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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, assim como no ambiente escolar.  

Sábado 
31/10 

ARTE 
Conscientizar os alunos de forma lúdica sobre a importância e a 
forma correta de se prevenir da Covid-19 através das Histórias 
em Quadrinhos com o tema: A gente tem que se cuidar. 

ENSINO RELIGIOSO 
Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e 

filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes 

tempos, espaços e territórios. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
02/11 

Terça-Feira 
03/11 

Quarta-Feira 
04/11 

Quinta-feira 
05/11 

Sexta-Feira 
06/11 

Sábado  
07/11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Identificar os 
efeitos de sentido 
dos tempos 
verbais, 
considerando o 
gênero textual e a 
intenção 
comunicativa. 

GEOGRAFIA  
Conhecer e 
compreender sobre 
o ciclo hidrológico. 

MATEMÁTICA 
Compreender e 
conhecer a ideia 
de ângulo. 

HISTÓRIA  
Entender quem 
eram os Vikings 
através do 
personagem 
Hagar. 

CIÊNCIAS  
Identificar as 
partes e funções 
dos sistemas 
digestório, 
cardiovascular e 
respiratório; 
Conhecer o 
sistema excretor, 
identificar suas 
partes e funções; 
Identificar os 
órgãos do sistema 
endócrino e suas 
funções. 

INGLÊS 
Utilizar o presente 
do indicativo para 
identificar 
pessoas e 

descrever rotinas 
diárias. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Identificar os efeitos 
de sentido dos 
tempos verbais, 
considerando o 
gênero textual e a 
intenção 
comunicativa. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a quadra 
de handebol 
identificando suas 
linhas e medidas. 
Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
Reconhecer a 
medida de um 
ângulo através 
dos ponteiros do 
relógio 

INGLÊS 
Utilizar o 

presente do 

indicativo para 

identificar 

pessoas e 

descrever 

rotinas diárias. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Conhecer um 
pouco mais 
sobre o genêro 
textual notícia, 
ser capaz de 
identificar o 
genêro em 
leituras no 
cotidiano. 

CIÊNCIAS  
Possibilitar o 
entendimento de 
como o corpo 
produz energia. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
09/11 

Terça-Feira 
10/11 

Quarta-Feira 
11/11 

Quinta-feira 
12/11 

Sexta-Feira 
13/11 

Sábado  
14/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Conhecer um pouco 
mais sobre o genêro 
textual notícia, ser 
capaz de identificar 
o genêro em leituras 
no cotidiano. 

GEOGRAFIA  
Compreender sobre 
a importância da 

MATEMÁTICA 
Reconhecer a 
medida de um 
ângulo através 
dos ponteiros do 
relógio 

HISTÓRIA  
Entender a 
importância da 
coroação de 
Carlos Magno 

CIÊNCIAS  
Identificar as 
partes e funções 
dos sistemas 
digestório, 
cardiovascular e 
respiratório; 
Conhecer o 
sistema excretor, 
identificar suas 
partes e funções; 

LINGUA 

PORTUGUESA 
Conhecer um pouco 
mais sobre o genêro 
textual notícia, ser 
capaz de identificar 
o genêro em 
leituras no 
cotidiano. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

MATEMÁTICA  
Reconhecer 
ângulos de 
figuras 
geométricas 

ARTE 

GEOGRAFIA 
Saber como 
evitar a poluição 
das águas. 

INGLÊS 
Construir 
repertório lexical 
relacionado as 
Partes do corpo. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
16/11 

Terça-Feira 
17/11 

Quarta-Feira 
18/11 

Quinta-feira 
19/11 

Sexta-Feira 
20/11 

Sábado  
21/11 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Escrever palavras 
com correção 
ortográfica, 
obedecendo as 
convenções da 
língua escrita, ser 
capaz de identificar 
a sílaba tônica 
paroxítona. 

GEOGRAFIA  
Compreender a 
importância da 
água e saber como 
ela é consumida nos 
setores de 
produção. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer 
ângulos de figuras 
geométricas 

HISTÓRIA  
Conhecer 

algumas 

características 

dos reinos 

germânicos 

através do caça 

palavras  

CIÊNCIAS  
Identificar os 
diferentes tipos de 
tecidos e órgãos. 

INGLÊS 
Compreender o 
vocabulário 
referente a 
esportes e 
atividades físicas 
em língua inglesa. 

EDUCAÇÃO 

FISICA 
Conhecer a quadra 
de handebol 
identificando suas 
linhas e medidas. 
Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

GEOGRAFIA 
Conhecer sobre as 
águas subterrâneas 
do Brasil. 

ARTE 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Reconhecer e 
cuidar de si, do 
outro, da 
coletividade e da 
natureza, 
enquanto 
expressão de 
valor da vida. 

MATEMÁTICA  
Conhecer e 
classificar retas 
paralelas e retas 
concorrentes 

HISTÓRIA  
Conhecer os 
povos bárbaros 
através do 
mapa. 

 

QUARTA SEMANA 

Segunda-Feira 

23/11 

Terça-feira 

24/11 

Quarta-Feira 

25/11 

Quinta-feira 

26/11 

CIÊNCIAS  
Explicar como o 
funcionamento do 
sistema nervoso 
pode ser afetado 
por substâncias 
psicoativas. 

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

natureza, 
enquanto 
expressão de valor 
da vida. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Escrever palavras 
com correção 
ortográfica, 
obedecendo as 
convenções da 
língua escrita, ser 
capaz de identificar 
a sílaba tônica 
paroxítona. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a quadra 
de handebol 
identificando suas 
linhas e medidas. 
Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

MATEMÁTICA  
(Revista Sicoob) 
Compreender e 
distinguir um 
desejo de uma 
necessidade é o 
primeiro passo para 
a independência 
financeira. 

HISTÓRIA 
Entender quem 
eram os povos 
Bárbaros e suas 

principais 
características. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a quadra 
de handebol 
identificando suas 
linhas e medidas. 
Conhecer as regras 
básicas do 
handebol. 

ARTE 

 

 

água para nossas 
vidas. 

como imperador 
para a Europa 
Ocidental. 

Identificar os 
órgãos do sistema 
endócrino e suas 
funções. 

INGLÊS 
Construir 

repertório lexical 
relacionado as 
partes da casa. 

Conhecer a quadra 
de handebol 
identificando suas 
linhas e medidas. 
Conhecer as regras 
básicas do 

handebol. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  02/11 

TEMPOS VERBAIS 

Ação no passado (pretérito): ocorreu antes do momento da fala.  

Ex: Eu ouvia música.  

 

Ação no presente: ocorre no momento da fala. 

Ex: Eu ouço música. 

 

Ação no futuro: ocorrerá depois do momento da fala. 

Ex: Eu ouvirei música. 

 

1- Leia o título da notícia e observe o verbo em destaque.  

 

O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica. 

 

a) A forma verbal empregada no título da notícia expressa um fato 

presente, passado ou futuro? 

 

 

2- Releia o primeiro parágrafo da notícia. 

 

O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o 

ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar 
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do 8° Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos 

municípios que estão em situação de emergência por seca ou 

estiagem até o dia 13 de março.   

 

a) Transcreva os verbos que aparecem nesse trecho, 

classificando-os em presente ou passado. 

Presente: 

 

Passado: 

  

 

ATIVIDADE 02  05/11 

1- Complete a tabela, passando os verbos do presente para o 

passado e futuro: 

PRESENTE 

 

PASSADO FUTURO 

Está (verbo estar) Esteve Estará 

Ligo (verbo ligar)   

Amo (verbo amar)   

Brinco (verbo brincar)   

Estudo (verbo estudar)   

Leio (verbo ler)   

Gosto (verbo gostar)   

Quero (verbo querer)   

Como (verbo comer)   

Bebo (verbo beber)   

Danço (verbo dançar)   
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ATIVIDADE 03  07/11 

A notícia - Um gênero textual de cunho jornalístico 

 

Antes de adentrarmos de forma minuciosa no que se refere às 

características que norteiam o gênero em evidência, ora constituído pela 

notícia, torna-se de fundamental importância compreendermos o 

sentido retratado pelo termo – gênero textual.  

   Ao nos referirmos a este, devemos associá-lo às inúmeras 

situações sociocomunicativas que circundam pelo nosso cotidiano. 

Todas possuem uma finalidade em comum, ou seja, uma 

intencionalidade pretendida pelo discurso que as compõe. Tais 

finalidades se divergem, dependendo do objetivo proposto pelo emissor 

mediante o ato comunicativo.  

  Em se tratando da notícia, qual seria a intenção por ela 

pretendida? Certamente, a de nos informar sobre uma determinada 

ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de 

comunicação de uma forma geral, seja impressa em jornais ou revistas, 

divulgada pela Internet ou retratada pela televisão. 

Em virtude de a notícia compor a categoria preconizada pelo 

ambiente jornalístico, caracteriza-se como uma narrativa técnica. Tal 

atribuição está condicionada principalmente à natureza linguística, pois 

diferente da linguagem literária, que, via de regra, revela traços de 

intensa subjetividade, a imparcialidade neste âmbito é a palavra de 

ordem. 

  Assim sendo, como a notícia pauta-se por relatar fatos 

condicionados ao interesse do público em geral, a linguagem 

necessariamente deverá ser clara, objetiva e precisa, isentando-se de 

quaisquer possibilidades que porventura tenderem a ocasionar 

múltiplas interpretações por parte do receptor.  

  De modo a aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos 
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quanto aos aspectos inerentes ao gênero em foco, enfatizaremos sobre 

seus elementos constituintes:  

 Manchete ou título principal – Geralmente apresenta-se grafado de 

forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. 

Título auxiliar – Funciona como um complemento do principal, 

acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais 

atrativo. 

Lide (do inglês lead) - Corresponde ao primeiro parágrafo, e 

normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, 

procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes 

indagações: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por quê? 

Corpo da notícia – Relaciona-se à informação propriamente dita, 

procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere 

aos acontecimentos mencionados.  

  Diante do que foi exposto, uma característica pertinente à 

linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos 

divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. 

 

 

ATIVIDADE 04  09/11 

Leia este texto: 

 

Bom exemplo 

Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia 

Elaine Resende – Portal Uai, 14/04/08 

  

 Uma mãe deu um bom exemplo à sociedade ao não acobertar um 

furto cometido pelos próprios filhos e um sobrinho em Santa Luzia, na 

Grande BH. No fim da noite desse domingo, as três crianças – uma de 

nove e duas de 12 anos – chegaram em casa, no bairro Duquesa, com 
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duas bicicletas levadas de uma chácara. A dona de casa Maria das 

Graças Rodrigues Hebert, de 36 anos, estranhou a atitude dos garotos e 

começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Como os meninos 

se recusavam a dizer a verdade, ela acionou a Polícia Militar para 

relatar o delito. 

 Com a chegada dos militares, as três crianças recuaram e 

confessaram que haviam furtado as bicicletas. Os meninos indicaram 

localização do sítio, no bairro Palmital, para onde os dois policiais do 

35º Batalhão se dirigiram.  A dona do imóvel não sabia do roubo e 

achou estranha a movimentação de pessoas no quintal de sua casa, 

durante a madrugada. O sargento Daniel Marques disse que ela não 

queria abrir a porta, acreditando se tratar de um assalto. “Falei que era 

policial militar e iluminei minha farda com uma lanterna. Ainda assim, 

ela ficou insegura. Pedi então para ela acender a luz da varanda porque 

o lugar à noite é um breu”, contou. 

 No entanto, o caseiro da chácara chegou neste momento e 

começou a atirar, também acreditando se tratar de uma ação de 

marginais. Houve troca de tiros, mas ninguém foi atingido. Um cão da 

raça rottweiler avançou no policial por duas vezes, sendo necessário 

atirar contra o animal. O cachorro ficou ferido na pata. 

 O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Santa Luzia. 

O caseiro João Batista Soares, de 36 anos, foi autuado em flagrante por 

porte ilegal de armas. Para o sargento Daniel Marques, atitudes com a 

da mãe são louváveis e servem como exemplo. “Não é todo dia que tem 

alguém disposto a dar uma lição nos filhos dessa forma. Mas essa é 

uma maneira de evitar que as crianças se tornem marginais”, 

comentou. 

(Fonte: www.uai.com.br, acesso em 14/04/08). 

 

 

 

http://www.uai.com.br/
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ATIVIDADE 05  12/11 

Sobre o texto acima, responda: 

 

01.O texto apresenta característica do gênero textual:  

a) reportagem  

b) notícia  

c) crônica 

d) entrevista 

 

 

 

02. Explique, com suas palavras, o porquê de a notícia ser intitulada 

“Bom Exemplo”: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03.Na frase “(....) atitudes como a da mãe são louváveis (...)”, a 

palavra destacada poderia ser substituída por: 

a) tranquilas     

b) elogiáveis     

c) desinteressantes     

d) desprezíveis 

 

04. Qual é o objetivo do texto lido? 

a) informar     

b) criticar     

c) persuadir      

d) ironizar 
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ATIVIDADE 06  16/11 

Paroxítonas 

 

Palavras paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba 

da palavra como sílaba tônica. Maioritariamente não são 

acentuadas e representam a maioria das palavras da língua 

portuguesa. 

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em: 

L FÁCIL 

N PÓLEN 

R CADÁVER 

PS BÍCEPS 

X TÓRAX 

US VÍRUS 

I, IS JÚRI, LÁPIS 

OM, ONS IÂNDOM, ÍONS 

UM, UNS ÁLBUM, ÁLBUNS 

Ã(S), ÃO(S) 
ÓRFÃ, ÓRFÃS, 

ÓRFÃO, ÓRFÃOS 

DITONGO ORAL (SEGUIDO OU 

NÃO DE S) 
JÓQUEI, TÚNEIS 

Observações: 
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1) As paroxítonas terminadas em "n" são acentuadas (hífen), mas as que 

terminam em "ens", não (hifens, jovens). 

2) Não são acentuados os prefixos terminados em "i "e "r" (semi, super). 

3)  Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes: ea(s), 

oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 

Exemplos: várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, 

início 

 

As palavras paroxítonas e o Acordo Ortográfico 

Segundo as regras de acentuação do atual acordo ortográfico, diversos 

acentos foram abolidos nas palavras paroxítonas: 

 o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei; 

 o acento circunflexo nos ditongos oo e ee; 

 o acento agudo na vogal i e na vogal u quando precedidas de 

ditongos. 

Palavras paroxítonas 

Escrita atual e 

correta 

Escrita antes do 

acordo 

ditongo aberto oi 

jiboia; 

boia; 

paranoia; 

heroico; 

joia. 

jibóia; 

bóia; 

paranóia; 

heróico; 

jóia. 
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Palavras paroxítonas 

Escrita atual e 

correta 

Escrita antes do 

acordo 

ditongo aberto ei 

ideia; 

europeia; 

alcateia; 

geleia; 

plateia. 

idéia; 

européia; 

alcatéia; 

geléia; 

plateia. 

ditongo oo 

abençoo; 

perdoo; 

voo; 

magoo; 

enjoo. 

abençôo; 

perdôo; 

vôo; 

magôo; 

enjôo. 

ditongo ee 

eles deem; 

eles creem; 

eles leem; 

eles veem. 

eles dêem; 

eles crêem; 

eles lêem; 

eles vêem. 

i ou u antes de 

ditongos 

baiuca; 

feiura. 

baiúca; 

feiúra. 

Nota: O acordo ortográfico apenas aboliu o acento agudo nos ditongos 

abertos oi e ei nas palavras paroxítonas. Nas palavras oxítonas, 

mantém-se o acento agudo: herói, lençóis, papéis. 
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ATIVIDADE 07  24/11 

1)Resolva a cruzadinha: 
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2) Leia uma tirinha sobre uma das regras de acentuação, publicada logo 

após a assinatura do Novo Acordo Ortográfico:  

 

Escreva três palavras que perderam o acento pela mesma regra citada 

na tirinha e forme frases com elas (se precisar, utilize as palavras da 

tabelinha acima): 

 a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  03/11 

ÂNGULOS 

 
Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, no vértice, e 

são medidos em grau (º) ou em radiano (rad), de acordo com o Sistema 
Internacional. 
 

Ângulo é a área entre duas semirretas que se encontram. 

  
Na figura: AB e AC são semirretas (infinitas, por definição). 

As semirretas são os lados do ângulo. 
O ponto A é o ponto em que as duas semirretas se encontram, 

chamada vértice.  
A área contida entre estas duas semirretas é o ângulo BÂC. 

 
Exemplo: Identifique o ângulo na figura abaixo, e classifique-o. 

 

Resposta: ângulo MÔN  e é um ângulo agudo.  
Suas semirretas são OM e ON. 

Seu vértice é o ponto O 
 

Tipos de Ângulos 
Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, 
reto, obtuso e raso. 
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Aplicações de ângulos em nosso dia a dia 

 Os ângulos estão sempre presentes em nosso cotidiano, e na 
maioria das vezes nem percebemos. 
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Como medir um ângulo 
O instrumento utilizado para medir a abertura de um ângulo é 

chamado de transferidor. 
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Respondas as atividades 

 
1-O que é ângulo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2-O que é vértice? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3- Quais são os tipos de ângulos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4-Qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo? 

______________________________________________________________________ 

 

5-Observe os ângulos desenhados abaixo. Agora escreva ao lado de 
cada um deles, classificando em: reto, raso, agudo ou obtuso: 
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ATIVIDADE 02  06/11 

Veja a figura de um relógio abaixo: 

 
Então: 360 : 12 = 30º 

Se uma volta mede 360º. Então o ângulo grande mede 330º, pois 
330º + 30º = 360º 

 
 
6-Pense nos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, 

separadamente, e responda abaixo: 

 

a) Qual o nome do ângulo (ou giro) que o ponteiro dos minutos 

forma em 30 minutos? 

___________________________________________________________________ 

b) Quanto tempo ele gasta para dar um giro 1 volta? 

__________________________________________________________________ 

c) Qual é o nome do ângulo que ele forma em 15 minutos? 

___________________________________________________________________ 

d) Quanto tempo o ponteiro das horas gasta para dar 1 volta? 

__________________________________________________________________ 

e) Qual o nome do ângulo (ou giro) que o ponteiro dos minutos 

forma em 3 horas? 

___________________________________________________________________ 

f) Imagine o ponteiro dos minutos sobre o número 4. Qual o nome 

do ângulo (ou giro) que ele dará para chegar ao número 7? 

___________________________________________________________________ 
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g) Imagine o ponteiro das horas sobre o número 11. Qual o nome do 

ângulo (ou giro) que ele dará para chegar ao número 5? 

___________________________________________________________________ 

 

7-Observe os relógios abaixo e escreva acima deles ao que 

correspondem a um ângulo: 

 
 

 

ATIVIDADE 03  10/11 

 

8-Qual é a medida ângulo formado pelos ponteiros de um relógio 

quando ele marca 2 horas? 

(a) 30º  (b) 45º  (c) 60º     (d) 75º   (e) 90º 

 
 

9-Observe cada um dos relógios, abaixo escreva a hora e o grau que 

cada um representa: 
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ATIVIDADE 04  13/11 

Ângulos internos de figuras geométricas 

Toda figura geométrica possui ângulos internos e ângulos 

externos. 

Observe a imagem abaixo de um triangulo e de um quadrado 

 
*A soma dos 4 ângulos internos de qualquer quadrado é igual a 360º 

*A soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180º 

 

Com base no que você acabou de ler sobre os ângulos internos, 

responda: 

 

10-Qual a medida de cada um dos três ângulos internos do triângulo? 

 

 

11- Qual a medida de cada um dos quatro ângulos internos do 

quadrado? 

 

 

 

ATIVIDADE 05  17/11 

 

Sabemos que um ângulo raso (ou meia volta) mede 180º e a 

metade deste ângulo raso mede 90º(ângulo reto). 

Faça os cálculos e responda as atividades abaixo. 

 

12-Determine o valor de cada letra, ou seja, qual valor está faltando 

para que o ângulo esteja completo com 180º: 
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13-Determine o valor de cada letra, ou seja, qual valor está faltando 

para que o ângulo esteja completo com 90º: 

 

 
 
 

 

ATIVIDADE 06  21/11 

Retas paralelas e retas concorrentes 

 

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 

 
 

Retas concorrentes perpendiculares 
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Retas concorrentes oblíquas 

 
 

14-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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ATIVIDADE 07  25/11 

14-Leia a Revista da SICOOB e realize a atividade 6. 

 Arme os cálculos aqui nesta folha.  

  

Grave um vídeo falando sobre a Revista da SICOOB, como 

contribuiu para a sua educação financeira, contando se você é um 

poupador ou gastador de dinheiro, se compra ou ganha tudo o que pede 

para seus pais (ou responsáveis). 

 

Desenhe os itens que foram comprados para a festa de 

aniversário do Dedé. (poderá desenhar em outra folha e anexar aqui na 

apostila) 

 

Use e desperte a sua criatividade, deixando bem colorida e 

organizada a atividade. 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  02/11 

Ciclo hidrológico 

O ciclo da água, conhecido cientificamente como o ciclo hidrológico, 
refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a 

água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. A ciência 
que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. 

A água se move perpetuamente através de cada uma destas regiões no 

ciclo da água constituindo os seguintes processos principais de 
transferência: 

- Evaporação dos oceanos e outros corpos d'água (rios, lagos e lagunas) 

no ar e a evapotranspiração das plantas terrestres e animais para o ar. 

- Precipitação, pela condensação do vapor de água do ar e caindo 

diretamente na terra ou no mar. 

- Escoamento superficial sobre a terra, geralmente atingem o mar. 

 

 

Atividade; 

1- Explique o que é evaporação. 

 

 

2- O que é ciclo da Agua? 
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ATIVIDADE 02  09/11 

Água: um recurso necessário à vida 

A importância da água para a existência da vida é tão grande que nas 
explorações espaciais ela é imediatamente procurada, pois é condição 

básica para que se possa pensar na existência de algum tipo de ser vivo 
em outro planeta. 

Supondo que toda a água do Planeta coubesse numa garrafa de 

refrigerante de 2 litros, a água doce para consumo humano seria a que 
coubesse em metade da tampinha dessa garrafa! O que mostra ser 

muito pouca água disponível. A água doce para o consumo humano é 
rara em algumas regiões e deve ser muito bem cuidada. 

O pouco de água doce disponível na Terra é utilizado para muitas 

atividades. A água de um lago e/ou reservatório pode ser tratada para o 
consumo humano, ser usada para a recreação, pesca, irrigação de 
lavouras e em inúmeras atividades, incluindo sua utilização nas 

indústrias de alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. 

Esses diferentes usos, muitas vezes, geram conflitos, por exemplo: 

algumas atividades industriais podem poluir as águas de um lago, 
diminuindo a quantidade de peixes e até mesmo impedindo que aquela 
água seja utilizada pelas pessoas. Para resolver esses problemas, 

existem leis específicas que regulamentam o uso da água a fim de evitar 
os conflitos. 

Atividade; Através do texto responda. 

1- Por que a agua é fundamental para nossa vida? 
 

 
2- O pouco de água doce disponível na Terra é utilizado para muitas 

atividades. Quais são essas atividades? 

  

 

 

ATIVIDADE 03  14/11 

A poluição das águas no Brasil 

Todos os ecossistemas naturais têm uma capacidade própria de 
decompor até um certo limite a matéria orgânica gerada pelas 

atividades humanas. O problema começa a existir quando a entrada de 
efluentes orgânicos passa a ser maior que a capacidade que os 
ecossistemas aquáticos possuem para degradá-los, causando profundas 

e negativas transformações nesses ambientes. 
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As águas superficiais são em grande parte poluídas por causa de 

esgotos não tratados e lixos que são jogados todos os dias em seus 
leitos, ficando a água em alguns casos tão contaminada que não serve 
nem para ser tratada novamente. 

Atividade; 

1- As aguas superficiais são poluídas por causa dos; Explique; 

 

 

 

2- O que devemos fazer para evitar a poluição das águas? 

 
 

 

 

ATIVIDADE 04  16/11 

Oferta de água para uso humano no Brasil 

O Brasil é um país enorme com cerca de 8,5 milhões de km², mas suas 

bacias hidrográficas variam muito quanto à disponibilidade de água, 
sendo maior a oferta nas regiões Norte e Centro-Oeste e menor nas 
regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

 

A poluição das águas devido, principalmente, a insuficiência de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários, associada à falta de ações para 

proteção dos mananciais, contribui para a diminuição da oferta de água 
para abastecimento público. 

Atividade; 

1- Observando o gráfico. Qual é o setor que mais utiliza água? 

 
 

https://www.blogger.com/null
https://2.bp.blogspot.com/-GAqd7_584Ag/XIJ-JKyjYPI/AAAAAAAAYAI/hqpb8n5Vnd0qQ8Sw0yFJGBRdhF4qNDpGACLcBGAs/s1600/CONSUMO+M%C3%89DIO+DE+%C3%81GUA+NO+BRASIL.PNG
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2- Através do gráfico responda. Quais são as porcentagens (  % ) que 

cada setor utiliza água no Brasil? 
a- Agricultura; 
b- Industria; 

c- Pecuária; 
d- Consumo rural: 
e- Consumo Urbano; 

ATIVIDADE 05  19/11 

Lençol freático deriva do grego (phréar + atos, “reservatório de água”, 

“cisterna”) e é definido como o reservatório natural de água subterrânea 

que se acumula entre as rachaduras das rochas. Essa zona é a 

superfície de contato entre a zona de saturação, onde a água em sub-

superfície é acumulada, e a zona de aeração, onde o excedente de água, 

ainda em superfície, se movimenta devido à gravidade. Por ser o contato 

direto entre a água superficial e a água subterrânea, seu cuidado é 

fundamental para a qualidade dos recursos hídricos, visto que o lençol 

freático é um dos responsáveis pelo abastecimento dos rios. 

 

 
 

Atividade. 

1-O que é lençol freático? 

 

 

2-Quais são as atividades humanas que podem poluir as aguas 

subterrâneas? 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             03/11 

 

Responda: 

a) Quem os romanos consideravam como “bárbaros”?  

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

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

b) Como é chamado o personagem que aparece na tirinha? 

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

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

c) Entre os bárbaros germânicos havia vários grupos. Cite dois deles 

..............................................................................................................  
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ATIVIDADE 02             10/11 

Leia o texto e a seguir responda: 

Roma, Natal do ano 800 
 

Excepcionalmente, o rei franco Carlos Magno passava o inverno 
fora de casa. Mas era uma emergência.  Ele e seus homens foram à 
cidade  para  reconduzir  Leão III  ao  trono  de Papa.  Meses antes, 

Leão III havia  sofrido  um sério  atentado  a  mando da  nobreza  local.  
No ataque perdeu  a  língua  e  ficou  parcialmente  cego  devido  a 

cortes  feitos  em  suas  pálpebras.  Por isso, procurou abrigo na corte 
de Carlos, um fiel cristão que chegava a frequentar a Igreja três vezes 
por dia.  O monarca  chegou a  Roma  com  suas  tropas,  puniu  os  

inimigos  do  papa  e  botou  ordem  na cidade. Em agradecimento, Leão 
III organizou uma celebração natalina especial. Tinha de presentear seu 
protetor e, de quebra, garantir a segurança e a posição da Santa Sé por 
mais tempo. Naquele 25 de  dezembro,  o  papa  coroou  Carlos  
como  novo Imperador  do  Sacro  Império  Romano  Germânico, 

algo que a Europa não via desde a queda do Império Romano, em 476. 
A cerimônia inaugurou um  novo  tempo.  A  coroação  de  Carlos  
Magno  como imperador foi realmente  importante.  Pela primeira  

vez  desde  o  ano  476  havia  um governo  centralizado  que 
alcançava a maior parte da Europa Ocidental. 

 

Responda: 
 

a) Segundo o texto, o que ocorreu no Natal do ano 800? 
..............................................................................................................
.....................................................................................................  

 
b) Porque a coroação de Carlos Magno como imperador foi importante? 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

31 
 

ATIVIDADE 03             17/11 

Encontre as palavras 

IMPERIO ROMANO- REI CLÓVIS- IGREJA CATÓLICA- CARLOS 

MAGNO- FRANCOS- RELIGIÃO- GUERRA- GERMANOS    
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ATIVIDADE 04             21/11 

a) Liste os povos bárbaros que aparecem no mapa, e depois o 

colora. 

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

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

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

 

 

a) Leia o texto: 

Preocupações de um Romano  

“Falta pouco para que os exércitos tomem o poder [...]. Estamos 
protegidos por exércitos compostos de homens que são da mesma raça 

dos nossos escravos. [...] O imperador deve depurar o exército [...]. 
Devemos recrutar romanos em maior número. Estes bárbaros [...] 
devem voltar para o lugar de onde vieram, anunciando do outro lado do 

Danúbio que os romanos já não têm a mesma suavidade.”  

SINÉSIO, 401. In: RÉMONDON, Roger. La crisis del Imperio Romano: de 
Marco Aurelio a Anastasio. Barcelona: Labor, 1967. p. 123 e 125. 
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Responda 

a) Qual é o título do texto? 

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

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

b) Qual é o perigo apontado no texto pelo autor? 

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

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

c) Qual solução o autor sugere para o problema apontado? 

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

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

 

ATIVIDADE 05             25/11  

Leia o texto 

Os Bárbaros eram povos germânicos que não habitavam o Império 
Romano. Entre eles estão os francos, os lombardos, os hunos, os 

visigodos, os vikings e os ostrogodos. Cada povo possuía política e 
organização social própria. Eram povos harmônicos, que viviam da 

agricultura e eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, 
aos quais ofereciam oferendas e dedicavam suas vitórias. Plantavam 
grãos e cultivavam animais para o comércio e seu próprio consumo. De 

todos os povos bárbaros, um deles merece maior importância: os 
hunos. 

Bastante ambiciosos, os hunos eram hábeis guerreiros, porém 

violentos. Dedicavam-se a invasões, saques e pilhagens para sua 
sobrevivência e expansão territorial. Por conta desta ambição, durante 
anos pressionaram os demais povos bárbaros para uma invasão ao 

Império Romano com o intuito de explorar terras férteis (a Germânia era 
um território infértil, coberto por pântanos, o que dificultava o plantio) e 

acumular riquezas. Quando finalmente conseguiram, no século V, 
contribuíram intensamente para a queda do Império, mas não foram os 
principais responsáveis, pois na época das invasões o Império já se 

encontrava em crise. 
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Analise a tirinha e responda o que se pede: 

 

Quem eram os bárbaros? Assianale a alternativa correta: 

a) Eram os Romanos que construíram um grande império no interior da 

Europa. 

b) Eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. 

c) Eram povos monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus.  
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  04/11 

SIMPLE PRESENT – AFFIRMATIVE FORM 

Nessa primeira atividade vamos aprender o Presente Simples em 

língua inglesa, as situações de uso, regras e estrutura.  

 Emprega-se o Simple Present em situações relacionadas com 

nosso cotidiano: para descrever verdades e/ou fatos, para especificar 

as características físicas ou os estados emocionais, para contar 

histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência que fazemos 

algo, para descrever nossa rotina e nossos hábitos, etc.  

Para compreender o Simple Present, devemos ter em mente 

algumas regras estruturais e ortográficas:  
1. O verbos só serão conjugados na terceira pessoa do singular. Isso 

mesmo! Flexionamos o verbo apenas para he, she e it: 

 To play = jogar, brincar, tocar 

I, you, we, they play 

He, she, it plays 

2. O verbo to be (ser/estar) e o verbo to have (ter) são irregulares no 

presente simples: 

 To be = ser, estar 

I am 

You, we, they are 

He, she, it is 

 To have = ter 

I, you, we, they have 

He, she, it has 

Regras Ortográficas: 

As regras ortográficas se aplicam exclusivamente à terceira pessoa do 

singular (he, she, it). Para as outras pessoas o verbo não se flexiona. 

 Na maioria do verbos, acrescenta-se – S. 

She likes. (Ela gosta.) I like. (Eu gosto.) 

He works. (Ele trabalha.) We work. (Nós trabalhamos.) 

 Em verbos terminados em – SS, - SH, - CH, - O, -X, 

acrescenta-se – ES. 

He washes. (Ele lava.) You wash. (Você lava.) 

She goes. (Ela vai.) I go. (Eu vou.) 
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 Em verbos terminados em consoante + y, retira-se o y e, 

depois acrescenta ies: 

He studies. (Ele estuda.) We study. (Nós estudamos.) 

She carries. (Ela carrega.) They carry. (Eles carregam.) 

 Em verbos terminados em vogal + y, acrescenta-se somente o 

– s:  

She plays. (Ela joga.) You play. (Você joga) 

He buys. (Ele compra.) I buy. (Eu compro.) 

 
Affirmative Form 

Verbo to read- ler 

 

 

Singular 

 

I 

You 

read a book. 

He 

She 

It 

reads a book. 

 

Plural 

We 

You 

They 

read a book. 

 

EXERCÍCIO 1) Escreva a forma dos verbos na 3rd Pessoa do 

Singular: 

a) watch- ------------------------- 

b) read- --------------------------- 

c) dress- -------------------------- 

d) cry- ----------------------------- 

e) wash- -------------------------- 

f) stay- ---------------------------- 

g) do- ------------------------------ 

h) phone- ------------------------ 

i) go- --------------------------------- 

j) play- ------------------------------ 

k) buy- ------------------------------ 

l) eat- ------------------------------- 

m) hate- ---------------------------- 

n) sleep- ---------------------------- 

o) fly- -------------------------------- 

p) kiss- ------------------------------ 
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EXERCÍCIO 2) Complete as frases com os verbos do quadro na 

forma correta. Preste atenção nos Pronomes Pessoais das frases e 

em suas traduções para completar corretamente: 

fly (voar) – cry (chorar) – finish (terminar) – eat (comer) – live (viver) – drink 

(tomar) – go (ir) – speak (falar) – play (jogar) – like (gostar) 

a) He ______________ chips for dinner. (Ele... chips para o jantar.) 

b) I ________________ coffee three times a day. (Eu... café 3 vezes ao dia.) 

c) She _____________ to New York once a year. (Ela... para Nova York 

uma vez por ano.) 

d) We ______________ Italian and English. (Nós... italiano e Inglês.) 

e) They ____________ in Canada. (Eles... no Canadá.) 

f) I ________________ to school evey day. (Eu... para a escola todo dia.) 

g) My dad ___________ work at 7 o’ clock. (Meu pai... o trabalho às 7 em 

ponto.) 

h) We _____________ tennis every weekend. (Nós... tênis todo fim de 

semana.) 

i) My friend ___________ old films. (Meu amigo... filmes antigos.) 

j) The baby _____________ all the day. (O bebê... o dia todo.) 

 

ATIVIDADE 02  06/11 

Negative Form 

 

Na língua inglesa, o verbo auxiliar do presente simples do indica 

que uma frase pode ser tanto negativa quanto interrogativa. Dessa 
forma, ao fazer uma negação, é necessário que o verbo principal seja 
precedido por do + not ou does + not. Nesse caso, para a terceira 
pessoa do singular, o does já está flexionado, logo, o verbo principal 

permanece na sua forma-base e sem a partícula to. 

Além disso, pode-se usar a forma contraída do 
auxiliar: don’t ou doesn’t, sobretudo em textos mais informais. 

Verb to read – ler 

 

 
Singular 

I 

You 

don’t read a book. 

He 

She 
It 

doesn’t read a book. 

 
Plural 

We 
You 
They 

don’t read a book. 
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EXERCÍCIO 1) Complete os espaços em branco com don’t ou 

doesn’t corretamente: 
a) I ____________ do my homework after dinner. 
b) Peter ___________ write postcards on special days. 

c) We _____________ want a new house in the city. 
d) Larry and George _____________ play in the team. 
e) My uncle ______________ go walking every Sunday. 

f) John ___________ watch TV on weekdays. 
g) They ___________ visit the animal shelter. 

h) Mr. Cutter __________ stay at a big hotel.  
i) They ___________ visit their grandparents every weekend. 
j) She ___________ like pop music and adventure stories. 

 
Interrogative Form 

Em perguntas, também utilizamos o auxiliar do. A estrutura de uma 

pergunta na língua inglesa difere-se de nossa língua materna, porque o 
verbo (auxiliar) vem no começo da frase, além da pontuação (?): 

 Do you wake up early every day? Você acorda cedo todos os dias? 

Poderíamos responder por meio da resposta curta: 
 Yes, I do. Sim, eu acordo. 
 No, I don’t. Não, eu não acordo. 

 Verb to read – ler 

 

 
Singular 

Do I 

You 

 read a book? 

Does He 

She 
It 

 read a book? 

 

Plural 

Do We 

You 
They 

 read a book? 

EXERCÍCIO 2) Complete os espaços em branco com Do ou Does 
corretamente: 

a) ______ your father work in a office? 
b) ______ she have any colored pencils? 
c) ______ they brush their teeth after breakfast? 

d) ______ Rachel visit the museums in the city? 
e) ______ you study at na elementar school? 
f) ______ we have any cheese em the fridge? 

g) ______ Mrs. Smith drive to work? 
h) ______ the train arrive at eleven o’ clock? 

i) ______ Clara and John play checkers? 
j) ______ you best friend listen to rock music? 
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EXERCÍCIO 3) Responda as questões pessoais com respostas 

curtas. Siga o exemplo como modelo: 
Ex.: Do you live here?                Yes, I do. (Sim, eu moro.) 
       (Você mora aqui?)                  No, I don’t. (Não, eu não moro.) 

       Does your sister live here? Yes, she does. (Sim, ela mora.) 
       (Sua irmã mora aqui?)          No, she doesn’t. (Não, ela não mora.) 

 

a) Do you like chocolate? (Você gosta de chocolate?) 
______________________. 

b) Do you usually listen to music? (Você normalmente escuta 
música?) 
________________________. 

c) Does you sister like cats? (Sua irmã gosta de gatos?) 
__________________________. 

d) Do your friends study English? (Seus amigos estudam inglês? 
__________________________. 

e) Does your father play football? (Seu pai joga futebol?) 

__________________________. 

 

ATIVIDADE 03  11/11 

PARTS OF THE HOUSE 

 Nessa atividade vamos aprender as Partes da Casa em inglês. 
Observe o vocabulário a seguir com os principais cômodos da casa e 

alguns objetos que contêm neles: 

KITCHEN (Cozinha) 
Sink- (pia) 

Drawers- (gavetas) 
Pan- (panela) 

Cooker – (fogão) 
Fridge- (geladeira) 

Cups- (xícaras) 

Glasses- (Copos) 
Microwave- (micro-

ondas) 
Oven- (forno) 

LIVING ROOM (Sala 
de estar) 

Tv- (televisão) 
Sofa- (sofá) 

Lamp-(luminária) 
Picture- (quadro) 
Plant- (planta) 

Shelf- (estante) 

DINING ROOM (Sala 
de jantar) 

Chairs- (cadeiras) 
Table- (mesa) 

 

BEDROOM (Quarto) 

Chest of drawers- 
(baú de gavetas) 

Curtains- (cortinas) 
Windows- (janelas) 

Double bed- (cama de 

casal) 
Bunk bed- (beliche) 

Wardrobe- (guarda-

BATHROOM 

(Banheiro) 
Washbasin- 

(lavatório/ pia) 
Toilet- (vaso sanitário) 

Shower- (chuveiro) 

Bath towel- (toalha de 
banho) 

 

LAUNDRY 

(lavanderia) 
Clothes basket- (cesta 

de roupas) 
Washing Machine 
(máquina de lavar) 

Dryer- (secadora) 
Detergents- 

(detergentes) 
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roupa)  

Garden- (jardim), Attic- (sótão), Hallway- (corredor), Garage- 
(garagem), Yard- (quintal), Office- (escritório) Roof- (telhado) Chimney- 

(chaminé) 

 

EXERCÍCIO 1) Complete os espaços na imagem com os cômodos da 
casa que estão no quadro abaixo corretamente: 
 

Garage – Hallway - Bathroom – Kitchen – 
Living room – Garden – Bedroom 

 
EXERCÍCIO 2) Observe a imagem e complete corretamente as 
frases: 

a) There is a car in the -------------------------------------------------------
. 
(Tem um carro na...) 

b) There is a teddy in the ----------------------------------------------------. 
(Tem um urso de pelúcia no...) 

c) There are two butterflies in the -----------------------------------------. 

(Tem duas borboletas no...) 
d) There are two cushions in the -------------------------------------------. 

(Tem duas almofadas na...) 
e) There is a fridge in the ---------------------------------------------------. 

(Tem uma geladeira na...) 
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EXERCÍCIO 3) De acordo com a imagem complete com TRUE 

(verdadeiro) ou FALSE (falso): 
a) ------------- There is a cat next to the house. (Tem uma gato 

próximo da casa.) 

b) -------------- There is a boy on the bed. (Tem um menino em cima 
da cama.) 

c) -------------- There is a mirror in the bathroom. (Tem um espelho 
no banheiro.) 

d) -------------- There is a sink next to the fridge. (Tem uma pia 
próxima da geladeira.) 

e) -------------- There is a mouse under the table. (Tem um rato 
embaixo na mesa.) 

 

EXERCÍCIO 4) Observe as imagens dos cômodos da casa e responda 
onde estão os objetos. Siga o exemplo como modelo. 

Bathroom – Bedroom – Living room 

 
Ex.: Where is the toilet? In the bathroom. 

       (Onde está o vaso sanitário? No banheiro.) 

a) Where is the dog? (Onde está o cão?) --

--------------------------------. 

 

b) Where is the bed? (Onde está a cama?) 

--------------------------------. 

c) Where is the bath? (Onde está a 

banheira?) ----------------------------. 

d) Where is the plant? (Onde está a 

planta?) -----------------------------. 

e) Where is the chimney? (Onde está a 

chaminé?) ---------------------------------. 

f) Where are the pillows? (Onde estão os 

travesseiros?) ------------------------------. 

g) Where is the mirror? (Onde está o 

espelho?) ---------------------------. 

h) Where is the towel? (Onde está a 

toalha?) -----------------------------. 

i) Where is the television? (Onde está a 

televisão?) ------------------------------. 

j) Where is the cat? (Onde está o gato?) --

-------------------------------. 
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k) Where is the curtains? (Onde estão as 

cortinas?) ----------------------------. 

 

l) Where is the window? (Onde está a 

janela?) -------------------------------------. 

m) Where is the sofa? (Onde está o sofá?) 

----------------------------------. 

 

 

ATIVIDADE 04  14/11 

BODY PARTS 

 
 Nessa atividade vamos aprender o vocabulário sobre as Partes do 
Corpo. Observe a seguir as partes do corpo e suas traduções: 

The Body (O corpo) 
Head- (cabeça) 

Neck- (pescoço) 
Shoulder- (ombro) 

Chest- (peito) 
Belly- (barriga) 
Arm- (braço) 

Forearm- (antebraço) 
Elbow- (cotovelo) 

Hand- (mão) 

Back- (costas) 
Navel- (umbigo) 

Hip- (quadril) 
Buttock- (nádega) 

Leg- (perna) 

Thigh- (coxa) 
Knee- (joelho) 

Shin- (canela) 
Ankle- (tornozelo) 
Heel- (calcanhar) 

Foot- (pé) 

The face (O rosto) 
Hair- (cabelo) 

Skin- (pele) 
Forehead- (testa) 

Eyebrow- 
(sobrancelha) 
Eyelash- (cílio) 

Eyelid- (pálpebra) 
Eye- (olho) 

Ear- (orelha) 

Nose- (nariz) 
Cheek- (bochecha) 

Lip- (lábio) 
Mouth- (boca) 
Tooth- (dente) 

Chin- (queixo) 
Jaw- (maxilar) 

 

The hand and the foot 
(A mão e o pé) 

Thumb- (polegar) 
Index finger- (indicador) 

Middle finger- (dedo do 
meio) 

Ring finger- (anelar) 

Little finger- (mindinho) 
Palm- (palma) 
Wrist- (pulso) 

Nail- (unha) 
Big toe- (dedão do pé) 

Toenail- (unha do pé) 
Little toe- (dedinho do pé) 

Organs (Órgãos) 

Brain- (cérebro), Tongue- (língua), Throat- (garganta), Heart- (coração), 
Lung- (pulmão), Kidney- (rim), Liver- (fígado), Stomach- (estômago), 

Spleen- (baço), Intestine- (intestino). 
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Verbos relacionados ao corpo 

 Smell= cheirar;  

 Eat= comer; 

 See= ver; 

 Talk= falar; 

 Touch= tocar; 

 Taste= experimentar; 

 Hear= ouvir; 

 Walk= andar; 

 Run= correr 

 Breathe= respirar 

 
EXERCÍCIO 1) Observe as frases seguintes e complete-as com 
alguma parte do corpo em inglês: 

a) When you meet someone, you shake your ----------------------------. 

(Quando você encontra alguém, você balança seu....) 

b) During winter, people wear scarf around their -----------------------. 

(Durante o inverno, as pessoas usam cachecol em volta do....) 

c) I write with my left ----------------------------. 

(Eu escrevo com minha... esquerda.) 

d) Nod your ---------------------,if you agree. 

(Acene com a..., se você concorda.) 

e) I ate something terrible. Now, my -------------------------- hurts. 

(Eu comi alguma coisa terrível. Agora, meu... dói.) 

 

EXERCÍCIO 2) Relacione as palavras com as imagens corretamente: 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

1. Eyes – 2. Nose – 3. Hair – 4. Foot – 5. Arm – 6. Ear – 7. Neck – 8. 

Elbow – 9. Tongue – 10. Mouth – 11. Nails – 12. Waist 
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EXERCÍCIO 3) How many ...s have you got? (Quantas... você tem?) 

Escreva as partes do corpo na coluna correta: 

One (um (a)) Two (dois (as)) More than two (mais 

do que dois (as)) 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

------------------------- 

    ------------------------- 

Head/ Foot/ Arm/ Face/ Toe/ Back/ Mouth/ Tooth/ Eyelash/ Nose/ 

Hand/ Finger/ Eyebrow/Nail/ Knee. 

 
EXERCÍCIO 4) Coloque as letras na ordem correta para formar os 

nomes de algumas partes do corpo em inglês: 

a) toof -------------------------- 

b) hiar ------------------------- 

c) yese ------------------------- 

d) ram ------------------------- 

e) elg --------------------------- 

f) eekn ------------------------ 

g) nahd ------------------------ 

h) hdae ------------------------ 

i) frenig ----------------------- 

j) snoe ------------------------ 

k) solrhude ------------------- 
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ATIVIDADE 05  18/11 

PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS 

  Nessa atividade vamos aprender o vocabulário relacionado a 
Atividades Físicas e Esportes. Observe a seguir alguns esportes em 

inglês e suas respectivas traduções: 
Aerobics – Aeróbica 
American Football – Futebol 

Americano 
Archery – Tiro com arco 

Artistic gymnastics – Ginástica 
artística 
Athletics – Atletismo 

Badminton – Badminton 
Basketball – Basquete 
Beach volleyball – Vôlei de 

praia 
Biking – Ciclismo 

Bowling – boliche 
Boxing – Boxe 
Canoe slalom – Canoagem 

Canoe Sprint – Canoagem em 
velocidade 

Cycling – Ciclismo 
Diving – Saltos ornamentais 
Equestriam jumping – Saltos de 

hipismo 
Equestrian – Hipismo 
Equestrian dressage – 

Adrestramento de cavalos 
Fencing – Esgrima 

Fishing – Pesca 
Football (UK) – Futebol 
Golf – Golfe 

Handball – Handebol 
Hockey – Hóquei 

Judo – Judô 
Karate – Caratê 
Marathon swimming – 

Maratona aquática 
Modern pentathlon – Pentatlo 
moderno 

Mountain bike cycling – 
Ciclismo mountain bike 

Mountaineering – Montanhismo 

Pool – Sinuca 
Rhythmic gymnastics – 

Ginástica rítmica 
Road cycling – Ciclismo de 

estrada 
Rock climbing – Escalada 
Rowing – Remo 

Rugby – Rugby 
Running – Corrida 
Sailing – Vela 

Shooting – Tiro Esportivo 
Skateboarding – Skatismo 

Skating – Patinação 
Skiing – Esqui 
Soccer (USA) – Futebol 

Surfing – Surf 
Swimming – Natação 

Synchronised swimming – 
Nado sincronizado 
Table tennis – Tênis de mesa 

(ping-pong) 
Taekwondo – Taekwondo 
Tennis – Tênis 

The High Jump – Salto em 
altura 

The Long Jump – Salto à 
distancia 
The Pole Vault – Salto com vara 

Track cycling – Ciclismo de 
pista 

Trampoline gymnastics – 
Ginástica de trampolim 
Triathlon – Triatlo 

Volleyball – Vôlei 
Water polo – Polo aquático 
Weightlifting – Halterofilismo 

Wrestling – Luta olímpica 
Yoga – Iôga 
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EXERCÍCIO 1) Enumere os esportes corretamente de acordo com as 

imagens: 

 

Cycling-------            Basketball-------             Badminton-------- 
Running------            Soccer--------                 Table tennis------- 

Volleyball-----           Equestrian------             Ice skating-------- 
Gymnastics------       Baseball-------                Scuba diving------ 

Tennis-------             Skateboarding-------       Skiing-------- 

Swimming-------       Golf-------                       Wind surfing-------- 
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EXERCÍCIO 2) Leia as frases e relacione corretamente de acordo 

com as imagens: 

a) Do you play golf? No, I don’t. I play basketball.  

b) Do you ski? No, I don’t. I can’t ski. 

c) Does she do gymnastics? Yes, she does. It’s her favorite sport. 

d) Do you like water sports? Yes, I do. My favorite sport is rafting. 

e) Do you do judo? No, I don’t, but I do archery. 

f) I’m good at diving. 

g) She is goos at waterskiing. 

h) He isn’t good at cycling. 

 

 
 

  

 
 

  

EXERCÍCIO 3) Complete as frases com PLAY, DO ou GO observando 

os esportes destacados: 

Há, em inglês, três verbos que nos ajudam a falar sobre os 

esportes que são: DO, PLAY e GO. E, geralmente, esses verbos junto aos 

esportes formam collocations que vão dar o sentido de “praticar 

determinada atividade”, “frequentar determinada modalidade esportiva”, 

“jogar determinado esporte”. 

TO DO- Utilizado para 

falar sobre esportes 

que você possa 

praticar sozinho, ou 

que sejam atividades 

que liguem vocês ao 

seu interior. Ex.: 

aeróbica, ioga, judô, 

maratona aquática, 

boxe, etc. 

TO GO- Utilizado nas 

atividades terminadas 

com “ing”, para que 

possam fazer sentido 

na hora de expressar 

a prática ou 

frequência de algum 

esporte. Ex.: skate, 

esqui, boliche, 

natação, ciclismo, 

remo, etc. 

TO PLAY- Utilizado 

para falar de esportes 

que envolvam 

campeonatos, 

competições em 

equipe, jogos de carta 

ou tabuleiros, 

competições com bola. 

Ex.: sinuca, futebol, 

vôlei, basquete, 

xadrez, handebol, etc. 

https://www.estudopratico.com.br/collocations-ingles-exemplos/
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a) I____________ basketball. 

b) I____________ swimming. 

c) I____________ tennis. 

d) I____________ horse-riding. 

e) I_____________ hockey. 

f) I______________ karate. 

g) I______________ football. 

h) I______________ badminton. 

i) I_______________ table tennis. 

j) I_______________ skiing. 

k) I_______________ volleyball. 

l) I________________ baseball. 

m) I_______________ running. 

n) I_______________ cycling. 

EXERCÍCIO 4) Vamos testar como está sua compreensão de texto. 

Leia as informações e complete o quadro: 

Hello, my name is 

Sylvie, I’m 9 years old 

and I’m from France. I 

play tennis on Monday, 

Wednesday and Friday. 

 

Hello, my name is 

Kathy, I’m 8 years old 

I’m from England. I 

practice classical dance 

on Tuesday and Friday. 

 

Hello, my name is 

Michael, I’m 9 years old 

and I’m from Germany. I 

go horse riding two hour 

a day. 

 

Hello, my name is Jack, 

I’m 11 years old and I’m 

from USA. I play 

baseball at school. 

 

Hello, my name is Pablo, 

I’m 9 years old and I’m 

from Spain. I go 

swimming on 

Wednesday. 

 

Hello, my name is Mark, 

I’m 10 years old and I’m 

from Canada. I play 

basketball on Tuesday. 

 

 

 

      
NAME 

(nome) 
      

AGE 

(idade) 
      

COUNTRY 

(país) 
      

SPORT 

(esporte) 
      

BONS ESTUDOS!!! CONTINUE SE ESFORÇANDO!!!! 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  04/11 

COMO PRIMEIRA ATIVIDADE PEDIMOS QUE VOCÊ LEIA OS 

RESUMOS SOBRE A RESPIRAÇÃO CELULAR E LEIA SOBRE OS 
SISTEMAS: DIGESTÓRIO, RESPIRATÓRIO, CARDIOVASCULAR, 

URINÁRIO (excretor) E ENDÓCRINO. 
 
 

Respiração celular 
 
 Você já deve saber que precisa da energia dos alimentos para se 

movimentar e realizar as demais tarefas do dia a dia. As células que 
formam seus tecidos, órgãos e sistemas precisam dessa energia para 

realizar suas funções. 
 O processo de obtenção da energia dos alimentos é chamado 
respiração celular, o qual é realizado pela maioria dos seres vivos, como 

plantas, animais, algumas bactérias e fungos. 
 A respiração celular usa, em geral, a glicose (um tipo de açúcar) e 

o gás oxigênio; e produz gás carbônico e água – processo que libera 
energia para as atividades do ser vivo. Veja um esquema simplificado 
desse processo: 

 
Glicose mais oxigênio juntos para se transformar em gás carbônico, 

água e energia. 
 

Sistemas do corpo humano 

 
O corpo humano é formado por vários sistemas, que atuam em 

conjunto para garantir o funcionamento do organismo humano. Esses 

sistemas podem ser definidos como conjuntos de 
órgãos. Apesar de estarem ligados, realizam 

atividades específicas. 
 
Sistema Circulatório do Corpo Humano (observe a 

figura) 
O Sistema Circulatório, ou Sistema 

Cardiovascular, é responsável por levar nutrientes 
e oxigênio às células de todo o corpo humano, 
através do sangue. O sistema circulatório é 

composto por diversos condutores, que podem 
ser veias, artérias ou capilares; e pelo coração, que 
é uma espécie de bomba responsável 
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por impulsionar o sangue por toda a rede de vasos. Órgãos do Sistema 

Circulatório: 
- Sangue: O sangue é um tecido líquido produzido na medula óssea 
composto por plaquetas, hemácias e leucócitos. Ele possui um papel 

fundamental no sistema cardiovascular, tendo a função de carregar os 
nutrientes e o oxigênio através da corrente sanguínea até as células. 
- Coração: O coração é um órgão que funciona como uma bomba, tendo 

a função de impulsionar o sangue para os pulmões e para demais os 
tecidos e células do organismo humano.  

- Vasos Sanguíneos: Os vasos sanguíneos são tubos condutores do 
sistema circulatório. Eles estão distribuídos por todo o organismo, 
sendo os locais por onde o sangue circula. São constituídos por uma 

rede de artérias e veias que se ramificam formando os capilares.  
 

Sistema Respiratório do Corpo Humano (observe a figura) 
 
 

O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsável 
pela respiração, que consiste nos processos de troca do organismo com 
o ambiente externo que permite a obtenção de gás oxigênio (O2) e a 

eliminação do dióxido de carbônico (CO2). A respiração é fundamental 
para a manutenção do bom funcionamento de todo organismo humano, 

sendo primordial para a vida. Órgãos do Sistema Respiratório: 
- Nariz: Primeiro componente do sistema respiratório, o nariz é o 
principal meio de entrada do ar no organismo humano. No nariz o ar 

é aquecido, umedecido e filtrado. 
- Faringe: Órgão comum aos sistemas respiratório e digestório, 
a faringe está conectada à boca e às fossas nasais. O ar inspirado pelas 

narinas, ou pela boca, passa pela faringe antes de chegar à laringe. 
- Laringe: A laringe conduz o ar inspirado até a traqueia, além de ser o 

local onde as cordas vocais se localizam. Elas são capazes de emitir 
sons durante a passagem de ar, sendo essenciais para a fala. 
- Traqueia: A traqueia é um tubo que conduz o ar inspirado que vem da 

laringe e se bifurca em sua região 
inferior, dando origem aos brônquios. 

- Brônquios: Os brônquios são 
constituídos por duas ramificações da 
traqueia, que se ramificam em tubos 

cada vez mais finos e chegam até os 
pulmões, os bronquíolos. 
- Alvéolos Pulmonares: Os alvéolos são 

pequenos sacos constituídos 
por células epiteliais achatadas e 

cobertos por capilares sanguíneos, no 
final dos menores bronquíolos. É o 
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local onde ocorre a hematose pulmonar. 

A inspiração, que acontece por meio da contração do diafragma e 
dos músculos intercostais, proporciona a entrada de ar dentro dos 
pulmões. O ar inspirado é rico em gás oxigênio (O2). 

A expiração, que ocorre por meio do relaxamento do diafragma e 
dos músculos intercostais, proporciona a saída de ar do organismo. O 
ar expirado é rico em gás carbônico (CO2). 

 
Sistema Digestório (observe a figura) 

 
O sistema digestório é um canal que distende da cavidade bucal 

ao ânus, podendo ser denominado também de trato gastrintestinal. 

Órgãos do Sistema digestório: 
- Boca: A boca é onde a digestão dos alimentos se inicia. É o local onde 

o alimento é triturado pelos dentes e envolvido pela língua em conjunto 
com a saliva, que são produzidas e secretadas pelas glândulas salivares 
que ficam em anexo à boca. 

- Faringe e Esôfago: A faringe é um canal que participa dos sistemas 
digestório e respiratório. Ela conduz o ar que depois vai para a laringe e 
o alimento, que vai para o esôfago. 

- O esôfago é o canal que leva o alimento ao estômago. Ele se encontra 
entre os pulmões, atrás do coração, atravessando o músculo diafragma. 

- Estômago: O estômago é o órgão em que os alimentos 
são armazenados e misturados com o suco gástrico, que tem como 
função quebrar os alimentos em nutrientes menores. 

- Intestino Delgado: 
O intestino 

delgado é o local 

onde acontece 
grande parte da 

digestão e 
a absorção de 

nutrientes pelo 

organismo.  
- Intestino Grosso: 

O intestino grosso é 
órgão responsável 
pela absorção de 

água, tanto a 
ingerida quanto a 
água proveniente 

das secreções 
digestivas.  
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Sistema Endócrino do Corpo Humano (observe a figura) 

 
O sistema endócrino é o sistema que tem a função de síntese de 

hormônios do organismo. Produzidos pelas glândulas, os hormônios são 

levados até os órgãos do corpo onde exercem suas devidas 
funções. Glândulas do Sistema Endócrino: 
- Hipófise: A hipófise é uma glândula que se encontra no centro da 

cabeça, abaixo do cérebro. Ela é responsável por produzir vários 
hormônios, e é considerada a glândula mestre do organismo humano, 

uma vez que ela estimula a atividade de outras glândulas. 
- Hipotálamo: É a região do encéfalo que produz hormônios. 
- Tireoide: A tireoide é uma glândula que produz diversos hormônios 

responsáveis por controlar a 
velocidade do 

metabolismo celular, manutenção 
do peso e temperatura 

corporal, crescimento e ritmo do 

coração. 
- Paratireoides: São quatro 
pequenas glândulas localizadas 

atrás da tireoide e que produzem o 
hormônio paratormônio. O déficit 

desse hormônio diminui a 
quantidade de cálcio no sangue, 
contraindo violentamente os 

músculos. 
- Timo: O timo é uma glândula 
localizada entre os pulmões, e faz 

parte dos sistemas linfático e 
imunológico. Ele é responsável por produzir um hormônio que age 

na defesa do organismo do recém-nascido contra infecções. 
- Suprarrenais: As glândulas suprarrenais são duas glândulas que 
estão localizadas acima dos rins. A glândula suprarrenal direita possui 

formato triangular, enquanto a esquerda possui a forma de meia-lua. 
- Pâncreas: O pâncreas pode ser considerado uma glândula mista, pois, 

além de participar do sistema endócrino, produzindo hormônios, ele 
também participa do sistema digestivo, produzindo o suco pancreático e 
desempenhando um papel importante na digestão. 

- Glândulas sexuais: As glândulas sexuais (ou gônadas) do organismo 
são os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor masculino, e 
os ovários, que fazem parte do sistema reprodutor feminino. Os 

testículos e os ovários iniciam sua produção de hormônios através 
do estímulo dos hormônios produzidos pela hipófise. 

 
Sistema Urinário (observe a figura) 
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O Sistema Urinário é o conjunto de órgãos e estruturas 

responsáveis por filtrar o sangue humano e eliminar as substâncias em 
excesso e que podem ser tóxicas para o organismo. Essas substâncias 
são resultantes de reações químicas que acontecem dentro das células 

do corpo humano, durante os processos metabólicos que estas podem 
realizar. Órgãos do Sistema Urinário:  
- Rins: Os rins são órgãos em formato de feijão, constituídos por uma 

região cortical (mais externa) e uma região medular (mais interna). 
As regiões corticais e medulares recebem 

sangue pela artéria renal e são drenadas 
pela veia renal. A região cortical é onde 
estão presentes os néfrons, que são 

as unidades funcionais dos rins. A urina 
é formada nos rins. 

- Néfron: Os néfrons estão localizados 
nos rins em grandes quantidades 
(aproximadamente 1.200.000 em cada 

rim) e são os responsáveis pela formação 
da urina, filtrando os elementos do 
plasma sanguíneo e, posteriormente, 

eliminando a urina. 
- Ureteres: Os ureteres são tubos que ligam e transportam a urina do 

rim à bexiga. Eles realizam movimentos peristálticos que ajudam 
na condução da urina até a bexiga, sendo um ureter para cada rim.  
- Bexiga: A bexiga é o órgão que armazena a urina produzida pelos rins 

e transportada pelos ureteres. Ela também é a responsável por eliminar 
a urina e que possui uma alta capacidade elástica, podendo armazenar 
até 800 ml de urina. 

- Uretra: A uretra é responsável por expelir a urina para fora do 
organismo, durante a micção. Ela faz parte também do sistema 

reprodutor no caso dos homens, sendo o local por onde o sêmen é 
expelido na ejaculação. Entretanto, nas mulheres a uretra é restrita ao 
sistema excretor. 

 

ATIVIDADE 02  07/11 

SOBRE A RESPIRAÇÃO CELULAR REESCREVA AS ALTERNATIVAS 

ABAIXO DE UMA MANEIRA QUE FIQUEM CORRETAS: 
 

a) As células que formam seus tecidos, órgãos e sistemas não precisam 
dessa energia para realizar suas funções. 
.............................................................................................................. 

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

.............................................................................................................. 
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b) O processo de obtenção da energia dos alimentos é chamado 

batimento celular, o qual é realizado pela maioria dos seres vivos, como 
plantas, animais, algumas bactérias e fungos. 
.............................................................................................................. 

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

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

c) A respiração celular usa, em geral, a glicose (um tipo de sal) e o gás 
oxigênio; e produz gás carbônico e água – processo que libera energia 

para as atividades do ser vivo. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

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

 

ATIVIDADE 03  11/11 

SOBRE OS SISTEMAS DO CORPO HUMANO ESTUDADOS, FAÇA O 

QUE SE PEDE: 
 
a) Os órgãos do nosso corpo fazem parte de diferentes sistemas. O 

coração, o estômago e a traqueia fazem parte, respectivamente, de quais 
sistemas? Coloque um X na alternativa correta: 
(   ) Sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema digestório. 

(   ) Sistema cardiovascular, sistema digestório e sistema respiratório. 
(   ) Sistema cardiovascular, sistema urinário e sistema digestório. 

(   ) Sistema respiratório, sistema digestório e sistema urinário. 
(   ) Sistema respiratório, sistema urinário e sistema respiratório. 
b) Os rins são importantes órgãos do nosso corpo, sendo responsáveis: 

(   ) pela formação da urina. 
(   ) pelo armazenamento da urina. 

(   ) pela filtração do sangue e formação da linfa. 
(   ) pelo bombeamento de sangue para várias partes do corpo. 
(   ) pelo transporte da urina para fora do corpo. 

 
c) No esquema abaixo identifique o estômago, o intestino delgado e o 
intestino grosso. Coloque esses três nomes dos órgãos ao lado dos 

números. 
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d) Cite uma glândula do sistema endócrino e descreva a sua função: 

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

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

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

 
e) Nos retângulos, escreva os nomes dos órgãos do sistema respiratório. 
Não é para recortar e colar, é apenas para escrever os nomes! 

 
ATIVIDADE 04  18/11 

LEIA SOBRE O SISTEMA NERVOSO E FAÇA AS ATIVIDADES: 

 
 Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores. Todas essas 
sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito 

importante no nosso corpo, o sistema nervoso. Para ouvir o som de um 
pássaro cantando, é preciso que o ouvido capte as vibrações desse som 
e envie um estímulo nervoso até o cérebro. Lá ele é decodificado e 
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interpretado. Assim, ouve-se o som. Mas isso ocorre em milésimos de 

segundos, vamos descobrir como? 
Nosso sistema nervoso é formado por células nervosas chamadas 

de neurônios, que são compostos por: 

• Dendritos: pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros 
neurônios; 
• Axônio: filamento alongado e fino da célula. Transmite os impulsos 

nervosos; 
• Corpo celular: onde fica o núcleo celular; 

• Bainha de mielina (ou também chamado de estrato mielínico): a 
mielina é uma substância isolante produzida pelo axônio que tem 
função de aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos. Observe 

a figura: 

 
 

Entre os neurônios há um pequeno espaço chamado de sinapse. 
Quando o impulso nervoso chega até o axônio, há liberação de 
substâncias (os neurotransmissores) nas sinapses. Essas substâncias 

causam alterações nas extremidades das outras células, provocando 
um novo impulso nervoso, passando rapidamente de uma célula para 
outra. 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e 
sistema nervoso periférico. 

O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula 
espinhal. O encéfalo se encontra no crânio e é constituído pelo cerebelo, 
cérebro, bulbo, tálamo e hipotálamo. A medula espinhal é um 

prolongamento do encéfalo. Observe a figura: 
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O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos que se 

originam no encéfalo e na medula espinhal. Esse sistema conecta o 
sistema nervoso central ao restante do corpo. 

 
(Adaptado de: ESCOLA KIDS. Sistema Nervoso. Disponível em: 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/sistema-nervoso.htm. Acesso 

em: 29 set. 2020.) 
 
a) Desenhe e pinte como é um neurônio: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

b) Como o sistema nervoso pode ser dividido? Faça um X na alternativa 
correta: 

(   ) Central e periférico.   
(   ) Nervos e bulbo. 
(   ) Central e medial. 
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c) Complete: 

 
- O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela 
.............................................. 

 
- O sistema nervoso periférico é composto pelos ................... 
 

d) O que é SINAPSE? 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 
e) No ...................... do neurônio é onde, geralmente, fica o núcleo 

celular. Estamos falando do: 
(   ) Axônio.  (   ) Corpo celular.  (   ) Nervos. 

 

 

ATIVIDADE 05  23/11 

 

LEIA SOBRE AS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: DROGAS. 
 

 Droga é toda substância natural ou sintética que provoca 
alterações no funcionamento do organismo. Elas modificam a atuação 
dos neurotransmissores, que são responsáveis pela transmissão dos 

impulsos nervosos. As drogas podem ser: 
- Depressoras: diminuem a atividade do sistema nervoso central e 

podem causar sonolência, movimentação lenta, etc. 
- Estimulantes: aumentam a atividade do sistema nervoso central, 
diminuem o sono, tornam a pessoa mais nervosa e agitada, entre outros 

sintomas. 
- Perturbadoras: produzem uma mudança na qualidade do 
funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar 

alucinações. Nesse caso a pessoa vê ou sente coisas que não são reais. 
 O fumo e as bebidas alcoólicas são drogas lícitas, isto é, 

permitidas por lei (para maiores de 18 anos). Isso não quer dizer que 
elas não façam mal, muito pelo contrário. Já a maconha, o crack e a 
cocaína são exemplos de drogas ilícitas, ou seja, não são permitidas por 

lei. 
 Todas as drogas podem causar algum prejuízo à saúde, mas os 

efeitos variam de acordo com a quantidade, o tipo de substância 
utilizada e as características da pessoa que as utiliza. Muitas drogas 
podem provocar dependência química, que é quando a pessoa perde o 

controle sobre o uso da droga, seja ela qual for, sentindo necessidade de 
usá-la cada vez mais. Sente os prazeres imediatos, mas, na falta da 
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substância, um grande desconforto e vazio toma conta. Vamos conhecer 

um pouco sobre dois tipos de drogas lícitas: o álcool e o cigarro. 
- Álcool: Apesar de o álcool possuir grande aceitação social e seu 
consumo ser estimulado pela sociedade, este é uma droga psicotrópica 

que atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e 
mudança no comportamento. Os indivíduos dependentes do álcool 
podem desenvolver várias doenças. As mais frequentes são as doenças 

do fígado (esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose). O uso de 
álcool é responsável por graves acidentes de trânsito, envolvendo 

muitas vezes a morte da pessoa embriagada e a morte de terceiros. 
- Tabaco (cigarro): A noção de que o cigarro nada mais é do que a folha 
de uma planta (o tabaco), picada e enrolada em papel são muito 

simplistas, pois ao ser queimado, o tabaco produz uma fumaça 
composta de, pelo menos, 4.800 componentes (identificados até 2002), 

sendo que 68 deles provocam o câncer e apenas um, que é a nicotina, 
causa a dependência. 
Efeitos causados pelo Fumo:  

- Irritação nos olhos: redução da capacidade respiratória. 
- Manifestações nasais: infecções respiratórias em crianças. 
- Tosse e cefaleia: aumento do risco de aterosclerose. 

- Aumento dos problemas alérgico e cardíacos: câncer e infarto de 
miocárdio.  
(Fontes: http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/drogas) 

 
 Observe os exemplos a seguir e faça uma ilustração (desenhar e 
colorir) sobre a importância de NÃO USAR DROGAS. Seja criativo (a). 
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Faça sua ilustração aqui 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBSERVE COM ATENÇÃO! 

 

A quadra de handebol 

 

 

 

 A quadra de handebol possui as seguintes dimensões: 40 metros 

de comprimento por 20 metros de largura. Em cada uma das 

extremidades há um gol, cujas medidas são 2×3 metros. A quadra 

será delimitada pelas linhas laterais e linhas de fundo. Há ainda 

as linhas dos 4, 6, 7 e 9 metros. 

 Linha dos 4 metros: serve para limitar o goleiro durante a 

cobrança de um tiro de 7 metros; 

 Linha dos 6 metros: delimita a área do goleiro; 

 Linha dos 7 metros: estabelece o posicionamento para o tiro de 7 

metros; 

 Linha dos 9 metros: específica para a cobrança de faltas, é onde 

será formada a barreira defensiva. 
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ATIVIDADE 01  05/11 

COMPLETE CORRETAMENTE. 

 

1) O comprimento da quadra de handebol é de________metros. 

2) A largura da quadra de handebol é de_________metros. 

 

ATIVIDADE 02  12/11 

RESPONDA: 

1)Qual é a linha que serve para limitar o goleiro durante a cobrança de 

um tiro de 7 metros? 

 

2) Qual é a linha que delimita a área do goleiro? 

 

 

 

ATIVIDADE 03  19/11 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E MARQUE (V) NAS 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      )A Linha dos 6 metros é a que delimita a área do goleiro; 

2)(      )A Linha dos 7 metros estabelece o posicionamento para o tiro de 

7 metros; 
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Regras básicas do jogo de handebol 

As partidas oficiais são realizadas em uma quadra retangular com 40 

metros de comprimento por 20 metros de largura, e as balizas – 

popularmente chamadas de “gols” – têm 2 metros de altura por 3 

metros de largura. 

O jogo de handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos 

com 10 (dez) minutos de intervalo entre eles. 

Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por 

partida, mas, em quadra, no momento da disputa, é obrigatório que 

cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores de linha. 

As substituições são livres, podendo um jogador reserva entrar em 

quadra a partir do momento em que o jogador substituído sair. 

Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas 

regras básicas para quem está com a bola: segurá-la por, no máximo, 

três segundos – mesmo que ela esteja no solo; dar, no máximo, três 

passos com a bola na mão. 

Durante o jogo, nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar 

na área do goleiro. Caso essa invasão aconteça, a equipe que está 

atacando perde a posse de bola. 

Entretanto, ao realizar um movimento de ataque, por exemplo, é 

permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular de 

fora para dentro na área e soltar a bola enquanto estiver no ar. 

O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há 

alguma agressão em uma clara chance de gol. Na cobrança, os 

jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o 

goleiro pode movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros. 

O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. É cobrado no 

local onde a falta se originou a não ser que ela ocorra dentro da linha 

tiro livre (linha pontilhada até a linha da área), se a falta ocorrer dentro 

dessa área a cobrança deve ser realizada antes da linha pontilhada, em 

local próximo. 
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ATIVIDADE 04  24/11 

MARQUE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA 

1)O jogo de handebol é constituído por dois tempos de : 

a)30 (trinta) minutos                                 b)30 (trinta)segundos 

2)Quem está com a bola pode segurá-la por, no máximo: 

a)3 segundos                                            b)3horas 

 

ATIVIDADE 05  26/11 

LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES E MARQUE (V) NAS 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E (F) NAS AFIRMAÇÕES FALSAS. 

 

1)(      ) O tiro de 4 metros é o pênalti do handebol 

2)(      ) O tiro livre no handebol ocorre quando há faltas em geral. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  31/10 

ISLAMISMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allah e outros profetas do islamismo. 
 

 
 

 

 SÍMBOLO DO ISLAMISMO  

 

 

ATIVIDADES 
 

1- O que é: 

a) Monoteísmo: 
______________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

b) Politeísmo: 
________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

termo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

sagrado? 

______________________________________________________________________ 



 

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 

 

67 
 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

esta religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  31/10 

BUDISMO – O QUE É? COMO SURGIU? 

O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos deixados 

pelo Buda Sakyamuni. A palavra “buda” significa aquele que despertou 

do sono da ignorância, aquele que se iluminou, e “Sakyamuni” significa 

o sábio do clã dos Sakya. Ele nasceu com o nome de Siddhartha 

Gautama, na Índia, e viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C. em 

uma região que hoje pertence ao Nepal. O pai do príncipe Siddharta, 

Mayadevi, o educou para ser um grande guerreiro, cercado de luxos e 

prazeres. Até os 29 anos, Siddharta viveu no palácio, isolado do mundo, 

sem conhecer a velhice, a doença, nem a morte. 

Um dia, ao sair do palácio, Siddharta teve contato com o 

sofrimento e a miséria. Foi então que resolveu isolar-se a fim de 

encontrar um método que pusesse fim ao sofrimento humano. 

Abandonou a vida mundana, tornando-se discípulo de respeitados 

ascetas. Anos depois, sozinho, aos 35 anos de idade, Siddhartha 

realizou sua própria natureza búdica e, conseqüentemente, 

compreendeu o sofrimento, sua causa, sua extinção e o meio para 

extingui-lo. 

Iluminado, passou a ser conhecido como Buda Sakyamuni e 

proferiu ensinamentos até os 80 anos, quando morreu. A base de sua 

doutrina são as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho de Oito 



 

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 

 

68 
 

Passos. O objetivo principal é escapar do sofrimento, cuja constatação é 

apontada na Primeira Nobre Verdade. Na Quarta, o Buda afirma que há 

um caminho para a superação do sofrimento, que é explicado no Nobre 

Caminho Óctuplo. Os ensinamentos básicos são evitar as ações não 

virtuosas, fazer o bem e dominar a própria mente. 

O budismo saiu da Índia e expandiu-se por toda Ásia. Sua 

capacidade de adaptação às culturas locais facilitou o estabelecimento 

da religião na China, no Japão e em todos os países em que chegou. No 

século VI, foi a vez do Tibete conhecer a doutrina do Buda. Lá, floresceu 

de modo singular. 

No século XIX, o budismo foi apresentado aos intelectuais 

europeus, mas foi no século XX, com a invasão da China ao Tibete e 

consequente diáspora de grandes mestres, que o budismo tibetano se 

espalhou pelo mundo ocidental. 

Hoje, o budismo conta com cerca de 376 milhões de seguidores 

em todo o mundo. Na França, é a terceira religião, ficando atrás apenas 

do cristianismo e do islã. Noventa e oito por cento dos budistas está no 

continente asiático, mas o número de ocidentais convertidos tem 

crescido substancialmente. De acordo com dados do IBGE, no Brasil 

existem 250 mil budistas. Entre os budistas brasileiros famosos estão: 

Claudia Raia, Betty Faria, Odete Lara, Lucélia Santos, Ney Matogrosso, 

Heródoto Barbeiro e Soninha Francine. 

A atividade na internet entre budistas brasileiros é intensa. 

Existem sites, listas de discussões e comunidades que se dedicam a 

esclarecer assuntos sobre o Dharma (os ensinamentos do Buda) e suas 

práticas. 

Os Símbolos Budistas representam a iluminação da mente e a 

infinidade de suas manifestações. Segundo essa doutrina, os seguidores 

de Buda (o Iluminado) são capazes de olhar para os símbolos e enxergar 

neles o potencial humano para a iluminação. 

 

SÍMBOLO DO BUDISMO 

 

ATIVIDADES 
 

1- O que é o Budismo e porque leva esse nome? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2- Como foi criado o Budismo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

3- Onde foi criada essa religião? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4- Atualmente o Budismo conta com quantos seguidores? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

5- O que significa os símbolos para os budistas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03  20/11 

Plante o futuro 

 

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

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

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

admirasse suas plantas e flores.  

Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o 

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

perguntou:  

- Que planta é essa que o senhor está cuidando?  

- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu.  

- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem.  

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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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? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04  23/11 

IGUALDADE E JUSTIÇA 

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

ou étnica, orientação sexual, condição social, religião, idade, deficiência 
etc., que tenha por objeto ou por resultado anular ou depreciar o 

reconhecimento, gozo ou exercício e em condições de igualdade entre 
toda e todos aos direitos humanos e liberdades fundamentais em todas 
as esferas, incluindo a pública, privada, política, econômica, cultural ou 

civil.  
Racismo – É a convicção de que existe uma relação entre as 

características físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados 
traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais. O racismo 
subentende ou afirma claramente que existem raças puras, que estas 

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

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

outros.  
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No ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei 8.069, de 

13 de julho de 1990. Na proteção da criança e do adolescente, dispõe no 
seu: Artigo 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão a seus direitos fundamentais.  
 

DESIGUALDADE SOCIAL 
 

A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que 
afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os 
países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que 

ocorre principalmente em países não desenvolvidos.  
O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que 

compreende diversos tipos de desigualdades, desde desigualdade de 
oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de 
renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica – a 

mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, 
dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade 
social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países 

mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005 o Brasil era a 8º 
nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade 

de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52 
(quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém esta ainda é 
gritante.  

A desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas 
décadas como decorrência do efetivo processo de modernização que 
tomou o país a partir do início do século XIX.  

Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu 
também a miséria, as disparidades sociais – educação, renda, saúde, 

etc. – a flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome que 
atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a 
baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que 

chegaram as desigualdades sociais no Brasil.  
Como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo. No limiar do século 

21: “Num país com 190 milhões de habitantes, um terço da população 
dispõe de condições de educação e vida comparáveis às de um país 
europeu. Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente 

modesto, comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. O terço 
intermediário se aproxima mais do inferior que do superior”. A 
sociedade brasileira deve perceber que, sem um efetivo Estado 

democrático, não há como combater ou mesmo reduzir 
significativamente a desigualdade social no Brasil.  
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ATIVIDADES:  

 
1- Defina discriminação. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2- Defina racismo. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4- O que é desigualdade social?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

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

que podem ser feitas para minimizar o sofrimento dessas 

pessoas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

 

Nem as histórias em quadrinhos ficaram de fora da mobilização contra 

a Covid-19.  

 
 

 
 

 

O que é História em Quadrinhos? 
 

História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar 
histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, 
normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos 

básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. 
No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal. 

Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com 

o intuito de trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para 
comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados 
balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite 

intenções distintas. 

https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2020/01/como-historias-em-quadrinhos-surgiram-e-se-tornaram-tao-populares.html
https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/
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Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, 

um pensamento ou um grito. Outro recurso bastante explorado são 
as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os 
sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como o som 

dos ponteiros do relógio, entre outros.  
 

 

 

ATIVIDADE 01 e 02  31/10 e 13/11 

 

 

Agora que você já conhece sobre Artes Gráficas e suas características, 

vamos fazer uma história em quadrinhos com o tema: A gente tem que 
se cuidar. Seja criativo, não se esqueça dos balões, da fala, dos 
desenhos e principalmente de colorir. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/
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A GENTE TEM QUE SE CUIDAR 
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ATIVIDADE 03  20/11 

Veja algumas onomatopeias, as mesmas são utilizadas em prosa ou 

verso, como recurso expressivo.  
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ATIVIDADE 04  26/11 

Vamos desenhar ao lado de cada figura as onomatopeias que 

representam as mesmas: 

 

                                                                   

 

 

                                                                   

 

 

 


