunto musical 
mais importante e afamado do lugar. 

 A vontade tudo consegue! 
Autor desconhecido. Disponível em: 

<https://metaforas.com.br/infantis/2018-02-27/o-grande-

conjunto.htm>. 
 

ATIVIDADE 02  08/10 

 

Questão 1 – A história ―O grande conjunto‖ acontece porque: 

a) (     ) o prefeito da cidade fez uma promessa ao conjunto musical.  
b) (     ) um grupo de animais decidiu se reunir para formar um 

conjunto musical.  
c) (     ) os vizinhos registraram reclamações contra o barulho feito pelo 
conjunto musical.  

 

https://metaforas.com.br/infantis/2018-02-27/o-grande-conjunto.htm
https://metaforas.com.br/infantis/2018-02-27/o-grande-conjunto.htm


 

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 
 

Questão 2 – No fragmento ―Cada um se dedicou ao instrumento que 

estava de acordo com seu talento.‖, a expressão destacada: 
a) (     ) chama os animaizinhos que gostavam de música. 
b) (     ) retoma os animaizinhos que gostavam de música.  

c) (     ) anuncia os animaizinhos que gostavam de música. 
 
Questão 3 – Releia este trecho: 

―Quando começaram a ensaiar, uma barulheira infernal ameaçava pôr 
abaixo o bairro inteiro.‖ 

Nesse trecho, o narrador conta: 
a) (     ) a complicação da história.     b) (     ) o clímax da história.     
 c) (     ) o desfecho da história.  

 
Questão 4 – No período ―E em casa da foquinha, local dos ensaios, era 

raro o objeto que se aguentava de pé.‖, a parte entre vírgulas 
desempenha a função de: 
a) (     ) concluir.  b) (     ) explicar.  c) (     ) caracterizar.  

 
Questão 5 – Na passagem ―— Se vocês forem aprovados em seus cursos 
de música instrumental [...]‖, o prefeito: 

a) (     ) dá uma ordem aos animais do grupo.  
b) (     ) exprime um desejo aos animais do grupo.  

c) (     ) apresenta uma proposta aos animais do grupo.  
 
Questão 6 – No segmento ―Todos eles estudaram muito e acabaram 

sendo aprovados.‖, o termo sublinhado exprime: 
a) (     ) fatos sobre os músicos que se somam. 
b) (     ) fatos sobre os músicos que se alternam.  

c) (     ) fartos sobre os músicos que se contrastam.  
 

Questão 7 – Em ―Dessa forma, com muita persistência, tornaram-se o 
conjunto musical mais importante e afamado do lugar.‖, a expressão 
grifada indica uma circunstância de: 

a) (     ) lugar.   b) (     ) modo.   c) (     ) tempo.  
 

Questão 8 – Na frase ―A vontade tudo consegue!‖, o autor: 
a) (     ) faz uma crítica.     b) (     ) levanta uma hipótese.         
 c) (     ) expõe um ensinamento. 

 

Questão 9 – Cite os principais personagens desta história. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Questão 10 – Retire do texto 6 verbos:  

a)      b)     c) 
d)     e)     f) 
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ATIVIDADE 03  10/10 

 

Leia com atenção o texto. Depois, responda às questões 

interpretativas propostas: 
 
O menino e o lobo 

 Um menino, pastor de ovelhas, havia ganhado um apito para que 
soprasse em caso de perigo. Como ele passava grande parte do dia nos 

campos com seu rebanho de ovelhas, era necessário um meio de 
comunicação, numa emergência. 
 Num dia calmo de sol, enquanto as ovelhas pastavam 

tranquilamente, o menino resolveu soprar o apito só para verificar o que 
aconteceria. 

 Ao ouvir o alarme, toda a aldeia correu para salvá-lo do perigo 
iminente. Mas não havia perigo. Estava tudo no mais completo sossego. 
Só se ouviam os risos do pastorzinho, que achou aquela correria toda 

muito engraçada. 
 Passados alguns dias, o menino soprou de novo o apito. E, de 
novo, a aldeia toda veio em seu socorro. Mas só encontraram o 

pastorzinho rindo às gargalhadas do susto que pregara. 
 Aconteceu, porém, de um enorme lobo faminto aparecer por 

aquela pastagem. E antes de atacar o rebanho, resolveu perseguir o 
menino. Este, mais do que rápido, soprou o apito. Como ninguém 
apareceu em seu socorro, soprou mais uma vez. E outra mais. Em vão. 

Apesar de ouvirem o apito desesperado, todos pensaram ser outra 
brincadeira do pastorzinho. 
 Correndo para salvar a sua vida, o menino ainda teve tempo de 

perceber que, na boca de um mentiroso, até a mais pura verdade parece 
mentira. 

 A verdade é sempre o melhor caminho. 
La Fontaine. ―Livro das Fábulas‖.  

 

ATIVIDADE 04  12/10 

Questão 1 – Identifique o fato que motivou a história ―O menino e o 
lobo‖: 
a) (     ) o menino ganhou um apito para ser soprado em caso de 

emergência.  
b) (     ) o menino resolveu soprar o apito para ver a reação das pessoas 
da aldeia.  

c) (     ) o menino foi perseguido por um lobo faminto e não teve ajuda do 
povo da aldeia. 
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Questão 2 – Em ―Como ele passava grande parte do dia nos campos 

com seu rebanho de ovelhas, era necessário um meio de comunicação, 
numa emergência.‖, o termo ―Como‖ introduz: 
a) (     ) uma causa.   b) (     ) um exemplo.   c) (     

) uma comparação.  
 
Questão 3 – Na parte ―Num dia calmo de sol, enquanto as ovelhas 

pastavam tranquilamente [...]‖, o advérbio grifado exprime, em relação 
ao fato sobre as ovelhas, uma circunstância de: 

a) (     ) lugar.    b) (     ) modo.   
 c) (     ) tempo.  
 

Questão 4 – Segundo o narrador, todos da ladeia correram para salvar 
o menino do perigo iminente. O que significa ―perigo iminente‖? 

a) (     ) Significa que o perigo poderia acontecer.  
b) (     ) Significa que o perigo não estava previsto.  
c) (     ) Significa que o perigo estava para acontecer.  

 
Questão 5 – No trecho ―Este, mais do que rápido, soprou o apito.‖, o 
pronome grifado retoma: 

a) (     ) ―um enorme lobo faminto‖.  b) (     ) ―o rebanho‖. c) (     ) ―o 
menino‖.  

 
Questão 6 – Releia: ―Como ninguém apareceu em seu socorro, soprou 
mais uma vez.‖ 

Com base na ideia acima, pode-se afirmar que: 
a) (     ) o menino soprou mais uma vez, mas ninguém apareceu para 
socorrê-lo.  

b) (     ) o menino soprou mais uma vez, porque ninguém apareceu para 
socorrê-lo.  

c) (     ) o menino soprou mais uma vez, por isso ninguém apareceu para 
socorrê-lo.  
 

Questão 7 – No trecho ―[...] o menino ainda teve tempo de perceber que, 
na boca de um mentiroso, até a mais pura verdade parece mentira.‖, as 

vírgulas indicam: 
a) (     ) a omissão de uma informação.  
b) (     ) a intercalação de uma informação.  

c) (     ) o deslocamento de uma informação.  
 
Questão 8 – Na passagem ―A verdade é sempre o melhor caminho.‖, o 

narrador: 
a) (     ) faz um apelo.   b) (     ) levanta uma hipótese.     c) (     ) 

expõe um ensinamento.  
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Questão 9 – Represente esta história com um lindo desenho (pode ser 

recorte e colagem, pintura com tinta guache, colagem com outros 

materiais, como sementes, erva, café): 
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ATIVIDADE 05 e 06  15 e 19/10 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
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ATIVIDADE 07  27/10 

LEIA O TEXTO E FAÇA AS ATIVIDADES: 

        ÍCARO 

 Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas, depois, caiu no 

desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da 

prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa 

vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que 

nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revistada. 

―Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar‖ - disse Dédalo. 

―Tentarei esse caminho.‖ 

Pôs-se, então, a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem 

filho, Ícaro. Uniu as penas, começando das menores e acrescentado as 

maiores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as penas 

maiores com fios e as menores com cera e deu ao conjunto uma 

curvatura delicada, como as asas das aves. O menino Ícaro, de pé, ao 

seu lado, contemplava o trabalho, ora correndo para ir apanhar as 

penas que o vento levava, ora modelando a cera com os dedos e 

prejudicando, com seus folguedos, o trabalho do pai. Quando, afinal, o 

trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e 

equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e 

ensinou-o a voar, como a ave ensina ao filhote, lançando-o ao ar, do 

elevado ninho. 

- Ícaro, meu filho – disse, quando tudo ficou pronto para o voo -, 

recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois, se voares muito 

baixo, a umidade emperrará tuas asas e, se voares muito alto, o calor 

as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança.  

Enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros 

do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. 

Beijou o menino, sem saber que era pela última vez, depois, elevando-se 

em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para 

trás, a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois 
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voarem, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los e o pastor 

apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar, atônitos ante o que 

viam, e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar 

de tal modo. 

Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à 

direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar 

a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A 

proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e 

estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia 

penas para sustentá-lo no ar. Lançando gritos dirigidos ao pai, 

mergulhou nas águas azuis do mar que, de então para diante, recebeu 

o seu nome. 

- Ícaro, Ícaro, onde estás? - gritou o pai.  

Afinal, viu as penas flutuando na água e, amargamente, 

lamentando a própria arte, enterrou o corpo e denominou a região 

Icária, em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo à Sicília, onde 

ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas, que ofereceu ao 

deus. 

 

Thomas Bulfinch. ―O livro de ouro da mitologia‖. Rio: Ed. 

Tecnoprint, 1965, p. 174-6. 

Questão 1 – Pode-se afirmar que o texto lido é: 

(     ) um mito 

(     ) um conto 

(     ) uma lenda 

 

Questão 2 – Segundo o narrador, Dédalo foi aprisionado em uma torre 

porque: 

(     ) ―construiu o labirinto para Minos‖. 

(     ) ―caiu no desagrado do rei‖. 

(     ) ―conseguiu fugir da prisão‖. 
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Questão 3 – Em ―Tentarei esse caminho.‖, a que caminho Dédalo se 

refere? 

(     ) à terra. 

(     ) ao mar. 

(     ) ao ar.  

 

Questão 4 – Dédalo recomendou ao filho Ícaro que voasse a uma altura 

moderada. Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Questão 5 – Na parte ―Enquanto dava essas instruções e ajustava as 

asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas [...]‖, 

a palavra sublinhada indica: 

(     ) lugar 

(     ) modo 

(     ) tempo 

 

Questão 6 – Na frase ―[...] quando o rapazinho, exultante com o voo 

[...]‖, o adjetivo grifado poderia ser substituído por: 

(     ) ―feliz‖ 

(     ) ―esfuziante‖ 

(     ) ―empolgado‖ 

 

Questão 7 – O voo de Ícaro começa a se complicar quando: 

(     ) ele se eleva rumo ao céu.  

(     ) ele se aproxima do sol ardente. 

(     ) ele mergulha nas águas azuis do mar. 
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Questão 8 – Em ―[...] mas já não havia penas para sustentá-lo no ar.‖, o 

termo ―lo‖ retoma: 

(     ) ―o rapazinho‖ 

(     ) ―o companheiro‖ 

(     ) ―O jovem‖ 

 

Questão 9 – No fragmento ―[...] lamentando a própria arte, enterrou o 

corpo [...]‖, o verbo grifado foi empregado para expressar: 

(     ) uma ação contínua. 

(     ) uma ação concluída. 

(     ) uma ação em realização. 

 

Questão 10 – As aspas usadas no texto destacam: 

(     ) falas de Dédalo. 

(     ) falas de Minos. 

(     ) falas de Ícaro. 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01 e 02  06 e 09/10 

 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem 

largura, comprimento e altura, e podem ser classificados 

entre poliedros e não poliedros (corpos redondos). 

Poli significa muitos, edros significa faces. 

Poliedros = muitas faces. 

 

Poliedros e não poliedros 

*Os poliedros têm apenas faces planas. 

*Os não poliedros (também chamados de corpos redondos) têm 

pelo menos uma parte não plana, ou seja, arredondada e que por isso 

podem rolar. 

Os elementos principais de um poliedro são: 

faces, arestas e vértices. 

 
 

 Cada sólido possui sua representação espacial e sua 

representação planificada (planificação de sólido geométrico). 

Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir 

de sua característica determinante. Seja em relação ao número de faces 

que o compõe, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. 

A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e 

ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na 

geometria são os sólidos regulares. 
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1-Explique: O que é um poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2-Explique: O que é um não poliedro (ou corpos redondos)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3-Qual o significado da palavra poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4-Quais são os três principais elementos de um poliedro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5-Acima tem um quadro com 9 figuras de poliedros e de não poliedros. 

Quais deles são: 

a) Poliedros?______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Não poliedros?_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6-No quadro abaixo têm alguns sólidos geométricos. Escreva o nome de 

cada um deles: 

 
 

7- Procure no caça-palavras o nome dos sólidos geométricos da 

atividade anterior: 

 
 

 

ATIVIDADE 03  13/10 

8-Obeserve as figuras abaixo, elas estão numeradas de 1 a 9. 

Identifique por números quais são poliedros e quais são corpos 

redondos: 

a) Poliedros: 

b) Corpos redondos: 
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9-Preencha a cruzadinha com o nome dos sólidos geométricos: 
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ATIVIDADE 04 e 05  16 e 20/10 

 

PLANIFICAÇÃO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 

Planificar é como podemos desmontar uma caixa e observar a sua 

superfície. 

Veja alguns exemplos abaixo: 

 
 

10-Observe a figura de um paralelepípedo abaixo. 

 

Assinale a opção que representa a planificação dessa caixa: 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
http://4.bp.blogspot.com/-exn7b1AKm24/VgCFir19HuI/AAAAAAAABGU/5YfsrmOlYwQ/s1600/m1.png
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11-A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação 

abaixo é: (Assinale a opção correta). 

 

12-As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, as planificações 

dos sólidos:  

 

 

13-Observe abaixo o modelo de um cubo. Ele tem 11 planificações 

diferentes, isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se montar 

um cubo, por meio de dobradura. 

 
Identifique dentre as alternativas abaixo, uma dessas planificações: 

 
 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
http://1.bp.blogspot.com/-W2NkAiLXYuM/VgCHkhvl2aI/AAAAAAAABG4/P_IJ7w4TDPA/s1600/m5.png
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ATIVIDADE 06  24/10 

 

PRISMAS E PIRÂMIDES 

 
Dentro do conjunto de todos os poliedros, existem dois grupos 

muito importantes: os prismas e  as pirâmides. 

Os prismas possuem duas bases paralelas e iguais e tem faces 
laterais retangulares;  

As pirâmides possuem apenas uma base e tem faces laterais 
triangulares. 

 
 

 

Nomenclatura de Prismas 

A nomenclatura de prisma ocorre de acordo com o polígono de suas 
bases. Alguns exemplos: 

 Prisma triangular: bases são triângulos. 
 Prisma quadrangular: bases são quadrados. 

 Prisma pentagonal: bases são pentágonos. 
 Prisma hexagonal: bases são hexágonos. 

 Prisma heptagonal: bases são heptágonos. 
 Prisma octogonal: bases são octógonos. 
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Nomenclatura das pirâmides 

A nomenclatura da pirâmide ocorre de acordo com o polígono de sua 
base. Alguns exemplos: 

 Pirâmide triangular: base é um triângulo. 
 Pirâmide quadrangular: base é um quadrado. 

 Pirâmide pentagonal: base é um pentágono. 
 Pirâmide hexagonal: base é um hexágono. 
 Pirâmide heptagonal: base é um heptágono. 

 Pirâmide octogonal: base é um octógono. 
 

14-Qual é a forma das faces laterais de: 

a) Um prisma? ____________________________________________________ 

b) Uma pirâmide? ________________________________________________ 

 

15-Quantas base tem: 

a) Um prisma? ____________________________________________________ 

b) Uma pirâmide? ________________________________________________ 

 

16-Escreva o nome de cada prisma representado abaixo: 

 
 

 

 

17-Escreva o nome de cada pirâmide representada abaixo: 
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ATIVIDADE 07  28/10 

 

RELAÇÃO DE EULER 

 

A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os 

números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação 

é dada pela seguinte expressão: 

V + F  - A = 2     ou        V + F = A + 2 

 

 

Onde: V é o número de vértices,  

A é o número de arestas;  

F é o número de faces do poliedro. 

 

 

 

 

Exemplo 1: Observe a figura de um cubo  

 
Agora, verificaremos a relação de Euler: 

V + F – A  = 2 

8 + 6 - 12 = 2 

14 – 12 = 2 

2 = 2 (verdadeira) 

 

Exemplo 2: Verificaremos agora a relação de Euler para 

a pirâmide quadrangular convexa. 

 
  

 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/elementos-um-poliedro.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poliedros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-piramide.htm
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Exemplo 3: Determine o número de arestas de um sólido geométrico 

que possui 10 vértices e 7 faces. 

V + F = A + 2 

10 + 7  = A + 2 

17 = A + 2 

A = 17 - 2 

A = 15    O sólido possui 15 arestas. 

 

18-Prencha o quadro abaixo com o número de vértices (V), número de 

arestas (A) e o número de faces (F) de cada sólido geométrico. 

 

SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS 

NÚMEROS DE 
VÉRTICES 

NÚMEROS DE 
ARESTAS 

NÚMERO DE 
FACES 

 

 

 

 
 

 

19- Uma pirâmide de base hexagonal possui 7 faces e 7 vértices. Qual é 

o número de arestas desse poliedro? V + F = A + 2 

 

 

 

20-Um prisma de base hexagonal possui 8 faces e 18 arestas. Qual é o 

número de vértices desse poliedro? V + F = A + 2 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  05/10 

REGIÃO SUDESTE 

A região Sudeste é conhecida por sua força econômica e suas grandes 

cidades. Nela estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e 

importantíssimas para a economia nacional. 

Estados da região Sudeste: Os estados da região Sudeste possuem 
economia diversificada, com muitas oportunidades no terceiro e quarto 

setores econômicos. No total são quatro os estados que formam essa 
região.  

Observe-os, em ordem alfabética, com suas respectivas capitais. 
 

Estados Capitais Gentílicos 

Espírito Santo Vitória 
Capixaba ou espírito-

santense 

Minas Gerais Belo Horizonte Mineiro 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Fluminense 

São Paulo São Paulo Paulista 

 

 ATIVIDADE: 

1- Quais os estados que compõem a região Sudeste do Brasil? 

 

2- Com base no texto e na tabela acima, pinte de amarelo os estados 

brasileiros que compõem a região sudeste no mapa a seguir: 
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ATIVIDADE 02  12/10 

RELEVO DA REGIÃO SUDESTE 
A região Sudeste é a que possui o relevo mais alto. Podemos destacar 

três unidades de relevo nessa região: planaltos (a maioria), depressões e 
planícies. 

Os planaltos podem ser divididos em três grupos, de acordo com a 
classificação de Jurandyr Ross: 

 Planaltos e serras do atlântico leste-sudeste: área que vai da parte 

oriental de Minas Gerais e do Espírito Santo e chega até a parte leste de 
São Paulo. Nesse grupo destacam-se a Serra do Mar e a Serra da 
Mantiqueira. 

 Planaltos e chapadas da bacia do Paraná: localizados no oeste 
paulista e em parte do triângulo mineiro. Área de solo fértil, conhecido 

como terra roxa, que possibilitou o cultivo do café nas chapadas altas e 
planas. 

 Planaltos e serras de Goiás - Minas: o destaque é a serra da Canastra, 

localizada no sudoeste de Minas. 
As depressões situam-se em São Paulo, entre os planaltos do leste-

sudeste e os planaltos da bacia do Paraná. Essa área interiorana 
paulista também foi útil no cultivo do café, pois seu processo erosivo é 
menos acentuado. 

Já as planícies são localizadas no litoral do Sudeste e também em 
algumas margens de rios (essas menores do que as litorâneas). Em 
algumas regiões, o relevo montanhoso dá origem a falésias que podem 

ser encontradas no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. 
 

ATIVIDADE: 

1- Os planaltos podem ser divididos em três grupos, de acordo com 
a classificação de Jurandyr Ross: Cite-os: 

 
 
 

 
2- Conforme o texto acima comente sobre as planícies da região 

Sudeste:  

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/depressoes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planicies.htm
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ATIVIDADE 03  17/10 

VEGETAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE 

Das cinco regiões brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta 
diferença nas paisagens naturais se compararmos com a vegetação 

nativa. A alta industrialização e urbanização tiveram contribuição nisso, 
tendo destruído grandes áreas de matas para a construção de cidades, 
ferrovias e parques industriais. Atualmente existem poucos resquícios 

de áreas verdes na região. 
No Sudeste podemos encontrar, basicamente, quatro tipos de 

vegetação: Caatinga, Cerrado, floresta tropical (Mata Atlântica) e 
vegetação litorânea (Manguezais). 
A Caatinga é comum no norte de Minas Gerais devido ao clima 

semiárido. É uma paisagem parecida com a da região Nordeste, 
principalmente na região do vale do Jequitinhonha. 
Já o Cerrado, vegetação bem comum em climas tropicais, é encontrado 

em São Paulo e em grande parte de Minas Gerais. É uma vegetação com 
galhos tortuosos, de baixo e médio porte, mas com raízes profundas, 

capazes de buscar água no subsolo na época de estiagem. 
A Mata Atlântica possui uma grande biodiversidade e pode ser 
encontrada nos quatro estados. Devido a essa biodiversidade, foi muito 

desmatada para fins comerciais e urbanísticos, restando pouca 
vegetação original. 

No litoral há Manguezais e Restingas, vegetações típicas dessa área. 
No Sudeste, entretanto, a especulação imobiliária afeta essa vegetação, 
o que atrapalha o ecossistema e a vida presente nesses biomas. 

 

ATIVIDADE: 

1- No Sudeste podemos encontrar, basicamente, quatro tipos de 

vegetação: Cite-as: 

 

2- Comente sobre a vegetação do Cerrado: 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biodiversidade.htm
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ATIVIDADE 04  19/10 

HIDROGRÁFIA DA REGIÃO SUDESTE 

 
O relevo acidentado da região Sudeste propicia uma grande distribuição 

de águas fluviais para as outras regiões do país. Devido a isso, há duas 
grandes bacias hidrográficas na região, bacia do Paraná e bacia do 
São Francisco, além de três regiões hidrográficas, atlântico sul, sudeste 

e leste. 

 Bacia do Paraná: está presente nos estados de Minas Gerais e 

São Paulo, com importantes rios que contribuem com 
o abastecimento de água e a geração de energia elétrica para 

a população. Como destaque, citamos os rios Tietê, Grande e 
Paraná. Há também usinas hidrelétricas nessa bacia, como a 
usina de Furnas, em Minas Gerais. 

 Bacia do São Francisco: é fundamental para Minas Gerais, 
único estado presente nela. O rio São Francisco nasce na serra 

da Canastra e é essencial para o abastecimento da região 
metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte. Esse rio corre 
no sentido sul–norte, tendo sua foz na região Nordeste. 

 

ATIVIDADE: 

1- Há duas grandes bacias hidrográficas na região Sudeste: Quais 

são elas? 

 

 

2- Qual é a importância desses rios para a população? 

 

 

 

ATIVIDADE 05  22/10 

 

A POPULAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE 

 

A população do Sudeste brasileiro é a maior do país. Essa região é 

composta por quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. O Sudeste é uma das cinco macrorregiões do Brasil, 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rio-sao-francisco.htm
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sendo formado pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 

Santo e Rio de Janeiro. Sua extensão territorial é de 924.511,3 

quilômetros quadrados. É o complexo regional mais populoso e povoado 

do país, pois de acordo com dados do Censo Demográfico realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

totaliza 80.364.410 habitantes. Sua densidade demográfica é de 

aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado. A 

distribuição da população da região Sudeste por estado ocorre da 

seguinte forma: 

 São Paulo – 41.262.199 habitantes. 

 Minas Gerais – 19.597.330 habitantes. 

 Rio de Janeiro – 15.989.929 habitantes. 

 Espírito Santo – 3.514.952 habitantes. 

A Região era habitada por tribos indígenas quando ocorreu a ocupação 

portuguesa. A miscigenação do português com o índio teve início no 

século XVI, época em que se formaram as primeiras cidades, como São 

Vicente, São Paulo e Rio de Janeiro. O negro foi trazido à região para a 

realização do trabalho escravo e, consequentemente, contribuiu para a 

diversidade étnica e cultural do Sudeste. Porém, foi com a expansão 

cafeeira no fim do século XIX e início do século XX, que o Sudeste 

recebeu imigrantes de diferentes lugares do mundo, principalmente 

italianos, japoneses, alemães, sírios e libaneses para trabalharem nas 

lavouras de café. Os fluxos migratórios com destino à Região não 

cessaram. Posteriormente, vieram espanhóis, coreanos, poloneses, 

suíços, holandeses, franceses, entre tantos outros. Estima-se que são 

mais de 70 nacionalidades distintas, presentes na população do 

Sudeste. Além dos imigrantes estrangeiros, os estados do Sudeste, em 

especial São Paulo, atraíram e ainda atrai centenas de milhares de 

migrantes do território nacional, oriundos principalmente dos estados 

do Nordeste. Os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) estão entre 

os melhores do Brasil: São Paulo, 0,833; Rio de Janeiro, 0,832; Espírito 

Santo, 0,802 e Minas Gerais, 0,800. A maioria da população reside em 

áreas urbanas (aproximadamente 93%), e as taxas de alfabetização, são 

consideradas elevadas. No entanto, os estados sofrem com vários 

problemas urbanos, como engarrafamentos, déficit de moradia, 

violência, poluição, etc. 
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ATIVIDADE: 

Agora, responda: 

1- O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, também é a mais 

povoada. Essa concentração populacional necessita de maiores 

investimentos em alguns setores públicos, no entanto, esses 

investimentos não ocorrem de forma eficaz, o que gera uma série de 

problemas nos centros urbanos do Sudeste. Cite alguns dos principais 

problemas nas cidades da região Sudeste. 

 

 

2- Observe a imagem abaixo e comente sobre a desigualdade social 

nos grandes centros urbanos da região sudeste: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             06/10 

Leia o texto 

     Ao chegar a esta parte da América, em 1500, os portugueses não 

encontraram ouro nem prata; e, além disso, vinham tendo lucros 
enormes com o comércio de especiarias com a África e as Índias. Isso 

explica por que, nas primeiras décadas de 1500, o governo português 
demonstrou pouco interesse pelo território brasileiro. 

     No ano de 1503, em uma de suas expedições exploradoras e 
policiadoras, os portugueses descobriram a existência de uma árvore 

típica da Mata Atlântica: o pau-brasil: madeira de valor comercia usada 
para tingir tecidos e construir móveis e casas. 

    Ao saber dessa notícia, o governo português mandou construir 

feitorias, isto é, armazéns fortificados para guardar mercadorias e 
policiar a região. Eram os indígenas que cortavam, transportavam e 
armazenavam o pau-brasil nas feitorias. Os indígenas davam aos 

portugueses as toras da madeira e recebiam colares, facas, machados, 
espelhos, etc. Esse tipo de troca de produto por produto é chamada de 

escambo. 

    Diante da pressão francesa (que também passou a frequentar o 
litoral brasileiro e levar carregamentos de pau-brasil) e da crise do 
comércio português com o Oriente, o rei Português, D. João III, decidiu 

enviar para cá, em 1530, uma expedição colonizadora, comandada 
por Martim Afonso de Sousa. Essa expedição combateu os franceses, 
explorou o litoral brasileiro e fundou São Vicente em 1532, a primeira 

vila do Brasil. Ali também mandou erguer as primeiras casas, uma 
capela e  o primeiro engenho, destinado à produção de açúcar. 

    O governo português dividiu o território colonial em 15 imensas 

faixas de terra, as capitanias hereditárias e entregou sua 
administração a 12 homens, os capitães donatários cujos quais tinham 
direitos e deveres sobre essas terras. Apenas as capitanias de 

Pernambuco, Bahia e São Vicente tiveram o sucesso esperado. 

    Diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal 
decidiu aumentar seu controle sobre o Brasil criando, em 1548, o 

governo-geral. Em março de 1549 chegou à Bahia o primeiro 
governador-geral, Tomé de Sousa. Com ele vieram também 
funcionários, carpinteiros,soldados e jesuítas chefiados pelo padre 

Manoel da Nóbrega. No mesmo ano da sua chegada, Tomé de Sousa 
fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Ele 
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desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar e deu incentivo à criação de 

gado no Brasil. 

    O segundo governador, Duarte da Costa (1553-1558), fundou no 
planalto de Piratininga, em 1554, o Colégio de São Paulo. Enquanto 
isso, no litoral baiano, ocorreu a chamada Guerra de Itapuã, na qual 

indígenas revoltaram-se com a escravidão praticada pelos portugueses. 
Em seu governo também, os franceses invadiram a baía da Guanabara, 
permanecendo lá por 12 anos. 

    Mem de Sá (1558-1572), o terceiro governador-geral, reprimiu vários 
grupos indígenas revoltados contra a dominação portuguesa. Durante a 
luta contra os franceses, Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá 

mandou erguer um forte na Baía da Guanabara, que deu origem à 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

    Durante a colonização, o governo português criou também as 

Câmaras Municipais, órgãos encarregados de administrar as vilas e as 
cidades brasileiras. Os vereadores dessas câmaras eram escolhidos por 
sorteio entre os "homens bons", isto é, entre os grandes proprietários de 

terras e escravos. Para ser vereador, não bastava possuir riqueza; era 
preciso também ter "pureza de sangue": não eram aceitos descendentes 
de negros e nem de judeus. 

   A Igreja Católica tinha grande força na Colônia. Normas e rituais 

católicos, como o batismo, a confissão, o casamento e a extrema-unção, 
marcavam a vida dos colonos, do nascimento até a morte. Por isso se 

diz que a Igreja exercia certo controle sobre a vida social n Colônia. 

   A ordem dos jesuítas, fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola, 
em meados do século XVI, tinha como objetivo principal divulgar o 
Catolicismo na Europa, África, Ásia e América. No Brasil, os jesuítas 

deram especial atenção à formação e à conversão (catequese) das 
crianças indígenas e, por meio delas, buscavam atingir os adultos. 

ATIVIDADE 02             13/10 

Com base nas informações contidas no texto da atividade 1 
responda: 

a) Por que no início de 1500 os portugueses demonstraram pouco 
interesse pelo território brasileiro? 

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

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

b) O que os portugueses descobriram no ano de 1503? 

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

.............................................................................................................. 
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c) O que eram as feitorias? 

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

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

d) O que é o escambo? 

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

e) O que o rei D. João III enviou para o Brasil em 1530? 

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

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

f) Qual foi a primeira vila fundada no Brasil no ano de 1532? 

(   ) Pernambuco      (   ) Bahia            (   ) São Vicente            (   ) Paraná 

g) O que eram as capitanias hereditárias? 

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

h) Por que foi criado o governo-geral em 1548? 

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

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

i) Qual foi a primeira capital do Brasil, fundada pelo governador-geral 
Tomé de Souza? 

(   ) São Paulo        (   ) Salvador           (   ) Rio de Janeiro        (   ) Ceará 

j) O que eram as Câmaras Municipais? 

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

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

k) O que era preciso para ser um vereador? 

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

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

l) Qual era o objetivo principal da ordem dos jesuítas? 

(   ) divulgar o catolicismo na África, Ásia e América. 

(   ) aprisionar os indígenas. 
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ATIVIDADE 03             20/10 

Observe o mapa abaixo 

 

Responda: 

a) O que mais lhe chamou atenção nesse mapa? 

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

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

b) Analisando a imagem, é possível identificar o estado onde você mora? 
.............................................................................................................. 

c) Como é a organização do Brasil nessa imagem? 

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 04             24/10 

a) Observe a charge: 

 

Que prática citada no texto da atividade 1, ocorrida entre 

portugueses e indígenas, a charge nos mostra? 

(   ) camaradagem           (   ) escambo          (   ) compra de mercadorias 

b) Leia as frases abaixo e de acordo com as informações contidas no 
texto da atividade 1, pinte o quadro com o nome do governador-

geral correspondente a cada uma delas. 
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ATIVIDADE 05             28/10  
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01 e 02  07 e 09/10 

DAYS OF THE WEEK AND MONTHS OF THE YEAR (Meses do ano e 

dias da semana) 

 

Os Dias da Semana e Meses do 

Ano são essenciais para 

organizar encontros, reuniões, 

planos para férias, reservas e 

eventos sociais. Para começar, 

vamos dar uma olhada no 

significado dos dias da semana 

em inglês.  

E quanto aos Meses do Ano? Antes de listarmos os meses e suas 

respectivas traduções, uma curiosidade.  

CURIOSIDADE: 

Inicialmente, o ano começava efetivamente no mês de março quando as 

conquistas romanas poderiam recomeçar após o inverno. Sendo assim, 

o ano era composto pelos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Quintilis 

(mudado para julho em homenagem a Julio César), Sextilis (mudado 

para Agosto em homenagem a Augustus), Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro. Só depois, o calendário gregoriano incluiu os 

meses de Janeiro e Fevereiro.  

 

DAYS OF THE WEEK 

(Dias da semana) 

MONDAY Segunda-feira 

TUESDAY Terça-feira 

WEDNESDAY Quarta-feira 

THURSDAY Quinta-feira 

FRIDAY Sexta-feira 

SATURDAY Sábado 

SUNDAY Domingo 

MONTHS OF THE YEAR 

(Meses do ano) 

JANUARY Janeiro JULY Julho 

FEBRUARY Fevereiro AUGUST Agosto 

MARCH Março SEPTEMBER Setembro 

APRIL Abril OCTOBER Outubro 

MAY Maio NOVEMBER Novembro 

JUNE Junho DECEMBER Dezembro 
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 Note que, em inglês, tanto os meses quanto os dias da semana 

devem ser escritos com a primeira letra maiúscula.  

 Agora, vejamos como aplicar os meses do ano e os dias da semana 

em situações de uso, quando são feitas perguntas e respostas.  

What day is today? (Que dia é hoje?) 

It’s Monday (É segunda-feira) 

The Christmas is on December (O Natal é em Dezembro) 

My birthday is on January (Meu aniversário é em Janeiro) 

 

EXERCÍCIO 1) Decifre os códigos para descobrir os Dias da Semana 

em Inglês e escreva-os corretamente: 
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EXERCICIO 2: Coloque os Dias da Semana na ordem correta: 

YESTERDAY  
(Ontem) 

TODAY 
(Hoje) 

TOMORROW  
(Amanhã) 

 Wednesday   

 Monday   

 Friday   

 Sunday   

 Thursday   

 Saturday   

EXERCICIO 3: responda as perguntas a seguir de acordo com os 

Dias da Semana: 

a) What day is before Saturday? _______________ 

b) What day is after Wednesday? _______________ 

c) What day is after Sunday? _______________ 

d) What day is before Tuesday? _______________ 

e) What day is two days after Thursday? _______________ 

f) What day is before Monday? _______________ 

g) What day is after Monday? _______________ 

h) What day is before Thursday? _______________ 

EXERCÍCIO 4: Complete as frases com os Meses do Ano em Inglês 

corretamente. Vamos testar seus conhecimentos a respeito de 

algumas datas comemorativas do Brasil e dos Estados Unidos (USA): 

 

a) Winter in Brazil starts in ____________________________. 

b) Independence Day in Brazil is in _____________________. 

c) Children’s Day is in _________________________. 

d) Easter and Tiradentes Day are in _____________________. 

e) Mother’s Day is in ________________________. 

f) Carnival is in _________________________. 

g) Summer holidays in Brazil are in ______________________. 

h) Thanksgiving Day in the USA is in ______________________. 

i) Father’s Day is in ________________________. 
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j) Christmas all over the world is in ________________________. 

k) Winter holidays in Brazil are in _________________________. 

EXERCÍCIO 5: Encontre os Meses do Ano no caça-palavras a seguir: 

P B O G N O V E M B E R D I K V L 

F G N S U N S G D U W X V A F B G 

O E Q R X K S I A M F S W G P T C 

D C B P S W W M P W H I P H W Y K 

N E T R L H D O R R A M A R C H C 

X E C O U Q N O I N L S D X R K H 

F W R E B A G G L A R N L Z Z L C 

U H B R M E R L J E R A G B C R P 

A C M Z G B R Y B J V H P Y V C N 

V Q M X K Y E M O J U F P B C U T 

X T A E W F E R A U R N M X V J S 

X I Y I Z T S Y U L I C E L S A W 

Y E B F P X B F G Y C L X Z V P V 

W O D E G N O I U G S A V B L X A 

T Y S M N Y H V S L S X S W V N D 

Z J A N U A R Y T W H S P O I W L 

E B W A M B S D I W T Z Q U K U E 

APRIL 
AUGUST 

DECEMBER 

FEBRUARY 

JANUARY 
JULY 
JUNE 

MARCH 

MAY 
NOVEMBER 
OCTOBER 

SEPTEMBER 
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EXERCÍCIO 6) Coloque os Meses do Ano na ordem correta: 

 

 

LAST MONTH 

(Mês passado) 

THIS MONTH 

(Este mês) 

NEXT MONTH 

(Próximo mês) 

 March  

 October  

 June  

 January  

 May  

 November  

 August  

ATIVIDADE 03  14/10 

SEASONS OF THE YEAR (Estações do ano) 

Nesta atividade vamos aprender quais são e como falar sobre as 

quatro Estações do Ano em inglês. Observe: 

Summer (verão) 

No Brasil, o verão começa em 

Dezembro e termina em Março do 

ano seguinte. Nos Estados Unidos, o 

verão vai de Junho à Agosto, 

geralmente. O mesmo acontece na 

Inglaterra. 

Fall/ Autumn (outono) 

O outono no Brasil começa em 

Março e dura até Junho, diferente 

dos Estados Unidos onde começa 

em Setembro e dura até 

Novembro. 

 

Winter (inverno) 

O inverno no Brasil vai de Junho até 

Setembro. Nos Estados Unidos e na 

Inglaterra você pode viver a 

experiência do inverno viajando até lá 

de Dezembro a Fevereiro do ano 

seguinte. 

Spring (primavera) 

No Brasil, a primavera começa 

em Setembro e termina em 

Dezembro. Nos Estados Unidos, 

no Canadá e na Inglaterra você 

estará imerso na primavera indo 

até lá de Março à Junho. 

OCTOBER   JULY   MAY   
NOVEMBER   JANUARY      

DECEMBER  

JUNE   MARCH   AUGUST   
SEPTEMBER   APRIL   

FEBRUARY 
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EXERCÍCIO 1: Complete os espaços na imagem com os Meses do 

Ano em Inglês de acordo com as Estações do Ano no Brasil: 

 

SEPTEMBER – MAY – NOVEMBER – DECEMBER 

JANUARY – AUGUST – OCTOBER – JULY 

MARCH – APRIL – JUNE – FEBRUARY  

 

EXERCÍCIO 2: Complete as frases com os Meses e as Estações do 

Ano em Inglês. Observe o exemplo como modelo: 

Ex.: When is your birthday? It’s in May. It’s autumn.  

       (Quando é seu aniversário? É em maio. É outono.) 

a) When is your birthday? It’s in ________________. It’s _________________. 

b) When is your mum’s birthday? It’s in ______________. It’s ___________. 

c) When is your dad’s birthday? It’s in ______________. It’s _____________. 

d) What is your favorite season? It’s ____________________. 

e) What season can you go to the beach? In the _____________________. 

f) What season can you drink hot chocolate? In the ___________________. 

g) What season is full of flowers? In the ______________________. 

h) What season the fruit are delicious? In the ____________________. 
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EXERCÍCIO 3) Traduza as palavras abaixo e complete as frases de 

acordo com cada figura: 

Summer: ____________________ 

Autumn: ____________________ 

Winter: ____________________ 

Spring: ____________________ 

Hot: ____________________ 

Cold: ____________________ 

Warm: ____________________ 

Cool: ____________________ 

 
 In ______________ we go to the           

beach. 

 The weather is ____________. 

 
 In ______________ the leaves fall 

the trees. 

 The weather is __________. 

 
 In ________________ it snows. 

 The weather is _________. 

 

 
 In _________________ the flowers 

grow 

 The weather is _________. 

 

ATIVIDADE 04  17/10 

PREPOSITIONS OF TIME (preposições de tempo) 

As preposições em inglês (prepositions) são termos que funcionam 

como conectivos das orações para estabelecer uma ligação entre frases. 

Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases.  

No inglês encontramos as preposições básicas, que são as 

principais e mais utilizadas, são elas: AT, IN e ON.  

As Prepositions of Time básicas estão associadas a categorias 

especificas de tempo, que devem ser memorizadas. Por exemplo, 

dizemos ―At 5 PM on Sunday in June” (As cinco horas do domingo em 
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junho) porque em inglês usamos at para tempos de relógio, on para 

dias da semana e in para meses do ano.  

Para entender melhor observe a tabela a seguir com as preposições, 

tradução e exemplos: 

PREPOSITIONS OF TIME EXAMPLES 

ON – em, no(s), na(s): 

Dias, datas, feriados, fins de 
semana, dias + 

manhã/tarde/noite 

She was born on April 12th. 
(Ela nasceu no dia 12 de março) 

IN – em, de, pela, à: 

Meses, anos, partes do dia - 
manhã/tarde/noite, estações 

I go to school in the morning. 
(Eu vou para escola de manhã) 

AT – às, pela, no(s): 

Horas do relógio, horas exatas do 
dia, noite, períodos de férias, final 

de semana 

My sister usually arrives at 
home at 7pm. 
(Minha irmã normalmente chega 

em casa às 7h da noite) 

 

EXERCÍCIO 1) Complete com as preposições IN, ON e AT: 

 

a) My birthday is ______ January. 

b) ______ Easter the weather is mild. 

c) I never go out ______ night. 

d) My mother’s birthday is _____ June 26th. 

e) I don’t have Spanish lessons _____ Wednesday. 

f) _____ 2005 she lived in London. 

g) _____ spring there are birds singing everywhere. 

h) Children are especially happy _____ their birthday. 

i) I usually get up _____ half past eight _____ Saturdays. 

j) We don’t have school ______ August. 
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EXERCICIO 2: Relacione nas colunas as palavras do quadro abaixo 

com as preposições in, on  e at: 

The morning 

Noon/midday 

My birthday 

10:30 

May 5 

Summer 

Sunday 

February 

A weekday 

Midnight 

The afternoon 

Wednesday evening 

Tuesday afternoon 

Winter 

Spring 

2013 

The evening 

The weekend 

Night 

Fall/autumn 

The 1990s 

Bedtime 

Monday morning 

A holiday 

 

 

 

ATIVIDADE 05  21/10 

 

ORDINAL NUMBERS (Números ordinais) 

 

 Os números ordinais têm este nome porque indicam ordem 

(primeiro, segundo, terceiro, …). 

 

AT IN ON 

10:30   
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 Em inglês colocamos apenas a unidade em inglês e não o número 

inteiro como em português. Por exemplo, em português falamos 

trigésimo terceiro (33º) e em inglês no mesmo caso falamos trinta 

terceiro (thirty-third/33rd). 

 

 Lembrando que os três primeiros são diferentes: First (primeiro), 

Second (segundo) e Third (terceiro). O restante, em geral, é o 

número + o TH no final. 

 

 Abreviamos os numerais ordinais em inglês com o número mais as 

duas letras finais (1st, 2nd, 3rd, 4th, …) não esqueça que os três 

primeiros são diferentes. Segue a tabela com os ORDINAL 

NUMBERS: 

Ordinal Numbers 

1st First  11th Eleventh  21st Twenty-first 

2nd Second  12th Twelfth  22nd Twenty-second 

3rd Third  13th Thirteenth  23rd Twenty-third 

4th Fourth  14th Fourtennth 30th Thirtieth 

5th Fifth  15th Fifteenth 31st Thirty-first 

6th Sixth  16yh Sixteenth 32nd Thirty-second 

7th Seventh  17th Seventeenth 85th Eighty-fifth 

8th Eighth  18th Eighteenth 97th Ninety-seventh 

9th Ninth  19th Nineteenth 100th One hundredth 

10th Tenth  20th Twentieth  101st One hundred first 

Atenção, os números ordinais, como já vimos na explicação acima, 

geralmente terminam em TH, veja os exemplos: 

 

4 - fourth 

15 - fifteenth 

38 - thirty-eighth 

97 -ninety-seventh 

Por exceções, temos: 
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1 – first 

2 – second 

3- third 

 

 
 
 

Quando o número é extenso, o número ordinal considerado é o 
último, por exemplo: 

 152nd – one hundred and fifty-second 
 6, 6153rd – six thousand, six hundred and fifty-third 

 

Quando o número é escrito, como em datas, por exemplo, são 
colocadas as duas últimas letras do número ordinal: 

 First – 1st 
 Twenty-fourth – 24th 

 One hundredth – 100th 
 One millionth – 1,ooo,oooth 

 
EXERCÍCIO 1) Escreva por extenso os Ordinal Numbers: 

Exemplo: 14th – fourteenth 

a) 1st ______________________ 

b) 10th _____________________ 

c) 30th _____________________ 

d) 12th _____________________ 

e) 3rd ______________________ 

f) 4th ______________________ 

g) 28th _____________________ 

h) 17th _____________________ 

i) 22nd ____________________ 

j) 13th _____________________ 

EXERCÍCIO 2) Relacione as colunas de acordo com os Ordinal 

Numbers: 

A. 4th 

B. 10th 

C. 1st 

D. 2nd 

E. 8th 

F. 3rd 

G. 7th 

H. 6th 

I. 9th 

J. 5th 

(    ) First 

(    ) Third 

(    ) Tenth 

(    ) Sixth 

(    ) Second 

( A ) Fourth 

(    ) Seventh 

(    ) Eighth 

(    ) Ninth 

(    ) Fifth 
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EXERCÍCIO 3) Adicione st, nd, rd ou th seguindo os exemplos: 

Ex: 11th 

Ex: 33rd 

a) 52 

b) 100 

c) 67 

d) 93 

e) 41 

f) 13 

g) 22 

h) 73 

i) 34 

j) 12 

k) 62 

l) 61 

m) 25 

n) 27 

o) 81 

p) 43 

q) 3 

r) 71 

s) 8 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  07/10 

LEIA O TEXTO E DEPOIS RESOLVA AS QUESTÕES DA ATIVIDADE 02: 

 
Vida no mar 

 
 As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões 
menos profundas, que ficam perto do litoral. Nessas áreas, o ambiente 

terrestre é a principal fonte de sais minerais da água. Com a 
abundância de luz e sais minerais, as algas do fitoplâncton se 
reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores 

aquáticos e terrestres. Em algumas regiões costeiras, um outro fator 
contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres 

aquáticos. O fenômeno conhecido como corrente de ressurgência leva os 
sais minerais existentes no fundo do mar para a superfície oceânica, 
que é iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os 

organismos aquáticos dessa região. Um exemplo de região com 
correntes de ressurgência é Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. 

 Outras regiões de grande biodiversidade são os recifes de corais, 
que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes (acima de 20º 
C) das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, os maiores recifes de 

corais estão em Recife, em Pernambuco, e no arquipélago de Abrolhos, 
na Bahia. Neles há uma grande variedade de peixes tropicais, 
caranguejos, tartarugas e aves (atobás, mergulhões, fragatas). Abrolhos 

é ainda local de acasalamento de baleias jubarte. 
 Os corais obtêm boa parte de seu alimento de algas que vivem 

dentro do corpo deles. Enquanto isso, fornecem a elas sais minerais e 
gás carbônico. As algas também auxiliam os corais na transformação 
dos sais de cálcio da água do mar em carbonato de cálcio, componente-

base do esqueleto do coral. 
 Nos últimos anos, os pesquisadores perceberam que os corais de 
grandes áreas estão ficando brancos. Isso significa que estão perdendo 

suas algas e, sem elas, a sobrevivência deles fica ameaçada. Embora os 
recifes de corais correspondam a menos de 1% da área dos oceanos, há 

estimativas de que eles sirvam de abrigo para 2 milhões de espécies de 
seres vivos. Estudos científicos indicam que o aumento da temperatura 
da água do mar devido ao aquecimento global pode ser o principal fator 

que desencadeia o branqueamento dos corais, já que a alga morre 
quando a temperatura aumenta. 

 Fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes 
deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Abaixo 
de 2 mil metros de profundidade encontra-se a zona abissal, sem 
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nenhuma luz. Além da intensidade da luz, tanto a temperatura como a 

salinidade diminuem com a profundidade, enquanto a pressão 
aumenta; é o habitat de organismos com adaptações específicas a essas 
condições. 

 Muitos peixes da região abissal têm, em seu corpo, bactérias que 
emitem luz (bioluminescência). Isso os ajuda a encontrar alimento, além 
de facilitar a identificação de machos e fêmeas da mesma espécie. 

 
 

(GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris ciências, 7º 
ano: ensino fundamental, anos finais. 3. ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 
101, 102 e 103). 

 
 

ATIVIDADE 02  10/10 

 

COM BASE NO TEXTO DA ATIVIDADE 01, RESPONDA: 

 
a) Marque com um X a alternativa correta: 
(   ) As regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões 

menos profundas, que ficam perto do litoral. 
(   ) As regiões do mar onde há maior biodiversidade não são as regiões 

menos profundas, que ficam perto do litoral. 
(   ) As regiões do mar onde há menos biodiversidade são as regiões 
menos profundas, que ficam perto do litoral. 
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b) Explique com suas palavras, mas de acordo com o texto, porque 

encontramos mais formas de vida (biodiversidade) nas regiões costeiras 
do que nas regiões mais profundas dos mares: 
............................................................................................................ 

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

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

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

 
c) Qual a importância das algas para os corais? 

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

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

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

 
d) Nos últimos anos, os pesquisadores perceberam que os corais de 

grandes áreas estão ficando brancos. Isso significa que estão perdendo 
suas algas e, em elas, a sobrevivência deles fica ameaçada. Sendo 
assim, o que está causando o branqueamento dos corais de acordo com 

o texto da atividade 01? Assinale com um ―X‖ a opção correta: 
(   ) Aumento da temperatura da água do mar devido ao aquecimento 
global. 

(   ) Aumento do consumo de detergente que, depois do uso, acaba indo 
para o mar com a água da lavagem das louças. 

(   ) Destruição da camada de ozônio. 
 
e) De acordo com o texto da atividade 01, o que é a zona abissal do 

mar? E qual é a vantagem da bioluminescência para os seres vivos que 
habitam essa região? 
............................................................................................................ 

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

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

 

ATIVIDADE 03  14/10 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR E FAÇA O QUE SE PEDE 
 

Vida na água doce 

 
 A expressão ―água doce‖ indica que a quantidade de sais 

dissolvidos na água é menor do que nos oceanos. Além da menor 
salinidade, a profundidade média também é menor e as variações de 
temperatura costumam ser mais intensas, mudando conforme as 

estações do ano. 
 A água em movimento nos rios de desloca de regiões mais altas, a 
partir das nascentes, para as mais baixas. Ao longo desse trajeto há 
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variações das condições físicas e químicas (teor de gás oxigênio, 

nutrientes, etc.). 
 Os rios geralmente recebem muita matéria orgânica dos solos das 
margens, que pode ser composta de folhas e organismos mortos. 

 Em sua fauna há insetos que ficam sobre as pedras, voam sobre a 
água ou andam. Há certos invertebrados capazes de se fixar ao 
substrato (leito do rio ou em pedras), como moluscos e sanguessugas. 

 Alguns peixes, como o dourado (Salminus brasiliensis), nadam 
contra a correnteza na época de reprodução. Nessa época, conhecida 

como piracema, muitos peixes costumam formar cardumes, migram às 
nascentes dos rios para se reproduzir. Por isso, durante esse período, a 
pesca é limitada, sendo punida com multas aplicadas pela Polícia 

Ambiental. 
 Nas partes afastadas da margem, próximo à superfície da água, o 

produtor é o fitoplâncton, e os peixes são a maioria dos consumidores. 
Nas regiões mais profundas e escuras existem apenas seres 
decompositores e os organismos que se alimentam de restos de matéria 

orgânica que vieram da superfície. 
 Próximo às margens de um lago, onde a água é mais rasa, os 

produtores são fitoplâncton e algumas plantas aquáticas, como o 
aguapé e a vitória-régia. 
(GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris ciências, 7º ano: ensino 

fundamental, anos finais. 3. ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 104 e 105). 

  
 

 
Você já deve ter visto um lago ou um rio não é mesmo? Então nos 
quatro espaços a seguir você deve desenhar, colorir e nomear seres 

vivos que vivem no ambiente aquático de água doce ou próximo a ele 
(pode ser animais, plantas, etc). Escreva o nome popular, por exemplo: 

se for desenhar um peixe você deve escrever o nome do peixe (lambari, 
traíra...). Se for desenhar uma planta você deverá escrever o nome 
popular dela. Capriche! 

 
 

 

Ser vivo 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser vivo 02 
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Ser vivo 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser vivo 04 
 

 

ATIVIDADE 04  21/10 

A poluição das águas é qualquer alteração em suas 
características físicas, químicas e biológicas que possa causar prejuízo 
à saúde da população, comprometer a fauna e a utilização das águas 

para usos benéficos. Milhares de rios são poluídos por todo o mundo 
todos os dias, o que representa um problema socioambiental bastante 
grave. 

A expansão urbana desordenada, aliada ao desenvolvimento da 
indústria e das atividades agrícolas são as principais causas da 

poluição dos rios. As atividades domésticas, industriais e comerciais 
geram poluentes característicos que influenciam de diferentes formas a 
qualidade das águas. 

A poluição dos rios pode ser química, física ou biológica. A 
poluição química é caracterizada por dois tipos de poluentes: 

biodegradáveis (produtos químicos que são decompostos pela ação de 
bactérias ao final de um tempo, como detergentes e inseticidas) e 
persistentes (persistem no meio ambiente e nos organismos vivos, sendo 

tóxico para estes, como o mercúrio). A poluição física altera as 
características físicas da água, a principal é a poluição por sólidos. A 
biológica é a contaminação da água por organismos patogênicos 

(bactérias, vírus, vermes, etc.). 
Várias são as fontes poluidoras dos rios, entre as quais se destaca 

o lançamento de esgotos residenciais, industriais e hospitalares não 
tratados. Esse esgoto aumenta a quantidade de matéria orgânica na 
água e consome oxigênio em seu processo de decomposição, causando a 

morte de peixes e outros organismos aquáticos. Além disso, causa mal 
cheiro e representa um risco a saúde pública, pois é constituído por 

vários micro-organismos patogênicos. 
Outra fonte poluidora é o depósito de lixo nos rios. Esse lixo é 

formado por resíduos sólidos, principalmente residenciais e industriais. 

O lixo vai se acumulando, provoca o assoreamento dos rios e pode 
chegar ao ponto de não permitir o fluxo da água para locais onde o rio é 
canalizado, provocando enchentes quando ocorrem chuvas intensas. 
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O uso de defensivos agrícolas é a principal causa de poluição dos 

rios no meio rural. Os agrotóxicos usados acumulam-se no solo e são 
direcionados aos rios pela água das chuvas, onde intoxicam e matam 
diversos seres vivos. Os fertilizantes contêm em sua composição 

nitrogênio e fósforo, que quando atingem os rios provocam o 
desenvolvimento de uma superpopulação de algas, causando a 
eutrofização das águas. Esse tipo de poluição também é causado por 

indústrias de fertilizantes que lançam seus efluentes nos rios. 
No Brasil, quase todos os rios possuem algum tipo de poluição. 

Entre os mais poluídos estão os rios Tietê, Iguaçu, Ipojuca, dos Sinos, 
das Velhas e Doce. Algumas possíveis estratégias para evitar e diminuir 
a poluição dos rios é a implantação de sistemas de coleta e tratamento 

de esgotos, recuperação e revitalização dos cursos d’água, controle dos 
usos e ocupação do solo e correto manejo de resíduos sólidos. Além 

disso, conscientizar a população a respeito dos problemas causados 
pela poluição dos rios é fundamental. 
(Adaptado de: MAGOSSI, L. R.; BONACELLA, P. H. Poluição das águas. 

São Paulo: Editora Moderna, 1997.) 
 
 

 Leia o poema sobre a poluição no meio ambiente e depois você 
também fará um poema, porém sobre a poluição dos rios. Seu poema 

deve ter um título, duas estrofes e cada estrofe deve ter quatro versos. 
Você deverá utilizar de exemplos rimas parecidas como no poema! Seja 
criativo (a). Lembrando que: 

- Verso é cada linha de um poema. 
- Estrofe é um conjunto de versos. 
- Rima é a repetição de uma sequência de sons a partir da vogal da 

última sílaba tónica do verso. Exemplos de rimas: 
Amor rima com flor, calor, beija-flor. 

Vida rima com ida, cingida, colhida. 
Coração rima com grão, benção, missão. 
 

ATENÇÃO: seu poema deve ser sobre poluição dos rios e você poderá 
escrever ele com lápis ou caneta, use o espaço ao lado do exemplo para 

escrever ou o verso da folha da apostila de ciências. 
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ATIVIDADE 05  26/10 

 

Leia o texto e faça o que se pede: 
 

Contaminação ambiental por agrotóxicos 
 

Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para matar 
pragas, eliminar doenças e acabar com plantas invasoras que podem 
prejudicar o desenvolvimento de uma plantação. Apesar dos benefícios 

para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os 
seres vivos e podem desencadear contaminação e poluição do solo, água 
e até mesmo do ar. [...] 

As águas também são frequentemente contaminadas por 
agrotóxicos. Segundo o IBGE, a contaminação dos rios por esses 

produtos só perde para a contaminação por esgoto. Nesse caso, rios e 
lagos podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento 
intencional e por escoamento superficial a partir de locais onde o uso de 

agrotóxicos é realizado. 
Nas águas, o impacto dos agrotóxicos depende do tipo de 

substância que foi utilizada e também da estabilidade do ambiente 
atingido. Nos casos mais graves, os agrotóxicos podem desencadear a 
morte de várias espécies de plantas aquáticas e animais, influenciando 

toda a comunidade aquática. 
Os agrotóxicos na água não atingem apenas espécies que vivem 

nesse ambiente. O homem, por exemplo, pode sofrer com a 

contaminação por agrotóxicos quando ingere um peixe que vive em uma 
área contaminada por esse tipo de produto. Algumas espécies não 
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morrem por causa do contato com os agrotóxicos, mas acabam 

acumulando-os em seu corpo. Esse acúmulo faz com que o produto seja 
passado através da cadeia alimentar, prejudicando, assim, outras 
espécies. 

Dependendo do tipo de agrotóxico ingerido pelo homem, ele pode 
sofrer graves danos de saúde e até mesmo morrer. Entre os problemas 
mais recorrentes estão as lesões nos rins, cânceres, redução da 

fecundidade, problemas no sistema nervoso, convulsões e 
envenenamento. 

Assim sendo, diante de tantos problemas causados pelos 
agrotóxicos, é fundamental que haja um descarte adequado e que a 
aplicação desses produtos seja feita de maneira prudente e rigorosa. 

Além disso, é importante que novas maneiras de proteger as culturas 
sejam criadas com vistas a diminuir os impactos ambientais e os riscos 

à saúde dos seres vivos. 
 

(FONTE: SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Contaminação ambiental 

por agrotóxicos"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/contaminacao-ambiental-por-
agrotoxicos.htm. Acesso em 17 de setembro de 2020.) 

 
 Agora que você aprendeu sobre a contaminação da água por 

agrotóxicos é hora de colocar esse conhecimento em prática! A seguir 
você deverá inventar uma história em quadrinhos com o tema 
―contaminação das águas por agrotóxicos‖! Escreva em todos os balões, 

use letra caixa-alta (assim: ABCDE...). Sua história deve ter começo, 
meio e fim. Faça primeiramente com lápis e só depois passe caneta. Se 
preferir você pode elaborar as falas em um borrão e só depois passar 

para os balões. Pinte bem bonito! Use sua criatividade! E não fuja do 
assunto: ―contaminação das águas por agrotóxicos‖. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LEIA COM ATENÇÃO! 
 

HISTORIA E FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 
 

O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo que envolve passes de 
bola com as mãos.Praticado entre duas equipes, o nome dessa 
modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto 

que hand significa ―mão‖.A bola do handebol é feita de couro e para as 
equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. 

Origem 
O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de 

educação física alemão Karl Schelenz.Nesse ano, ele e outros parceiros 

de trabalho reformularam um esporte que era praticado por deficientes 
visuais chamado de torball.Desde sua criação, o handebol tal qual o 

conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O local de jogo, por 
exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços eram menores. 

Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 

metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo para 
mulheres.Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele 

passou a ser jogado por ambos os sexos.Como foi criado por um 
alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha durante a 
primeira guerra mundial.No entanto, não demorou muito para que ele 

se difundisse pela Europa e ainda, para outras partes do mundo.Outro 
fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. 
Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 

em cada equipe. Hoje o número foi reduzido para 14 no total (7 
jogadores em cada equipe).No final dos anos 30 o handebol passou a ser 

um esporte oficial Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo 
ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada.Com as 
novas mudanças (jogadores e espaço), ele passou a fazer parte dos jogos 

olímpicos a partir de 1972.Além disso, o esporte se espalhou pelo 
mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a 
nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial 
de Handebol nas categorias feminina e masculina.Em 1999 foi fundada 
a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, Suíça. 

Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial.Nos dias de hoje, 
o handebol é praticado em mais de 180 países do mundo. 

Handebol no Brasil 
No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 

30. Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de 

Handebol. Esse momento foi um importante passo para a consolidação 
do esporte no país.Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de 
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Handebol (CBHb) com sede na cidade de Aracaju (Sergipe). Esse órgão é 

responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país.Atualmente 
diversos estados possuem equipes de Handebol com destaques para 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.Mesmo que o 

handebol tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é o 
menos praticado em relação ao futebol, vôlei, basquete, etc. 
 

Fundamentos básicos do Handebol 
 Empunhadura 

 Recepção 
 Passe  
 Arremesso 

 Finta 
 Drible 

 
 
1-Empunhadura 

A empunhadura consiste em segurar a bola de maneira correta com 
uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no handebol. 
 

2-Recepção 
A recepção é o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. 

Normalmente, é executada com as duas mãos, mas jogadores de alto 
nível técnico são capazes de fazê-la com apenas uma das mãos. 
 

3-Passe 
O passe é determinante para que uma equipe seja capaz de manter a 
posse de bola. Ele consiste em lançar a bola para um companheiro de 

equipe sem deixar que o adversário faça a interceptação. 
 

4-Arremesso 
Essa é a ação que finaliza a jogada e busca atingir a baliza adversária 
para marcar o gol. 

 
5-Finta 

No handebol, a finta é fundamento utilizada para tentar se desvencilhar 
da marcação, enganando o adversário. Para isso, são feitos movimentos 
de mudança de direção e de ritmo. 

 
6-Drible 
O drible no handebol resume-se ao ato de quicar a bola no chão, em 

progressão, mantendo o domínio.  
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ATIVIDADE 01  08/10 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 
 

a)(    ) O handebol  é um esporte coletivo que envolve passes de bola 
com os pés. 
b)(  )O handebol é praticado entre duas equipes, o nome dessa 

modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto 
que hand significa ―mão‖. 

c)(     )A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas 
ela possui um diâmetro maior. 
d)(   )O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação 

física alemão Karl Schelenz . 
e(   ) O handebol surgiu de uma reformulação de um esporte que era 

praticado por deficientes visuais, chamado de torball. 
f)( )O handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas 
modificações. Antes era praticado ar livre (em gramados) e os espaços 

eram menores. 
g)(   )Agora, o handebol é executado em quadras fechadas de 40 por 20 

metros.  
h)(      ) Antigamente o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. 
i)(   )Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em 

Berlim, na Espanha durante a primeira guerra mundial. 
j)(    )Demorou 200 anos para que  o handebol se difundisse pela 
Europa e para outras partes do mundo. 

 
 

ATIVIDADE 02  15/10 

COMPLETE 
a) Quando foi criado, o handebol continha um total de______ jogadores, 

ou seja, _____ em cada equipe. 
b) Hoje o número de_______________________foi reduzido para 14  no 
total (7 jogadores em cada equipe). 

c)No final dos anos 30 o handebol passou a ser um ________________ 
oficial  do Jogos Olímpicos de Berlim.  

d)O handebol se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos 
diversas _____________ que ocorrem a nível nacional e internacional.  
e)Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de ___________países 

do mundo. 
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ATIVIDADE 03  22/10 

 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 
correta). 

 
A)Consiste em segurar a bola de maneira correta com uma das mãos e é 
um dos fundamentos mais básicos no handebol. 

 
a)Recepção               b)chute            c)empunhadura                  d)passe 

 
B) É determinante para que uma equipe seja capaz de manter a posse 
de bola. Ele consiste em lançar a bola para um companheiro de equipe 

sem deixar que o adversário faça a interceptação. 
 
a)recepção               b)chute            c)empunhadura                  d)passe 

 
C)É o ato de receber a bola e conseguir dominá-la. Normalmente, é  

executada com as duas mãos, mas jogadores de alto nível técnico são 
capazes de fazê-la com apenas uma das mãos. 
 

a)recepção               b)chute            c)empunhadura                  d)passe 
 

 

ATIVIDADE 04  27/10 

 

DESCREVA: 

 
A)O que é finta: 

 
 
 

B)O que é arremesso: 
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ATIVIDADE 05  29/10 

CITE E DESCREVA RESUMINDO DUAS (2) BRINCADEIRAS OU 

JOGOS  QUE REALIZAMOS FUNDAMENTOS DO HANDEBOL.  
 

POR EXEMPLO: NO JOGO DE QUEIMADA OU CAÇADOR, 
REALIZAMOS O ARREMESSO. 
 

 1 

 

 

 

 

 

2 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  23/10 

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? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

sagrado? 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- Quais são as cidades sagradas e qual a importância delas para 

esta religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  26/10 

 

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.  
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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.  
 

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.  
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ATIVIDADES:  

 
1- Defina discriminação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2- Defina racismo. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

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  16/10 

 

RENASCIMENTO: Movimento artístico que nasceu na Itália, em 

Florença, nas primeiras décadas do século XV. Este movimento, embora 

bastante complexo e variado internamente, estabeleceu princípios, 

métodos e, sobretudo, formas originais e típicas, mas comuns. E a 

aplicação de uma nova descoberta técnica: a perspectiva, conjunto de 

regras matemáticas e de desenho que permitem reproduzir sobre uma 

folha de papel ou sobre qualquer superfície plana, o aspecto real dos 

objetos. 

 

BARROCO: A arte barroca desenvolveu-se no século XVII, num período 

muito importante da história da civilização ocidental, pois nele 

ocorreram mudança que deram nova feição à Europa da Idade 

Moderna. Outra vez a arte é vista como um meio de propagar o 

catolicismo e ampliar sua influência. A arte barroca originou-se na 

Itália, mas não tardou muito a irradiar-se por outros países da Europa 

e ao chegar também ao continente americano, trazida pelos 

colonizadores portugueses e espanhóis. Houve grande diferença entre 

os artistas e entre as obras produzidas nos diferentes países  

 

ROCOCÓ: De modo geral, a arte que se desenvolveu dentro do estilo do 

Rococó pode ser caracterizada como requintada, aristocrática e 
convencional. Foi uma arte que se preocupou em expressar apenas 
sentimentos agradáveis e que procurou dominar a técnica de uma 

execução perfeita. O Rococó teve início na França, no século XVIII, 
difundindo-se em seguida por toda a Europa. Em nosso país foi 

introduzido pelo colonizador português e a sua manifestação se deu 
principalmente no mobiliário. O termo Rococó originou-se da palavra 
francesa rocaille que, em português, significa concha. Esse detalhe é 

significativo na medida em que muitas vezes podemos perceber as 
linhas de uma concha associadas aos elementos decorativos desse 
estilo. 
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ATIVIDADE 1 

 Mona Lisa é um óleo sobre madeira pintado pelo renascentista italiano 
Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506, esta obra que representa 
uma mulher misteriosa se tornou, ao longo dos séculos, no retrato mais 

famoso da História da Arte ocidental. A obra também é conhecida como 
a Gioconda, que pode significar "mulher alegre" ou "a esposa de 
Giocondo". A obra mais icônica de Da Vinci se encontra exposta no 

Museu do Louvre, em Paris. Nesse momento iremos deixar nossa 
criatividade fluir e transformar no quadro a baixo a releitura da Mona 

lisa, veja alguns exemplos. 
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RELEITURA DA IMAGEM DA OBRA MONA LISA 
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ATIVIDADE 02  23/10 

A Arte Barroca teve grandes influências na arquitetura de alguns 

países, As edificações barrocas são imensas e belíssimas, repletas de 
detalhes, além de desenhos em curvas. Vamos reproduzir a imagem da 

fachada de um monumento barroco e colorir.  
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ATIVIDADE 03  29/10 

Aleijadinho foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do 

Brasil colonial. 
Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro. A maior 

parte das obras de Aleijadinho tem como tema central a religiosidade. 
As imagens sacras que produziu se caracterizam pela cores, leveza, 
simplicidade e dinamismo. Com o lápis de cor vamos colorir a imagem 

da obra do artista. 


