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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 
Compreender o 
sujeito como termo 

da oração.             
GEOGRAFIA  
Identificar os 
países que 
compõem a 
América Latina e 
sua herança 
histórico-cultural 
comum. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer os 

principais 
elementos da 

geometria plana. 

HISTÓRIA  
Conhecer as lutas 
pela 
independência em 
várias províncias 
brasileiras, 

CIÊNCIAS  
Entender como a 

lua é importante 
para a terra, e as 

sua exploração. 

INGLÊS 
Utilizar, de modo 
inteligível, os 
diferentes 
adjetivos 
respeitando a 
ordem correta. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Compreender o 
sujeito como termo 

da oração.             
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Conhecer e 

classificar retas 
paralelas e retas 

concorrentes 

INGLÊS 
Utilizar, de 

modo inteligível, 

os diferentes 

adjetivos 

respeitando a 

ordem correta. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Identificar, em 
textos, adjetivos 

e sua função de 
atribuição de 
propriedades 
aos substantivo 

CIÊNCIAS  
Compreender 
como a lua faz 
diferença em 
nossa vida e a 
sua descoberta. 

 

 

 

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 
Identificar, em 
textos, adjetivos e 
sua função de 
atribuição de 
propriedades aos 
substantivo 

GEOGRAFIA  
Identificar as 
principais 
características da 
hidrografia da 
América Latina. 

MATEMÁTICA 
Retomar os 
estudos dos 
quadriláteros e 
dos tipos de 
quadriláteros. 

HISTÓRIA  
Identificar que 
países 
reconheceram a 
independência 
brasileira e quais 
seus interesses 
nesse processo; 

CIÊNCIAS  
Entender como as 
fases da lua e 
eclipses 
acontecem. 

INGLÊS 
Utilizar, de modo 
inteligível, os 
diferentes 
adjetivos 
respeitando a 
ordem correta. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Reconhecer as 
características do 
gênero Relato 
Pessoal, e produzi-
lo a partir de uma 
perspectiva. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 

fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Retomar os 
estudos dos 
quadriláteros e 
dos tipos de 
quadriláteros. 

ARTE 
Levar o aluno a 
reconhecer e 
identificar a 
história do 
pontilhismo e 
explorar seus 
conceitos; 

GEOGRAFIA 
Identificar as 
principais 
características 
do relevo da 
América Latina. 

INGLÊS 
Utilizar, de 
modo inteligível, 
os diferentes 
adjetivos 
respeitando a 
ordem correta. 
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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 
Reconhecer as 
características do 
gênero Relato 
Pessoal, e produzi-lo 
a partir de uma 
perspectiva. 

GEOGRAFIA  
Analisar os 
contrastes 
socioeconômicos na 

América Latina, 
suas causas e 
consequências. 

MATEMÁTICA 
Conhecer a 
relação e as 
propriedades 
entre 
quadriláteros 

HISTÓRIA  
Conhecer as 
características da 

primeira 
Constituição do 
Brasil; 

CIÊNCIAS  
Entender como as 
fases da lua e 
eclipses 
acontecem. 

INGLÊS 
Utilizar, de modo 
inteligível, os 
diferentes 

adjetivos 
respeitando a 
ordem correta. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

GEOGRAFIA 
Compreender de 
que maneira 
ocorreu a 

colonização da 
América Latina e as 
principais 
consequências 
desse processo. 

ARTE 
Levar o aluno a 
reconhecer e 
identificar a 
história do 
pontilhismo e 
explorar seus 
conceitos; 

ENSINO 

RELIGIOSO 
Compreender, 
valorizar e 

respeitar as 
manifestações 
religiosas e 
filosofias de 
vida, suas 
experiências e 
saberes, em 
diferentes 
tempos, espaços 
e territórios. 

MATEMÁTICA  
Conhecer a 
relação e as 
propriedades 
entre 
quadriláteros 

HISTÓRIA  
Compreender 
quando as 

mulheres 
passaram a ter 
direito de 

frequentar 
estabelecimento
s de ensino e o 
que aprendiam 
nesses locais; 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 
26/10 

Terça-feira 
27/10 

Quarta-Feira 
28/10 

Quinta-feira 
29/10 

CIÊNCIAS  
Entender como a 
previsão sobre o 
clima funciona. 

ENSINO 
RELISOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 

coletividade e da 
natureza, 
enquanto 
expressão de valor 
da vida. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Como na atividade 
anterior 
demonstrar ao 
aluno as várias 
formas em que o 
sujeito se apresenta 
dentro de um texto, 

e assim o 
incentivando a 
desenvolver a 
habilidade de 
reconhecer o sujeito 
dentro e um texto e 
também saber 
distingui-los entre 
oculto, composto, 
indeterminado e 
simples. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Calcular a medida 
de abertura de 
ângulos nos 
quadriláteros. 

HISTÓRIA 
Reconhecer os 
motivos que 
levaram à 

impopularidade de 
D. Pedro I. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre origem, 
historia e 
fundamentos do 
handebol. 

ARTE 
Propor ao aluno a 
conhecer a história 
de Vicent Van 
Gogh; Estimular a 
produção de 
releitura de obra; 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  05/10 

Leia: 
 

Natural e sobrenatural 

 
Natural é tudo que existe e que pode ser percebido pelos nossos 

sentidos, como por exemplo, o tato e a visão. 

Também existem coisas que não são percebidas, mas existem. Por 
exemplo, os buracos negros, os vírus e os pensamentos existem sem 

serem realmente vistos pelos nossos olhos. 
A ciência ________ ferramentas para ampliar nossos sentidos e 

comprovar a existência de muitas coisas. Então, tudo com que 

convivemos no mundo tem, ou um dia terá, uma explicação ―natural‖ 
ou científica. 

Henrique Paprocki. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/>. 
(Fragmento). 

 

 

ATIVIDADE 02  08/10 

Revisão: 
 
Sujeito Oculto: ocorre quando não está presente na oração, mas pode 

ser identificado pelo contexto. 
 
Sujeito Inexistente: Nas orações com sujeito inexistente, a 

mensagem passada é focada no verbo e na informação contida nele. São 
verbos impessoais: que indicam fenômenos da natureza: amanhecer, 

chover, escurecer, esquentar, gear, nevar, relampejar, ventar. 
 
Sujeito Indeterminado: É aquele que, embora existindo, não se pode 

determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. O verbo é 
colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum 
termo identificado anteriormente. 

 
Questão 1 – No período ―Também existem coisas que não são 

percebidas, mas existem. ―, o sujeito do verbo sublinhado é: 
a) (     ) oculto.   b) (     ) inexistente.   c) (     ) 
indeterminado.  

 

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2020/07/20/palavra-de-cientista-metodocientifico/
https://minasfazciencia.com.br/
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Questão 2 – Sublinhe o sujeito composto neste segmento do texto: 
―Por exemplo, os buracos negros, os vírus e os pensamentos existem 
sem serem realmente vistos pelos nossos olhos.‖ 

 
Questão 3 – Os núcleos do sujeito composto sublinhado acima são: 
a) (     ) adjetivos.   b) (     ) pronomes.   c)(     ) 

substantivos.  
 

Questão 4 – Observe o sujeito simples. Em seguida, preencha o espaço 
indicado com o verbo ―tem‖ (ele - ela tem)ou o verbo ―têm‖ (eles – elas 
têm): 

―A ciência ________ ferramentas para ampliar nossos sentidos e 
comprovar a existência de muitas coisas.‖ 

 
Questão 5 – No segmento ―Então, tudo com que convivemos [...]‖, o 
sujeito do verbo ―convivemos‖ está oculto. Identifique-o: 

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03  10/10 

Leia com atenção o texto abaixo. Em seguida, responda às questões 

interpretativas: 
O monge e o rei 

 

 Há muito tempo, havia um rei poderoso que desfrutava uma vida 
protegida e prazerosa dentro das paredes de seu castelo. 
 Um dia, ele decidiu se aventurar por seu reino para ver o que 

poderia experimentar e aprender. Logo ele se deparou com um monge e, 
num tom usual que impunha obediência, ele disse: 

 — Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno! 
 O monge olhou para o poderoso rei e, numa voz irritada, disse: 
 — Não posso ensinar-lhe sobre o céu e o inferno. Você é limitado 

demais. Você não passa de um preguiçoso. Os ensinamentos que eu 
tenho são para pessoas puras e santas. Você não chega nem perto 

disso. Saia do meu caminho! 
 O rei ficou furioso. Ele estava atordoado com a ousadia do monge 
por falar-lhe daquela maneira. Num impulso de raiva, ele puxou sua 

espada para cortar a cabeça do monge. 
 — Isso é o inferno, disse o monge confiantemente. 
 O rei ficou impressionado. Ele percebeu que aquele monge 

corajoso havia arriscado sua vida para ensinar-lhe essa lição sobre o 
inferno. Numa profunda gratidão e humildade, o rei colocou sua espada 

de lado e se curvou em reverência ao monge. 
 — E isso é o céu — disse o monge suavemente. 
Disponível em: <https://metaforas.com.br/>. (Com adaptação). 
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Questão 1 – Identifique o objetivo do texto: 
a) (     ) fazer refletir. b) (     ) divulgar algo. c) (     ) noticiar um fato. 
 

ATIVIDADE 04  12/10 

 
Revisão 

 
Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-
lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Em ―casa velha‖, 

o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. Em ―prédio antigo‖, 
o adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio. 
 

Questão 2 – Grife, no segmento abaixo, os adjetivos que caracterizam a 
vida do poderoso rei: 

―Há muito tempo, havia um rei poderoso que desfrutava uma vida 
protegida e prazerosa dentro das paredes de seu castelo.‖ 
 

Questão 3 – No período ―Um dia, ele decidiu se aventurar por seu reino 
para ver o que poderia experimentar e aprender.‖, o trecho destacado 

exprime: 
a) (     ) o tempo da aventura do rei por seu reino.  
b) (     ) a finalidade da aventura do rei por seu reino.  

c) (     ) a consequência da aventura do rei por seu reino.  
 
Questão 4 – Observe este fragmento do texto: 

―Logo ele se deparou com um monge e, num tom usual que impunha 
obediência, ele disse: 

— Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno!‖ 
 
Pode-se afirmar que os dois-pontos: 

a) (     ) anunciam a fala do rei.  
b) (     ) marcam o início da fala do rei. 

c) (     ) indicam o prolongamento da fala do rei. 
 
Questão 5 – Na oração ―Você é limitado demais.‖, o monge usa o termo 

grifado para: 
a) (     ) explicar uma característica do rei. 
b) (     ) intensificar uma característica do rei. 

c) (     ) complementar uma característica do rei.  
 

Questão 6 – Na parte ―Saia do meu caminho!‖, o monge: 
a) (     ) dá uma ordem. 
b) (     ) faz uma recomendação. 

c) (     ) apresenta uma sugestão. 
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Questão 7 – Para o monge, o inferno é o fato de: 
a) (     ) o rei ter se dirigido a ele com tom de superioridade. 
b) (     ) o rei ter ficado furioso com a sua resposta ousada. 

c) (     ) o rei ter puxado a espada para cortar a sua cabeça.  
 
Questão 8 – Aponte a passagem em que o narrador revela as ações do 

rei, após receber do monge a lição sobre o inferno: 
a) (     ) ―O rei ficou impressionado.‖ 

b) (     ) ―Ele percebeu que aquele monge corajoso havia arriscado sua 
vida [...]‖ 
c) (   ) ―[...] o rei colocou sua espada de lado e se curvou em reverência 

ao monge.‖ 
 

ATIVIDADE 05  15/10 

Relato Pessoal 

 
 O Relato Pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma 
narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma 

pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos 
expressos pelo narrador. 

 Tal qual uma narração o relato pessoal apresenta um tempo e 
espaços bem definidos donde o narrador torna-se o protagonista da 
história. 

 Além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a 
descrição do local, personagens e objetos. 

 De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores 
(emissor e o receptor), a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser 
formal ou informal. 

 Observe que o relato possui uma função comunicativa muito 
importante na construção das subjetividades podendo ser nas 
modalidades: escrito ou oral. 

 Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de 
comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, 

dentre outros. 
  
 Leia a seguir um exemplo de Relato Pessoal.  

 
 Sempre gostei mais de ler. A escrita apenas tinha espaço nos 
bancos escolares e gosto em produzir textos só tomei na faculdade, nas 

aulas de literatura, quando tinha que escrever sobre livros ou artigos de 
crítica literária. Enlouquecia com os ensaios do meu professor-mestre-

para-a-vida-toda, Roberto Sarmento. Escrevia sonhando que um dia iria 
fazer análises literárias iguais às dele. Perfeitas. Continuo sonhando. 
Risos. 
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 Gosto de escrever sobre livros. Contudo, minha realização maior é 
lê-los e, talvez por isso, no meu cotidiano em sala de aula, incentive 
mais a leitura, do que propriamente a escrita – um dos motivos para 

fazer este curso, inclusive, é porque quero dar mais espaço para a 
escrita nas aulas. Minha balança pesa mais para a leitura e a oralidade. 
Talvez porque os alunos chegam para mim com pouca competência 

leitora e me sinto no dever de recuperar as leituras perdidas. 
(Vanusia Amorim Pereira dos Santos, disponível em 

escrevendoofuturo.org.br) 
 

ATIVIDADE 06  19/10 

Produção Textual 

 
 Escreva um Relato Pessoal, o texto deve ter no mínimo 20 linhas, 
contando como está a quarentena, o que tem feito, se tem lido livros, 

assistido a filmes, ajudado seus familiares, quais suas atividades neste 
período, do que sente falta na escola, das reuniões em família e na 
comunidade.  
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ATIVIDADE 07  27/10 

Leia: 
    Quando vemos TV, lemos revistas ou navegamos na internet, 

costumamos encontrar anúncios que encorajam o exercício mental. 
Diversos programas de exercício cerebral estimulam a agilidade mental 

das pessoas, dando-lhes treinamento diário – executar tarefas que vão 
desde memorizar listas e solucionar quebra-cabeças até calcular o 
número de árvores de um parque. Isso pode parecer um recurso 

publicitário, mas, na realidade, tem embasamento real na 
neurobiologia. Pesquisas recentes, embora feitas principalmente com 
ratos, indicam que o aprendizado potencializa a sobrevivência de novos 

neurônios no cérebro adulto. E quanto mais desafiador for o problema, 
maior o número de neurônios envolvidos no processo. Acredita-se que 

esses neurônios estão disponíveis para ajudar em situações em que a 
mente é sobrecarregada. Parece que o treinamento mental fortalece o 
cérebro da mesma maneira que o exercício físico modela os músculos. 

(…) 

―Revista Scientific American‖ – Edição Especial – Nº 40 – p.63. 
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Questões 

Questão 1 – ―Quando vemos TV, lemos revistas ou navegamos na 
internet, costumamos encontrar anúncios […]‖. Identifique o sujeito 

oculto nessa passagem inicial do texto: 
  
  

Questão 2 – ―Diversos programas de exercício cerebral estimulam a 
agilidade mental das pessoas, dando-lhes treinamento diário […]‖. 

Localize o sujeito dessa frase: 
  

  

Questão 3 – ―Isso pode parecer um recurso publicitário, mas, na 

realidade, tem embasamento real na neurobiologia.‖. A que se refere o 
sujeito em destaque? 

  

  

Questão 4 – Registra-se a presença de sujeito indeterminado na qual 
frase: 
 

a) ―Diversos programas de exercício cerebral estimulam a agilidade 
mental das pessoas […]‖ 

b) ―Pesquisas recentes, embora feitas principalmente com ratos, 
indicam que o aprendizado […]‖ 

c) ―[…] E quanto mais desafiador for o problema […]‖ 

d) ―Acredita-se que esses neurônios estão disponíveis […]‖ 

  

Questão 5 – Há o predomínio no texto do sujeito: 
a) oculto 

b) simples 

c) composto 

d) indeterminado 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  06/10 

GEOMETRIA PLANA 
 

A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que 

estuda as figuras que não possuem volume. 
A geometria plana também é chamada de euclidiana, uma vez que 

seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de 
Alexandria, considerado o ―pai da geometria‖. 

Curioso notar que o termo geometria é a união das palavras ―geo‖ 

(terra) e ―metria‖ (medida); assim, a palavra geometria significa a 
"medida de terra". 

Conceitos de Geometria Plana 

Alguns conceitos são de suma importância para o entendimento da 
geometria plana, a saber: 

 

Ponto 
Conceito adimensional, uma vez que não possui dimensão. Os pontos 

determinam uma localização e são indicados com letras maiúsculas. 

Reta 
A reta, representada por letra minúscula, é uma linha ilimitada 
unidimensional (possui o comprimento como dimensão) e pode se 

apresentar em três posições: Horizontal, vertical e inclinada. 

Dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, 

possuem um ponto em comum, são chamadas de retas concorrentes. 

Por outro lado, as que não possuem ponto em comum, são classificadas 
como retas paralelas. 

https://www.todamateria.com.br/retas/
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Segmento de Reta 
Diferente da reta, o segmento de reta é limitado, pois corresponde a 
parte entre dois pontos distintos. A semirreta é limitada somente num 

sentido, visto que possui início e não possui fim. 
 

Plano 
Corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, possui 
duas dimensões: comprimento e largura. Nessa superfície que se 

formam as figuras geométricas. 

Ângulos 
Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta, a partir 

de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. São classificados 
em: 

*Ângulo reto (Â = 90º) 

*Ângulo agudo (< 0º) 
*Ângulo obtuso (> 90º) 

 
1-Qual o significado da palavra: 

a) GEO? __________________________ 

b) METRIA?_______________________ 
c) GEOMETRIA?______________________________________ 

 

2-Explique: O que são retas paralelas? 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3-Explique: O que são retas concorrentes? 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

4-Quais são os três principais elementos da geometria plana? 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.todamateria.com.br/segmento-de-reta/
https://www.todamateria.com.br/angulos/
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5- Os ângulos são formados pela união de dois segmentos de reta. Eles 
são classificados em? 
_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

ATIVIDADE 02  09/10 

 

Retas paralelas, retas concorrentes perpendiculares e retas 

concorrentes oblíquas. 

 

Veja o desenho das ruas. 

 
 As ruas 1 e 2 são paralelas. Elas recebem este nome porque 

mantem sempre a mesma distância uma da outra. 

 A rua 1 e a rua 4 se cruzam. Por isso dizemos que elas são 

concorrentes. No cruzamento formam 4 ângulos: 2 ângulos agudos e 2 

ângulos obtusos. Neste caso, essas ruas são concorrentes oblíquas.  

 A rua 2 e a rua 3 também são concorrentes, mas nesse caso, os 4 

ângulos formados são retos. Por esse motivo, as ruas 2 e 3 são 

concorrentes perpendiculares.  

 

Retas paralelas 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/angulos/
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Retas concorrentes perpendiculares 

 
Retas concorrentes oblíquas 

 
 

6-Analise esta figura com as retas t, p, u, r e s. 

 
Registre a posição relativa (paralelas, concorrentes perpendiculares ou 

concorrentes oblíquas) dessas retas tomadas de 2 a 2: 

Retas Tipo 

t e r   Concorrentes perpendiculares. 

t e s    

t e p    

p e u    

r e s    

u e r    

p e r    

u e s    

p e s    
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7-Responda, diferenciando as retas concorrentes: 
a) O que são retas concorrentes oblíquas? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

b) O que são retas concorrentes perpendiculares? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

ATIVIDADE 03 e 04  13 e 16/10 

Quadriláteros 

 
As formas geométricas são classificadas de acordo com a 

quantidade de lados que possuem. Assim, os quadriláteros 

são polígonos que possuem quatro lados. Além disso, por serem 

polígonos, apresentam características próprias como a presença de 

duas diagonais e o valor de 360º como resultado da soma 

dos ângulos internos. 

Além de polígono, um quadrilátero é, também, classificado como 

sendo convexo. Ou seja, as retas traçadas dentro do plano formam 

prolongamentos que se cruzam. Dentro da ordem dos quadriláteros 

existem algumas especificações quanto aos lados. 

Ou seja, de acordo com a posição dos lados os quadriláteros 

podem ser paralelogramos, quando tem lados opostos; trapézios, 

quando possuem um lado paralelo e outro não e, por último, aqueles 

em que os lados não possuem relação, ou seja, não são paralelos e nem 

opostos. 

 

Propriedades gerais dos quadriláteros 

 A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual 

a 360°; 

 A soma entre um ângulo interno de um quadrilátero e o ângulo 

externo adjacente a ele é igual a 180°; 

 O perímetro de um quadrilátero é igual à soma dos 

comprimentos de seus lados.  
 

https://conhecimentocientifico.r7.com/formas-geometricas/
https://conhecimentocientifico.r7.com/poligonos/
https://conhecimentocientifico.r7.com/angulos/
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Classificação dos quadriláteros. 

  
 

Paralelogramos 

Os paralelogramos possuem uma característica a mais que 
os quadriláteros, que é o fato de possuírem lados opostos paralelos. Isso 

acarreta uma série de propriedades pertencentes somente a eles. 
 Possuem lados opostos congruentes; 
 Possuem ângulos opostos congruentes; 
 Possuem ângulos adjacentes suplementares; 
 As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos 

médios. 
Existe uma classificação para os paralelogramos em retângulos, 

losangos, quadrados ou nenhum deles. 

 
Retângulo 

Os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são 

retos (daí o nome retângulo). Eles possuem todas as características dos 
paralelogramos e uma propriedade específica, a saber: 

 
―As diagonais de um retângulo são congruentes.” 

 
Retângulo: apresenta ângulos retos e diagonais congruentes 

 
Losango 

Os losangos são paralelogramos que possuem todos os lados 
congruentes, isto é, são paralelogramos equiláteros. Sua propriedade 
específica é a seguinte: 

―As diagonais de um losango são perpendiculares.” 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retangulos.htm
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O losango possui diagonais perpendiculares 

 
Quadrado 

Os quadrados são losangos e retângulos simultaneamente e, por 

isso, possuem todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. Sua 
propriedade específica é a seguinte: 
 

―As diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes.” 

 
 

Trapézios 

Diferentemente dos paralelogramos, os trapézios possuem apenas 
um par de lados paralelos. Esses lados são chamados de bases. Os 

trapézios que possuem os outros dois lados que não são bases 
congruentes são chamados de isósceles. 

 
 

Tipos de Trapézio 
Dependendo de sua forma, o trapézio é classificado de três maneiras: 

 Trapézio Retângulo: esse tipo de trapézio apresenta dois ângulos de 
90°, chamados de ângulos retos. 
 

 Trapézio Isósceles: também chamado de trapézio simétrico, ele 
apresenta dois lados congruentes (possuem a mesma medida) e dois 

lados diferentes. 
 

 Trapézio Escaleno: todos os lados desse trapézio apresentam medidas 

diferentes. 
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8-De qual forma geométrica estamos estudando nesta apostila? 
 ______________________________________________________________________ 

 

9-Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 
______________________________________________________________________ 

 

10-Os quadriláteros são classificados em: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
11-Os paralelogramos são classificados em? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

ATIVIDADE 05 e 06  20 e 24/10 

 

12-Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale com um X a única 

opção correta: 
(a) A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180°; 
(b) Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes; 

(c) Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes; 
(d) Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não 

congruentes; 

(e) Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos 
podem ser retos ou não. 

13-Sobre as diagonais dos quadriláteros, assinale com um X a única 

opção errada: 
(a) As diagonais de retângulo se intersectam no ponto médio delas; 
(b) As diagonais do trapézio se intersectam no ponto médio delas; 

(c) As diagonais do quadrado se intersectam no ponto médio delas; 
(d) As diagonais do losango se intersectam no ponto médio delas; 
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14-Sobre os trapézios. Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 
(a) Possui todos os lados com medidas diferentes   (   ) Trapézio isósceles 
(b) Possui dois ângulos retos       (   ) Trapézio retângulo 

(c) Possui dois lados com medidas diferentes         (   ) Trapézio escaleno 
 

15-Sobre o quadrado, lembrando que ele é um quadrilátero convexo, 

um paralelogramo, um retângulo e um losango. Responda: 

 
a) Como são os lados de um quadrado? 
___________________________________________________________________ 

b) Como são as diagonais de um quadrado? 
___________________________________________________________________ 

c) O quadrado é um polígono regular? 

(a) Sim    (b) Não 
 

d) Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrado? 

(a) 180º  (b) 250º  (c) 360º 
 

e) Qual é a medida de um ângulo interno de um quadrado? 
(b) 60º  (b) 90º  (c) 120º 

 

 

ATIVIDADE 07  28/10 

 

Exemplo: Determine o valor de x da figura: 
  

 



 

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 

 

 
a) Depois determine a medida de cada ângulo: 

 

Se x = 30º 
Então: 3.x -10º   x + 50º 
   3.30º – 10º         30º + 50º 

   90º – 10º   80º 
     80º 

Portanto cada ângulo mede 80º (precisam ser iguais). 
 

b) Agora determine a medida s ângulos Q e R: 

Sabemos que a soma dos ângulos internos é de 360º. 
Os ângulos P e S medem 80º cada um. 

 
Então: chamaremos de x os ângulos Q e R. 

80º + 80º + x + x = 360º 

160º + 2x = 360º 
2x = 360º - 160º 
2x = 200º 

x = 200º/2 
x = 100º 

 
Portanto os ângulos Q e R medem 100º cada um. 

 

16-Determine: 
a) O valor de x em cada figura. 

b) O valor de cada ângulo de cada figura. 
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17-Determine o valor de x em cada figura: 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  05/10 

O TERRITÓRIO DA AMÉRICA LATINA 
América Latina é a porção do continente americano que se estende do 

norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, até o extremo sul 
da Argentina e do Chile. A denominação América Latina se deve, entre 
outros fatores, á herança histórico-cultural da colonização. Observe 

essa região no mapa abaixo: 

 
ATIVIDADE: 

1-  Com base no mapa acima cite quatro países que pertencem a 

América Latina: 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

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

 

ATIVIDADE 02  12/10 

HIDROGRAFIA DA AMÉRICA LATINA 
A América latina abriga uma vasta rede hidrográfica em virtude de seus 

rios extensos e volumosos. Há grandes bacias hidrográficas nessa 
região, que banham boa parte da superfície continental. As principais 
são: Bacia do Orinoco, Bacia Platina e Bacia Amazônica. 

A presença de lagos, como o Titicaca na fronteira entre Bolívia e Peru, é 
marcante nas áreas montanhosas dos Andes. Alimentados, sobretudo 

pelo derretimento da neve, recebem as águas de vários rios da região, os 
quais apresentam grande importância no abastecimento, na irrigação e 
na geração de energia das cidades. 

 

ATIVIDADE: 

1- Cite as principais Bacias Hidrográficas da América Latina: 

 

2- Comente sobre a presença dos lagos na hidrografia da América 

Latina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 03  17/10 

FORMAS DO RELEVO DA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina, predominam três principais formas de relevo: as 

cadeias de montanhas do oeste, as planícies das áreas centrais e os 

planaltos do leste. 

 Porção leste: formado por um relevo mais antigo, bastante 

desgastado pela ação erosiva e formado por planaltos, depressões 

e serras de altitudes modestas.   

 Porção central: formados por planaltos, chapadas e depressões, 

no entanto a formação geológica mais comum são as planícies.   

 Porção oeste: formado por um relevo mais recente, de domínio 

montanhoso, é composto principalmente pela Cordilheira dos 
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Andes com 7.500 km de extensão. O perfil topográfico da América 

do Sul mostra um declínio na elevação das formas geológicas de 

oeste para leste, isto se deve principalmente ao período de 

formação de cada um das formas de relevo existentes.  

 

ATIVIDADE: 

1- A qual porção a Cordilheira dos Andes pertence? E qual sua 

extensão? 

 

2- Comente sobre a porção leste:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 04  19/10 

 

CANAL DO PANAMÁ 

 

O Canal do Panamá é uma via artificial marítima situada no Panamá, 
na América Central. A obra inaugurada em 1914 possui hoje 82 km de 

comprimento, e sua largura varia. No Estreito de Culebra o canal tem 
90 metros de largura, já no Lago de Gatún o caminho se alarga para 

350 metros. O canal, construído no extremo sul do país tem grande 
importância para a circulação de mercadorias, já que encurta 
significativamente à distância e faz a ligação do Oceano 

Pacífico ao Oceano Atlântico. No século XIX, o Panamá era uma 
província colombiana, e sua configuração territorial já chamava a 
atenção de estudiosos e autoridades de países desenvolvidos. Em 1879, 

o francês Ferdinand de Lesseps negociou com a Colômbia a permissão 
para construir um canal marítimo em seu território e para tanto, criou 

a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá. Entretanto, 
a iniciativa não deu certa e a sua empresa faliu em 1889. O fracasso da 
construção francesa do Canal do Paraná se deu em virtude dos 

inúmeros operários mortos, em razão do clima do local, que favoreceu a 

https://www.infoescola.com/geografia/america-central/
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-pacifico/
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-pacifico/
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
https://www.infoescola.com/geografia/paises-desenvolvidos/
https://www.infoescola.com/colombia/
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proliferação de doenças tropicais, como a febre amarela e malária. Além 
disso, os franceses não tiveram êxito no projeto de construir uma via 
em único nível, resultando em significativos desabamentos nas 

encostas da construção, devido ao impacto das ondas do mar. O 
interesse estadunidense na construção da via fez com que o país 
comprasse as ações da falida empresa francesa, por cerca de 40 milhões 

de dólares. O canal representava um novo caminho, 
que encurtaria as distâncias entre os oceanos 

que banhavam os EUA e diminuiria significativamente a quilometragem 
para a costa leste da América do Sul. Antes da construção da via, o 
trajeto entre o Pacífico e o Atlântico que cercavam as extremidades do 

país era de 20 mil km e durava aproximadamente dez dias. Para 
conseguir a concessão da obra, os Estados Unidos apoiou o Panamá 

em seu processo de independência. Concedeu então, tropas 
marítimas para os panamenhos a fim de evitar qualquer tentativa de 
golpe por parte da Colômbia. Com a separação conquistada – 

sustentada pelo grande poderio militar americano – o governo 
panamenho autorizou a construção do canal em seu território, obra que 
envolveu mais de 75 mil trabalhadores. A obra durou 10 anos, e apesar 

de estar em seu território, o Canal do Panamá era gerido pelos EUA, 
pois era a compensação panamenha pelo apoio estadunidense no 

processo separatista do país. No entanto, os panamenhos contestavam 
a ausência de retornos econômicos para o país. Como culminância das 
reivindicações, em 1977 é assinada o Tratado Carter-Torrijos, que 

reconhecia a soberania e a gestão do Panamá sobre o Canal, E em 
1999, após 22 anos do período transitório de administração da via, a 

gestão passa a ser exclusivamente panamenha. 

ESTRUTURA DO CANAL: O Canal do Panamá foi construído a partir de 
um sistema de eclusas, que é um projeto de engenharia que permite a 
elevação e o rebaixamento das embarcações em locais que apresentam 

desníveis entre os oceanos que facilita a navegação. É como um 
elevador ―feito de água‖ que eleva e rebaixa os navios. Para atravessar o 
sistema de eclusas do canal, o navio deve ter sua largura máxima em 

32 metros, profundidade abaixo de 12 metros e menos de, 289 metros 
de comprimento. São os navios Panamax. Eles levam de 8 a 10 horas 

para chegar do outro lado. Pelo Canal do Panamá passam anualmente 
cerca de 14 mil navios, de aproximadamente 160 nações distintas. A 
receita pelo pedágio chega a cerca de 2 bilhões de dólares anuais. Em 

2016, a via foi expandida, possibilitando o aumento das embarcações 
de grande porte e a expansão das relações comerciais entre os países 
americanos e asiáticos. 

https://www.infoescola.com/doencas/doencas-tropicais/
https://www.infoescola.com/doencas/febre-amarela/
https://www.infoescola.com/doencas/malaria/
https://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
https://www.infoescola.com/america/panama/
https://www.infoescola.com/engenharia/eclusa/
https://www.infoescola.com/geografia/oceanos/
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ATIVIDADE:  

1- Com base no mapa acima, explique a importância do Canal do 

Panamá: 

 

2- Leia o texto e responda: O que é eclusa? 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 05  22/10 

 

TIPOS DE COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

 
A América recebeu dois tipos de colonização: a de exploração e a de 

povoamento. A América foi descoberta pelos europeus, após esse 

acontecimento diversos países do velho continente se dirigiram para a 

nova terra. O continente americano foi colonizado principalmente por 

portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o 

processo de colonização aconteceu de forma distinta entre os países do 
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continente. Os países considerados latinos tiveram uma colonização de 

exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas da natureza 

(madeira, pedras preciosas, entre outros) e cultivavam produtos 

tropicais (cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros). Em resultado a 

essa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um 

grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. Por outro 

lado, os países que fazem parte da América Anglo-saxônica tiveram uma 

colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da 

metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização a 

intenção não estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de 

enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os próprios habitantes. 

Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país. Essa 

característica foi de fundamental importância para que países como 

Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, sendo o 

primeiro a maior potência mundial. Diante das considerações 

apresentadas, fica claro que o fator determinante para o 

desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos está 

ligado a fatos históricos. A forma de ocupação é raiz das condições 

atuais dos países do continente. 

ATIVIDADE: 

1- Quais foram os dois tipos de colonização recebidos pela América? 

 

2- Após ler o texto acima, faça uma história em quadrinhos 

contando como ocorreu a colonização da América Latina: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             06/10 

Leia o texto 

                            O Primeiro Reinado no Brasil 

   O Primeiro Reinado foi resultado direto do processo de independência 
do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da Corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro a partir de 1808. Quando isso 
aconteceu, uma série de transformações aconteceu no Brasil: a cidade 
do Rio de Janeiro cresceu e desenvolveu-se, os portos foram abertos e o 

comércio prosperou. Dessa forma, o Brasil deixou de ser colônia, 
tornando-se parte do Reino de Portugal. 

   Os ânimos do Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, 
quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Essa 
revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava o 

retorno do rei português para Lisboa e a revogação das medidas que 
haviam sido implantadas no Brasil. 
   A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites 

econômicas do Brasil, que encararam essa revolta como uma tentativa 
de recolonizar o país. Assim, surgiu um movimento pela independência 

do Brasil, o qual considerou Pedro, filho de D. João VI, como a pessoa 
ideal para liderar esse processo. 

   Após ser pressionado pelas Cortes portuguesas (espécie de 
parlamento) a retornar a Portugal, Pedro percebeu que o único caminho 

a ser tomado era declarar a independência do Brasil. Assim, em 7 de 
setembro de 1822, aconteceu o grito do Ipiranga, por meio do qual o 
regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi, então, coroado 

imperador, tornando-se D. Pedro I. 
   Diferentemente do que muitos acreditam, a independência do 

Brasil não foi pacífica. Houve províncias que permaneceram leais aos 
portugueses, por isso, foi necessário travar guerra a fim de garantir a 
unidade territorial do país. Um nome de destaque nessa luta contra os 

portugueses e seus aliados no Brasil foi lorde Cochrane, comandante 
contratado por D. Pedro I. 
   Entre as regiões que se rebelaram contra a independência, podemos 

citar as províncias do Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina. Em meados 
de 1823, os conflitos contra a independência do país estavam sob 
controle, e os apoiadores de Portugal já estavam derrotados. 

 
   Quando o Brasil declarou a sua independência, seus realizadores 
optaram por instaurar a monarquia como forma de governo do país. Era 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/dom_joao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/dom_joao.htm
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um caso único na América do Sul, já que as antigas colônias 
espanholas nessa parte do continente tinham tornado-se repúblicas. Na 
América Latina, além do Brasil, só o México transformou-se, durante 
um curto período de tempo, em uma monarquia. 

   Após a declaração de independência, o Brasil tinha desafios imediatos 
a serem superados. Primeiramente, era necessário cessar a guerra 
travada contra as províncias rebeldes. Depois, era fundamental garantir 

o reconhecimento internacional e, por fim, era importante redigir uma 
Constituição para estruturar o país. 

   A princípio, as nações vizinhas relutaram em reconhecer a 
independência do Brasil pelo fato de o país ter tornado-se uma 

monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência 
ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. 

   Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre 
Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência do Brasil pelos 

portugueses só ocorreu em 1825, mediante pagamento de indenização e 
com o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a 
independência das colônias portuguesas na África. 

Constituição de 1824 

   Após a independência, a nova nação precisava de uma Constituição. 

Para essa tarefa, era necessário formar uma Assembleia Constituinte, 
que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da 
Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo 

atrito entre D. Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. 
As discordâncias entre os parlamentares e D. Pedro I ocorreram em 
decorrência da arbitrariedade e da autoridade do imperador nas 

tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares 
defendiam a existência de maiores liberdades individuais e a limitação 

do poder real. Em contrapartida, D. Pedro I queria poderes ilimitados 
para governar o Brasil. 

   Como não concordava com os termos da Constituição elaborada pelos 
parlamentares, D. Pedro I decidiu vetar o documento, que ficou 

conhecido como Constituição da Mandioca. Essa ação aconteceu em 
12 de novembro de 1823 e foi acompanhada de um evento 
chamado Noite da Agonia. Nessa ocasião, D. Pedro I ordenou que 

tropas cercassem e dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte. 
Nesse dia, vários parlamentares foram presos. 

   Após esse episódio, uma nova Constituição começou a ser elaborada 
por uma comissão formada pelo imperador. Essa Constituição ficou 
pronta em 1824 e foi outorgada por ordem do imperador. O documento 

reafirmava que o Brasil seria uma monarquia e instituía ao imperador 
poderes absolutos sobre a nação. Para isso, foi criado o Poder 
Moderador, representado exclusivamente por D. Pedro I. Esse poder 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-assembleia-constituinte-1823.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-constituicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/primeira-constituicao.htm
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também era hereditário (ou seja, que passa de pai pra filho). Foi 
determinada também nessa Constituição a imposição do voto 
censitário. Assim, só poderiam votar aqueles tivessem renda anual 

acima de 100 mil réis. O cargo de senador era vitalício (que dura pra 
vida toda). 
  O governo de D. Pedro I não era muito popular no Nordeste brasileiro, 

principalmente por causa do autoritarismo do imperador. Por isso, a 
região tornou-se foco de críticas ao Império. Nesse contexto, dois nomes 

destacaram-se: Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino (frei 
Caneca), que veiculavam suas críticas em jornais de circulação local. 
O principal foco de insatisfação era a província de Pernambuco, local 

historicamente marcado por tensões. A insatisfação da região na década 
de 1820 era, em grande parte, herdada da Revolução Pernambucana, 

movimento separatista de viés republicano que aconteceu em 1817. Os 
ideais republicanos, associados com a insatisfação com o imperador, 
levaram a uma nova rebelião: a Confederação do Equador. 

  Essa revolta teve como estopim a dissolução da Assembleia 
Constituinte e a nomeação de um governador que não era desejado pela 
elite local. Na época, havia também uma forte especulação de que a 

região seria invadida pelos portugueses. A junção de todos esses 
fatores, associados à memória viva da Revolução Pernambucana, 
fizeram a província rebelar-se. 

  A Confederação do Equador iniciou-se em 2 de julho de 1824 em 

Recife, Pernambuco. Sob a liderança de frei Caneca e Manoel de 
Carvalho Paes de Andrade, o movimento logo se espalhou pelo 

Nordeste, alcançando o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e 
Maranhão. Os revoltosos adotaram nesse contexto a Constituição da 
Colômbia. A reação do imperador foi violenta: foi ordenada uma série de 

execuções em Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. Em setembro, os 
rebeldes já tinham sido derrotados. Frei Caneca teve como sentença a 

morte na forca mas acabou morrendo fuzilado. 
  A crise do Primeiro Reinado também está associada com a Guerra da 
Cisplatina, travada entre 1825 e 1828. Nesse conflito, o Brasil lutou 

pela manutenção da província Cisplatina a fim de evitar que ela fosse 
anexada pelas Províncias Unidas (atual Argentina). Essa guerra foi 
extremamente impopular no Brasil. 

  Tudo começou quando habitantes locais da Cisplatina iniciaram uma 

rebelião, declarando a separação da província do Brasil e sua 
vinculação com as Províncias Unidas. A reação brasileira ocorreu com a 
declaração de guerra contra os rebeldes e contra as Províncias Unidas. 

Ao longo dos três anos de conflito, o Brasil amargou uma série de 
derrotas, que destruiu o moral do exército e arruinou a economia do 
país. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolucao-pernambucana.htm
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   O fim da guerra ocorreu com a assinatura de um acordo entre o 
Brasil e as Províncias Unidas. Ambas as partes concordaram em abrir 
mão da Cisplatina, fato que levou à queda da popularidade do 

imperador. Assim, em 1828, foi reconhecida a independência da 
República Oriental do Uruguai. 
Além do autoritarismo, da violência e da economia arruinada, o jogo 

político também contribuiu para minar a posição do imperador.       
Durante o Primeiro Reinado, foram formados, gradativamente, dois 

blocos entre os políticos: o partido brasileiro e o partido português. 
Enquanto o primeiro representava a oposição ao imperador, o segundo 
oferecia-lhe apoio. 

Esses desentendimentos entre brasileiros e portugueses fizeram com 
que um confronto aberto acontecesse no ano de 1831, quando D, Pedro 

voltava de uma viagem à Minas Gerais. O episódio ficou conhecido 
como Noite das Garrafadas e durou dias nas ruas da cidade do Rio de 
Janeiro. Como resultado, D. Pedro I renunciou ao trono. 

Ao deixar sua posição, o imperador ofereceu o trono ao seu filho, Pedro 
de Alcântara, de apenas 5 anos de idade e que havia ficado sob a tutela 
de José Bonifácio. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando 

tivesse 18 anos de idade, iniciou-se no país uma fase de transição, 
conhecida como Período Regencial. 

 
Nome completo de D. Pedro I: Pedro de Alcântara Francisco 
Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José 

Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. 

 

 

ATIVIDADE 02             13/10 

Apresentamos a seguir trechos da Primeira Constituição do Brasil, 

outorgada por D. PedroI em 24 de março de 1824. Leia-os com 
atenção e responda: 

 
                Artigo 1º - O Império do Brasil é a associação política de todos 
os cidadãos brasileiros [...]. 
                Artigo 2º - O seu território é dividido em Províncias [...]. 
                Artigo 3º - O seu governo é monárquico hereditário [...]. 

                [...] 
                Artigo 5º - A religião Católica Apostólica Romana continuará a 
ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com 
seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem 
forma alguma exterior de templo. 
                [...] 
                Artigo 10º - Os poderes [...] são quatro: o Poder Legislativo, o 
Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
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                [...] 
                Artigo 13º - O Poder Legislativo é delegado à Assembleia Geral 
[...] 
                Artigo 14º - A Assembleia Geral compõe-se de duas Câmaras: 
Câmara dos Deputados e Câmara de Senadores ou Senado. 
                [...] 
                Artigo 40º - O Senado é composto de membros vitalícios [...] 
                [...] 
                Artigo 92º - São excluídos de votar [...] os que não tiverem de 
renda líquida anual cem mil-réis [...] 
 

a) Qual foi a forma de governo adotada pelo Brasil? 
.............................................................................................................. 

 
b) O que a Constituição de 1824 determinava com relação à religião? 
..............................................................................................................

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

c) Quantos e quais eram os poderes? 
.............................................................................................................. 
 

d) Dê o significado das três palavras em negrito no texto e explique o 
artigo 92º: 
..............................................................................................................

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

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

e) Observe a charge: 

 

Qual a relação da charge acima com o que a Constituição de 1824 
estabelecia referente ao poder Moderador? 

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 03             20/10 
Complete a cruzadinha de acordo com as informações contidas no 
texto da atividade 1. 
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ATIVIDADE 04             24/10 

 

Leia o texto e a seguir responda. 

 

                                        A educação feminina 

Em 1827, as mulheres alcançaram uma grande conquista. Em outubro 

desse ano, uma lei determinou a criação de estabelecimentos de ensino 
voltados para o público feminino em cidades e vilas mais populosas. 

Nessas escolas, elas aprendiam a ler, a escrever e a realizar operações 
aritméticas e prendas domésticas, além de estudar princípios da moral 
cristã.                                               

    " Das 54 novas escolas criadas em Minas em 1828, apenas 10 [...] 

eram destinadas ao contingente feminino. Essa tendência continuou ao 
longo de todo o século XIX. Nas primeiras décadas, cerca de 8% do 

público escolar era composto de meninas, ao passo que no final do 
período imperial (1889) esse número subiu para 35%. Ainda assim, 
havia resistência das famílias. Para muitas delas, a saída das filhas de 

casa representava riscos de corrupção moral; para outras, as jovens 
eram indispensáveis nos serviços domésticos e em outras atividades 
que auxiliassem na manutenção familiar. [...] 

      O jornal O mentor das brasileiras (1829-1832), de São João del-Rei 

(MG), costumava noticiar assuntos relacionados às escolas de meninas 
e informar os dias das provas. Esses anúncios eram acompanhados de 

apelos para que os pais garantissem a presença das filhas, já que as 
ausências eram frequentes e consideráveis, chegando a cerca de 50%." 

          JINZENJI, Mônica Yumi. Filhas da Constituição. Revista de 
História da Biblioteca Nacional, 1º ago. 2011 

De acordo com o texto: 

a) Havia muitas escolas voltadas para o público feminino em Minas 
Gerais? Explique: 

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

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

b) Segundo o texto, por que os pais resistiam em enviar suas filhas para 

a escola? 

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

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

.............................................................................................................. 
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c) Que tipo de notícias eram publicadas no jornal O mentor das 
brasileiras? Por quê? 

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

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

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

d) O que as jovens aprendiam nas escolas? 

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

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

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

ATIVIDADE 05             28/10  

Leia o texto abaixo: 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  07/10 

 

ADJECTIVES DESCRIBING PERSONALITY AND CHARACTER/ 

PERSONAL TRAITS 

 

Os Adjectives describing personality and character/ personal traits são 

adjetivos que descrevem a personalidade, caráter e traços pessoais de 

alguém. Os adjetivos de personalidade em inglês são invariáveis ao 

gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural). Ou seja, um 

mesmo adjetivo é utilizado para caracterizar uma pessoa no masculino, 

no feminino, no singular e no plural. 

Exemplos: 

 He is intelligent. (Ele é inteligente.) 

 She is patient. (Ela é paciente.) 

 They are optimistic. ( Eles/Elas são otimistas.) 

Segue uma lista com alguns desses adjetivos: 

Courageous Valente  Jealous Ciumento 

Lazy Preguiçoso Sincere Sincero 

Ambitious Ambicioso Modest Modesto 

Sensible Sensato Selfish Egoísta 

Honest Honesto Dishonest Desonesto 

Practical Prático Tolerant Tolerante 

Responsible Responsável Generous Generoso 

Patient Paciente Intelligent Inteligente 

Pessimistic Pessimista Coward Covarde 

Considerate Compreensivo Impatient Impaciente 

Optimistic Otimista Greedy Ganancioso 

Envious Invejoso Friendly Amigável 
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EXERCÍCIO 1. Transcreva os adjetivos acima de acordo com a sua 

categoria: positivo ou negativo. 

POSITIVES NEGATIVES 

Courageous Jealous 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

EXERCÍCIO 2. Coloque o número do adjetivo de personalidade de 

acordo com a sentença que o representa. 

1. Alguém que só pensa em si mesmo.                      (   ) Friendly 

2. Alguém que tem muita pressa.                              (   ) Honest 

3. Alguém que tem vários amigos.                             (   ) Generous 

4. Alguém que cumpre o que promete.                      (   ) Courageous 

5. Alguém que fala a verdade.                                   (   ) Responsible 

6. Alguém que tem muito medo.                                (   ) Impatient 

7. Alguém que não tem medo.                                   (   ) Coward 

8. Alguém que ajuda outras pessoas.                        (   ) Selfish 
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EXERCÍCIO 3. Abaixo há caricaturas de pessoas famosas. Coloque 

nessas pessoas um dos adjetivos de personalidade que, em sua 

opinião, melhor as caracterizam. 

 

 
Neymar is 

_____________ 

 
Faustão is 

_____________ 

 
Mr. Bean  

is 
_____________ 

 
Michael Jackson 

is _____________ 

 
Silvio Santos is 
____________ 

 
 

 

Albert Eistein 

is 

_____________ 

 
 

 

 
Chaves is 

_____________ 

 
 

 

Prof. Girafales 

is 

_____________ 

 
 

 
Sr Madruga is 

_____________ 

 
Charlie 

Chaplin is 

_____________ 

 

ATIVIDADE 02  09/10 

 

ADJECTIVES DESCRIBING PERSONALITY AND CHARACTER/ 

PERSONAL TRAITS 

Quando queremos perguntar sobre a personalidade de alguém, 
utilizamos a seguinte pergunta: 

What are you like? Como você é? 

What is he like? Como ele é? 

What is she like? Como ela é? 

What are they like? Como eles/elas são? 

Já para perguntar sobre uma característica física de alguém, usamos 
o seguinte: 

What does she look like? Como ela é fisicamente? 

What does your boss look like? Como é o seu chefe fisicamente? 

What does your mother look 
like? 

Como é a sua mãe fisicamente? 

What do your brothers look 
like? 

Como são seus irmãos fisicamente? 
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Portanto, perceba que há duas estruturas diferentes para perguntar 
sobre personalidade e característica física. Repare também que, nesse 
caso, a palavra ―like” é traduzida como: ―como‖. 

Em seguida, veja uma lista com adjetivos que caracterizam as pessoas 
fisicamente: 

Tall Alto  Overweight Acima do peso 

Short Baixo Strong Forte 

Thin Magro Week Fraco 

Fat Gordo Bald Careca 

Old Velho Dark hair Cabelo escuro 

Young Jovem Blond hair Cabelo loiro 

Dark eyes Olhos escuros Straight hair Cabelo liso 

Blue eyes Olhos azuis Curly hair Cabelo cacheado 

Middle-aged Meia idade Good-looking Boa aparência 

Elderly Idoso Beautiful Bonito 

Ugly Feio Beard Barba 

EXERCÍCIO 1. Utilize os adjetivos acima para caracterizar as 

pessoas abaixo. 

 

     
 

___________  _____________    _____________  ___________  ________________ 

 

  
 

_______________   ______________      ___________   ____________________ 



 

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 

 

EXERCÍCIO 2. Relacione cada adjetivo de personalidade ao seu 

oposto. 

 
 

1) Tall 
2) Old 

3) Strong 
4) Beautiful 
5) Dark hair 

6) Fat 
7) Straight hair 

8) Long hair 

(    ) Curly hair 
(    ) Ugly 

(    ) Blond hair 
(    ) Week 
(    ) Short hair 

(    ) Short 
(    ) Thin 

(    ) Young 

 
 

EXERCÍCIO 3. Responda as perguntas utilizando os adjetivos de 
características físicas. 

 
a. What do you look like? I am ____________________________________ 

Como você é fisicamente?    _____________________________________ 

b. What does your best friend look like? ___________________________ 

Como seu melhor amigo é fisicamente? __________________________ 

c. What does Ivete Sangalo look like? ______________________________ 

Como a Ivete Sangalo é fisicamente? ____________________________ 

d. What does Messi look like? _____________________________________ 

Como o Messi é fisicamente? ____________________________________ 

e. What does Queen Elizabeth II look like? _________________________ 

Como a rainha Elizabeth II é fisicamente? _______________________ 

 
 

ATIVIDADE 03  14/10 

 

ADJECTIVES DESCRIBING PERSONALITY AND CHARACTER/ 

PERSONAL TRAITS 

Lembre-se que para fazer uma pergunta relacionada à personalidade de 

alguém usamos: What is she/he like? 

Para sabermos a característica física: What does she/he look like? 
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EXERCÍCIO 1. Sabendo dessa distinção, marque um “x” na resposta 
correta (a, b, ou c) de acordo com a pergunta. Utilize as tabelas com os 
adjetivos para te ajudar a distingui-los. 

1. What do you look like? 

a. I’m intelligent.      b. I’m tall.        c. I’m honest. 

 

2. What does your mother look like? 

a. She is thin.       b. She is lazy.    c. She is generous. 

 

3. What is he like? 

a. He is old.     b. He is patient.   c. ugly. 

 

4. What is your best friend like? 

a. She is friendly.   b. She is beautiful.   c. She is young. 

 

5. What does your father look like? 

a. He is old.   b. He is tolerant.   c. He is greedy. 

 

EXERCÍCIO 2. Leia o texto sobre Paty, encontre e sublinhe os 

adjetivos pessoais sobre ela.  

 

Hello! My name is Paty. I am a young girl, I am 

only 11. But I am tall. I am a thin girl, too. I have 

blond hair. My eyes are blue. I have a lot of 

friends, so I am a friendly girl. I like helping other 

people, so I am generous. In fact, I am honest and 

intelligent, too. But I am a little lazy and 

impatient.   

 

EXERCÍCIO 3. Agora, pinte a Paty. Preste atenção para as 

informações do texto, pois Paty revela a cor do cabelo e dos olhos 
dela. 
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ATIVIDADE 04 e 05  17 e 21/10 

ADJECTIVES DESCRIBING PLACES. 

 

Os adjectives describing places (adjetivos que descrevem lugares), 

seguem as mesmas regras dos demais adjetivos em inglês. Ou seja, não 

mudam nem para número (singular e plural), nem para gênero 

(masculino e feminino). 

 Abaixo, segue uma lista com os principais adjetivos de lugar. 

Noisy Barulhento  Clean Limpo 

Boring Chato Old Velho 

Friendly Amigável Dangerous Perigoso 

Crowded Lotado Unfriendly Hostil 

Empty Vazio Safe Seguro 

Modern Moderno Quiet Quieto 

Dirty Sujo Interesting Interessante 

 

EXERCÍCIO 1) Vamos revisar alguns lugares? Leia a descrição 

abaixo e relacione a imagem. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F G 
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1. We go to this place when we are sick. _______ 

2. Mother goes to this place to buy fresh fruits and vegetables. _______ 

3. Fire Fighters who help put out the fire are found in this place. _______ 

4. I want to learn how to read and count numbers. ______ 

5. We go to this place to hear the word of God. ______ 

6. Letters are mailed in this place. _______ 

7. We can find Police Officers in this place. They help keep the 

community a safe place to live in. _______ 

 

 

EXERCÍCIO 1. De acordo com o seu conhecimento, caracterize 

cada lugar com um adjetivo que melhor o representa. 

a. Rio de Janeiro: _______________________________ 

b. São Paulo: _______________________________ 

c. Italy: _______________________________ 

d. France: ______________________________ 

e. Florianópolis: ______________________________ 

f. Curitiba: ______________________________ 

g. Bahia: ______________________________ 

h. United States: ______________________________ 

i. Bela Vista do Toldo: ______________________________ 

j. Japan: ______________________________ 

EXERCÍCIO 2. Escolha 8 adjetivos de lugar da lista. Para cada um, 

escreva o nome de um lugar que você conhece. 

ADJECTIVE PLACE 
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EXERCÍCIO 3. Complete a cruzadinha sobre adjetivos (em inglês) 

de lugar seguindo as indicações abaixo. 

 

1. Uma cidade muito desenvolvida. 

2. Uma cidade antiga. 

3. Um lugar onde há muita violência. 

4. Um lugar onde não há violência. 

5. Uma cidade onde vivem muitas pessoas. 

6. Um lugar que não tem nada de interessante para fazer. 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  07/10 

Leia o texto 1 
 

A Lua 
A Lua é o satélite natural da Terra. Consiste de um corpo rochoso 

com 3 476 km de diâmetro, quase um terço do tamanho da Terra. A 

distância média da Terra à Lua é de 384 400 km. 
O nosso satélite não tem atmosfera para proteger o ser humano ou 
outro ser vivo da exposição direta às radiações solares, como a radiação 

ultravioleta. 
Também não existe água e nem vulcões porque, ao contrário da 

Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido (não apresenta 
magma). Mas há muitas crateras, geralmente formadas pelo impacto de 
corpos celestes no passado. As colisões derreteram rochas e formaram 

lavas, que esfriam e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas 
mares. 

 

 
 

A temperatura na sua superfície varia, em média, de 100ºC 
durante o dia e -150ºC durante a noite. Todas essas condições não 

permitem a existência de seres vivos na Lua. O observador terrestre 
percebe o movimento aparente da Lua e dos demais astros visíveis no 
céu à noite no sentido leste para oeste. 

Os principais movimentos da Lua são: de translação ao redor da 
Terra e de rotação sobre seu próprio eixo. Esses dois movimentos têm 
praticamente o mesmo tempo de duração: aproximadamente 27 dias e 8 

horas esse movimento é chamado revolução. Por esse motivo, a Lua 
mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. O outro lado nós 

não conseguimos ver e por isso dizemos que ele fica oculto. 
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O ser humano sempre buscou entender os fenômenos que 
observa na natureza, procurando também usar esse conhecimento para 

fins práticos. Observando a natureza, o céu e os fenômenos que se 
repetem, como o dia e a noite, as estações do ano e as fases da lua, 
cada cultura criou suas explicações para esses fenômenos. Entre outras 

funções, essas explicações ajudavam as pessoas a se orientar no 
espaço, a marcar o tempo e escolher a melhor época para cultivar e 

colher plantas, caçar ou pescar. 
A exploração da lua 

 

“Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a 
humanidade”. Ao proferir essas palavras, enquanto descia do módulo 

aterrissado na superfície lunar em 20 de julho de 1969, o astronauta 
americano Neil Armstrong tornou-se o primeiro ser humano a caminhar 
sobre a Lua, seguido pelo astronauta Edwin "Buzz" Aldrin, seu 

companheiro de missão.  
Em 1961, o primeiro homem a deixar o planeta e viajar pelo 

espaço foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que retornou em 

segurança após dar uma volta em torno da Terra.  
Em 16 de julho de 1969, a nave Apollo 11 foi lançada, levando 

consigo os astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael 
Collins. Pouco mais de três dias após o lançamento, em 20 de julho, a 
nave alcançou a Lua. Os astronautas passaram quase três horas 

caminhando sobre a Lua, fotografando e recolhendo amostras rochosas. 
Os últimos a pousarem na lua foram Eugene Cernan e Harrison 

Schmitt, em 1972. 
O tenente coronel da força Área Brasileira. Marcos Pontes, foi o 

primeiro brasileiro a viajar para o espaço em 1988 ele foi escolhido pela 

Agencia Espacial brasileira e pela NASA para viagem a estação 
internacional em 2006. 
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ATIVIDADE 02  10/10 

Responder as questões considerando o texto acima e fazer um 
desenho da lua. 

 
1-Quais são os movimentos da lua, explique eles? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2- A exploração da lua foi um acontecimento importante, quais 

astronautas conseguiram chegar até ela, qual foi o ano e que país 

liderou a missão? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Qual o motivo de não podermos ver uma parte da lua, chamado lado 

oculto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Qual foi o primeiro homem a ir ao espaço, em qual ano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Qual a razão de não existir seres vivos na lua? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

6-  A lua é o nosso único satélite natural por essa razão ela é 

importante para a nossa vida. Ela causa mudança na nossa rotina, se 

sim quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AGORA FAÇA UM DESENHO NO ESPAÇO ABAIXO DA LUA, BEM 

BONITO, SEJAM CRIATIVOS. 
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ATIVIDADE 03  14/10 

Leia o texto 2 

As fases da Lua 

O brilho da Lua é reflexo da luz do Sol. Da mesma forma que os 
planetas, ela não tem luz própria. O observador terrestre vê partes 
diferentes da Lua iluminadas pelo Sol, enquanto ela se movimenta ao 

redor da Terra. Esses diferentes aspectos, de nominados fases da Lua, 
são: Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante. 

Quarto: significa 1/4. O Sol ilumina a metade da esfera lunar e, daqui 
da Terra, vemos apenas a metade da porção iluminada pelo Sol, isto é, 
1/4 da Lua. 

A fase de Lua Nova é quando a sua face iluminada está do lado 
oposto à Terra. Para nós está voltada a face não iluminada. Nessa fase a 
Lua não é vista no céu noturno. 

Nos dias seguintes, a Lua tem a aparência de um arco iluminado e, às 
vezes, pode ser vista à tardinha. 

À medida que a Lua translada ao redor da Terra aumenta a parte 
que vemos iluminada. Após cerca de sete dias, ela está na sua 
fase Quarto Crescente. 

A Lua segue a sua órbita. A cada dia aumenta a sua região 
iluminada vista da Terra. Quando a Lua está em posição oposta à 
posição do Sol em relação à Terra, a Lua fica com a face voltada para 

nós completamente iluminada. é a fase da Lua Cheia. Nesse período a 
Lua surge no céu no início da noite. 

Nas noites seguintes, podemos observar que a parte iluminada da 
Lua começa a diminuir até que só a metade da sua face é vista. Ela 
parece no céu bem mais tarde da noite e pode ser vista ao amanhecer. É 

a fase Quarto Minguante. 
A Lua segue na sua translação, mudando de posição em relação à 

Terra e ao Sol. Para quem a observa da Terra, vai diminuindo a parte 
iluminada, até que ela novamente não é vista no céu. A Lua, então, 
completa o seu ciclo e retorna à fase de Lua Nova. 

As quatro fases da Lua acontecem em ciclos contínuos, num 
período de 29 dias e 12 horas. 
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Eclipses 

Os eclipses são fenômenos que ocorrem devido à posição entre a 

Lua, a Terra e o Sol. 
Às vezes, esses astros se alinham, bloqueando parte da luz solar 

que ilumina a Terra ou a Lua. Os eclipses podem ser lunares ou 
solares. 

Eclipse Lunar 

O eclipse lunar acontece na fase da Lua Cheia. Ocorre quando a 
Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da 

Terra. A Terra, nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminam a 
Lua. A sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcial (eclipse 
parcial) ou totalmente (eclipse total). 
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Eclipse solar 

Ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ou seja, na fase de 

Lua Nova e todos ficam alinhados em uma reta só. Nessa ocasião, a Lua 
bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra. 

O eclipse solar pode ser parcial para algumas regiões. Esse 
fenômeno ocorre pelo menos duas vezes ao ano; no entanto ocorre 
raramente num mesmo local da Terra. 

 
Eclipses totais do Sol são eventos relativamente raros. Apesar 

deles ocorrerem em algum lugar da Terra a cada dezoito meses, é 

estimado que eles recaem (isto é, duas vezes) em um dado lugar apenas 
a cada trezentos ou quatrocentos anos.

A influência da Lua sobre a Terra 

A Lua é a principal causa dos fenômenos das marés. A força de 
atração entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol (esta em menor 
grau) provoca a subida e a descida do nível das águas do mar. A subida 

é a maré alta ou a preamar. A descida é a maré baixa ou a baixa-mar. 
As marés acontecem porque a força gravitacional é maior no lado 

da Terra que está mais próximo à Lua do que no lado oposto, mais 
afastado. 

Mas a influência da atração gravitacional da Lua e dos planetas 

sobre o corpo humano pode ser desprezada diante da influência do 
planeta Terra e até de corpos muito mais leves, porém muito mais 
próximos. 
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ATIVIDADE 04  21/10 

Faça um resumo sobre as fases da lua e eclipses.  Analisem e leiam 

bem. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 05  26/10 

 

Ler o texto e responder as perguntas. 
 
 

A importância da previsão do tempo 
Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando 

saímos de casa. Mas uma dica importante sobre o tempo nos ajuda em 
muitas outras coisas. Entre elas, para avaliar as condições da estrada, 
quando viajamos, e também para a agricultura. 
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Os agricultores precisam, muitas vezes, fazer o plantio no início de um 

período de chuvas, porque as sementes precisam de água para 
germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geadas ou de falta 
de chuvas pode evitar prejuízos. 

A meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas 
e, com isso, auxilia na previsão do tempo. 
Os técnicos fazem a previsão do tempo estudando vários aspectos da 

atmosfera: massas de ar, frentes fria ou quentes, umidade do ar, 
temperatura do lugar, pressão atmosférica. 

 
Tempo e clima 

É comum as pessoas confundirem os termos tempo e clima. 
Afinal, o que significa cada um deles? 

O termo tempo corresponde a uma situação de momento. Indica o 
estado atmosférico em determinado tempo e lugar. Hoje, onde você 

mora, pode estar chovendo, mas amanhã poderá estar ensolarado. Pela 
manhã, pode estar muito calor e à tarde todos serem surpreendidos 
pela chegada de uma frente fria. 

O termo clima corresponde ao conjunto de condições 
atmosféricas que ocorrem com mais frequência em uma determinada 
região. Por exemplo, na caatinga, no Nordeste brasileiro, o clima é 

quente e seco, podendo ocorrer chuvas. Mesmo quando o tempo está 
chuvoso, o clima permanece o mesmo (quente e seco). 

 
Fatores relacionados à previsão do tempo 

 

As nuvens 
 

O tipo de nuvem presente na atmosfera é uma pista para a 
previsão do tempo. Quando olhamos para o céu e vemos nuvens 
escuras, geralmente cinzentas, logo achamos que vai chover. A nuvem 

escura possui gotículas de água tão próximas umas das outras que a 
luz do Sol quase não consegue atravessá-las. E a chuva pode se formar 
justamente quando as gotículas se juntam e formam gotas maiores, que 

não ficam mais suspensas na atmosfera, e caem. 
As nuvens podem ficar em diferentes altitudes e variar nas suas 

formas, que dependem de como a nuvem sobe e da temperatura do ar. 
 

 

São utilizadas palavras que vieram do latim para descrever os vários 
tipos de nuvens. 
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Cirros - Nuvens altas e de cor branca. Cirru significa 'caracol' em latim. 

Muitas vezes essas nuvens se parecem com cabelos brancos. Podem ser 
formadas por cristais de gelo. 

 
 

Cúmulos - Nuvens brancas formando grandes grupos, com aspecto de 

flocos de algodão. Cumulu, em latim significa 'pilha', 'montão'. 

 

 

Estratos - Formam grandes camadas que cobrem o céu, como se 
fossem um nevoeiro, e torna o dia nublado. Estratu significa 'camada'. 

Para descrever as nuvens usamos ainda os termos nimbos e altos. 

Nimbos são nuvens de cor cinza-escuro. A presença de nimbos no céu é 
sinal de chuva. Nimbos significa 'portador de chuva'. E altos são nuvens 
elevadas. 

Esses dois termos podem ser combinados para descrever os 
vários tipos de nuvens. Cúmulos-nimbos, por exemplo, são nuvens 
altas que costuma indicar tempestade. 
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1-  Qual nuvem pode formar cristais de gelo? 
 
a)  Estratos 

b) Cúmulos 
c)  Cirros 
 

2- Meteorologia é a ciência que estuda... 
 

a) O espaço  
b) O tempo 
c) A astronomia 

 
3- Como sabemos que irá chover? 

 
a) Nuvens 
b) Vento 

c) Sol  
 
4- Diferencie tempo de clima.  

 
 

 
 
5- Cite um tipo de nuvem e escreva suas características. 
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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. 

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 como 
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 Técnicos do Handebol 

1-Empunhadura- é a ação de segurar a bola de maneira correta com 

uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no handebol. 

2-Recepção - é a ação específica de receber, amortecer e reter a bola de 

forma adequada nas diferentes posições e situações em que o jogador 

for solicitado. 

3-Passe - é a ação de enviar e dirigir a bola ao companheiro, de forma 

correta, para facilitar a próxima ação. O passe e a recepção são técnicas 

utilizadas pelos jogadores na preparação da finalização, ou seja, na 

colocação de um companheiro em condições favoráveis de arremessar a 

bola em direção ao gol adversário. 

4-Arremesso - é a ação de enviar a bola em direção ao gol adversário, 

aplicando um forte impulso (força) na mesma, para dificultar a ação do 

goleiro, procurando que ela adentre ao gol, tendo como objetivo, assim, 

a marcação de um gol. 

5-Progressão - é a ação de deslocar-se na quadra, movimentando-se de 

um lugar a outro, de posse da bola, obedecendo as regras do jogo no 

que diz respeito ao manejo da bola. 

6-Drible - é a ação de impulsionar e dirigir a bola em direção ao solo, 

uma ou mais vezes, sem perder o controle da mesma. O drible serve 

para progredir na quadra ou reter a bola em situação especial. 

7-Finta - é a ação que o jogador realiza, de posse de bola, para dirigir os 

movimentos do defensor numa direção falsa, desviando a sua atenção 

da própria real intenção, causando-lhe o desequilíbrio. A finta tem como 

objetivo enganar e passar pelo adversário além de desorganizar a 

defesa. 
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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 como 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 22 jogadores em 
campo, 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. 

f)No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos ____. 
g)Em 1940 foi fundada em ___________________ a Federação Paulista de 

Handebol.  
h) Em 1999 foi fundada a Federação ________________________de 
Handebol com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo 

esporte a nível mundial. 
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i)Em 1979 foi fundada a Confederação ____________________ de 

Handebol (CBHb) com sede na cidade de Aracaju (Sergipe). Esse órgão é 
responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. 
j)Mesmo que o handebol tenha certa representatividade no país, esse 

esporte ainda é o _____________________ praticado em relação ao futebol, 
vôlei, basquete, etc. 

 

ATIVIDADE 03  22/10 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 
 
A) É um fundamento que tem como objetivo a marcação de um gol: 

 

a)recepção               b)drible           c)arremesso                d)passe 

 

B) É um fundamento que serve para progredir na quadra ou reter a bola 

em situação especial. 

 

a)recepção               b)drible           c)empunhadura                  d)saque 

 

C)É um fundamento que tem como objetivo enganar e passar pelo 

adversário além de desorganizar a defesa. 

 

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

 

D)É um fundamento que tem ação específica de receber, amortecer e 

reter a bola de forma adequada nas diferentes posições e situações em 

que o jogador for solicitado. 

 

a)recepção               b)drible           c)arremesso                d)passe 

 

E)É um fundamento que tem a ação de segurar a bola de maneira 

correta com uma das mãos e é um dos fundamentos mais básicos no 

handebol. 

 

a)recepção               b)drible        c)empunhadura                  d)passe 
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F) É um fundamento que tem a ação de deslocar-se na quadra, 

movimentando-se de um lugar a outro, de posse da bola, obedecendo as 

regras do jogo no que diz respeito ao manejo da bola. 

 

a)recepção               b)chute                   c)finta                   d)progressão 

 

G) é a ação de enviar e dirigir a bola ao companheiro, de forma correta, 

para facilitar a próxima ação. 

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

 

ATIVIDADE 04  27/10 

DESCREVA: 
 

A)O que é finta: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

B)O que é arremesso: 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

D) O que é drible: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 05  29/10 

CITE E DESCREVA RESUMINDO DUAS (2) BRINCADEIRAS OU 

JOGOS EM QUE PODEMOS REALIZAR 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 

CRISTIANISMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

 
Não há dúvida de que o cristianismo é a maior religião do mundo. 

Um de seus pilares é a fé em um único Deus e na vinda de um 
redentor, sendo, portanto, caracterizada como uma religião 
monoteísta, em contraste com as religiões Politeístas – crença em 

várias divindades. 
O cristão é um seguidor de Jesus de Nazaré, também chamado 

por Cristo ou Messias por aqueles que acreditam nele. 

A palavra ―Cristo‖ é utilizada, em português, como tradução para 
a palavra grega (khristós), que significa ―ungido‖ – refere-se à unção, um 

dos ritos da cerimônia de coroação do rei de Israel. 
Há uma variedade de religiões espalhadas pelo mundo. Muitas 

delas fundamentam-se em escritos, reunidos em livros, que seus 

adeptos ou seguidores consideram sagrados. A Bíblia é o livro sagrado 
que fundamenta o cristianismo.  

Tal palavra provém de um termo grego, cujo significado é ―os 
livros‖. Em latim, essa palavra passou a designar ―o livro‖, ou seja, a 
coleção de livros que forma a Sagrada Escritura. O conteúdo dos livros, 

dividido em Antigo e Novo Testamento, é muito variado: narrações 
históricas, romances, sermões, poemas e orações, cartas, textos 

legislativos e filosóficos, etc. 
 

COMO SURGIU O CRISTIANISMO? 

 
Há mais ou menos 4 mil anos, vários povos viviam às margens do 

Mediterrâneo, na Ásia e na África. Naquele tempo, havia duas 

importantes civilizações: a Caldéia e o Egito. Existiam, também, 
pequenos países, como Síria e Canaã. 

Essa última, também conhecida pelo nome de Palestina, contava 
com diversas tribos, que viviam da agricultura e do pastoreio. Uma 
dessas era formada pelos hebreus, descendentes de Abraão. Foi entre 

o povo hebreu que surgiu a Bíblia e as primeiras manifestações do 
cristianismo. 

Uma estratégia para compreender a consolidação do cristianismo 

como uma religião presente em diversos países do mundo é 
acompanhar seus primeiros passos em Roma. Assim, por volta do 

século II da nossa era, o cristianismo começou a se expressar em 
contraposição à cultura greco-romana então vigente. As religiões grega e 
romana eram politeístas. 
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Dentro desse contexto, Jesus era visto pelos líderes e 

sacerdotes como uma ameaça às tradições, e pelos romanos como 
um subversivo que poderia encabeçar uma revolta contra Roma. Suas 
pregações repercutiram “perigosamente” entre a camada humilde 

da população, convencida de que Jesus era o Messias aguardado. 
Por conta disso, Jesus foi preso, condenado e crucificado, aos 33 

anos, durante o reinado de Tibério, o sucessor de Augusto. A vida dessa 

figura é cercada de mistérios. O que sabemos sobre ele e seus 
ensinamentos foi transmitido oralmente, a princípio, e depois compilado 

em textos que formam um conjunto de quatro livros, conhecido como 
Evangelhos (do grego evangélion, ―boa nova‖), que fazem parte do Novo 
Testamento. 

Nos Evangelhos, estão descritos os preceitos morais que Jesus 
pregou: a bondade de um Deus único e pai de todos, indistintamente; 

a fraternidade à luz da caridade e do amor ao próximo; a pátria 
celestial; a renovação íntima; e a pureza de sentimentos. 

A partir desse ponto, o cristianismo ultrapassou as fronteiras do 

Império, e as comunidades cristãs foram agrupadas sob o comando 
de bispos, que detinham o controle social, econômico e religioso de 

cada região, a diocese. 
 

 

 
  

 

SÍMBOLO DO CRISTIANISMO 
 

 
 
 

 
ATIVIDADES 
 

1- O que é: 
a) Monoteísmo: 

______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
b) Politeísmo: 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2- O que fundamenta o cristianismo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3- Onde surgiu a bíblia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4- O que Jesus pregava? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5- O que é ser cristão? Você é um bom cristão? Justifique. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  26/10 

 

Plante o futuro 

 

Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias 

acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto 

carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não 

admirasse suas plantas e flores.  

Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o 

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

perguntou:  

- Que planta é essa que o senhor está cuidando?  

- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu.  
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- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem.  

- Ah! Mais ou menos uns 15 anos - respondeu o velho.  

- E o senhor espera viver tanto tempo assim? - questionou o 

rapaz.  

- Não meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto.  

- Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não 

comerá de seu fruto?  

O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu:  

- Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém 

comeria jabuticaba se todos pensassem como você. 

O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. 

Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e 

parou para descansar à sua sombra.  

De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma 

jabuticabeira carregada de frutos maduros.  

Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia, 

lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu: "Estou comendo esta 

jabuticaba porque alguém há 15 anos plantou esta árvore. Talvez essa 

pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão." O importante é 

plantar e saber que um dia alguém será beneficiado.  

(Trecho do livro Para Que Minha Vida Se Transforme / Maria 

Salette e Wilma Ruggeri - Ed. Verus) 

 

ATIVIDADES  

 

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

perguntou para o idoso: - Então, qual a vantagem de plantar uma 

árvore se o senhor não comerá de seu fruto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3- Você concorda ou discorda com a opinião do senhor? Porque?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Reflita e escreva a significado dessa frase: ―O importante é plantar e 

saber que um dia alguém será beneficiado.‖  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- Quais atitudes boas que você tem hoje e que pode melhorar o seu 

futuro e o futuro das outras pessoas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01 e 02  16 e 23/10 

Pontilhismo  
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Observe as imagens abaixo e faça um lindo desenho com a técnica 

do pontilhismo (pode ser com canetinha, caneta ou lápis de cor) 

CAPRICHE! 
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ATIVIDADE 03  29/10 

                                       Vicent Van Gogh 

Vincent van Gogh (1853-1890) foi um importante pintor holandês, um 

dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. A crescente 

admiração pela arte oriental levou Van Gogh a desenvolver um estilo 

próprio. O artista toma de uns a prática de construir a figura por meio 

de pinceladas separadas, e de outros as cores fortes e definidas. Em 

dois anos, Van Gogh pintou 200 quadros, entre eles, 

o Autorretrato (1887) e Retrato de Père Tanguy (1887-1888). Em 

1888, Van Gogh encontra-se com a saúde precária e segue os conselhos 

de Toulouse-Lautrec, vai para o campo e em fevereiro está em Arles, 

pintando ao ar livre. Na época, Van Gogh pinta suas obras mais 

importantes, foram mais de 100 quadros, entre eles: Vista de Arles 

com Lírios (1888), Girassóis (1888), onde uma única tonalidade é 

valorizada através das modulações de luz e Quarto em Arles (1888). 
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Agora que você já conhece sobre Van Gogh e sua obras; Complete o 

dsenho abaixo da obra “Quarto em Arles’’.Capriche e faça um belo 

colorido! 

 


