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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.  
 

Sexta-feira 
27/11 

Sábado 
28/11 

MATEMÁTICA  
Analisar e descrever mudanças que ocorrem no 
perímetro e na área de um quadrado ao se 
ampliarem ou reduzirem, igualmente, as 

medidas de seus lados. 

 
HISTÓRIA 
Compreender o que foi o Período Medieval 
(feudalismo, como era composta a sociedade 
feudal, os costumes da época); 
Reconhecer a Igreja Católica como maior 
instituição do período; 

ARTE 
Fazer com que o aluno saiba 
identificar o que desenho 
figurativo e abstrato. 

ENSINO RELIGIOSO 
Compreender o materialismo 
e o consumismo e seus 
impactos na sociedade atual, 
analisando as formas de uso 
das mídias e tecnologias 
pelas diferentes 
denominações religiosas. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
30/11 

Terça-Feira 
01/12 

Quarta-Feira 
02/12 

Quinta-feira 
03/12 

Sexta-Feira 
04/12 

Sábado  
05/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Ler e estudar os 
artigos e sua 
classificação 

GEOGRAFIA  
Reconhecer que os 
problemas 
ambientais são 
decorrentes do 
desenvolvimento de 
diferentes 
atividades 
econômicas. 

MATEMÁTICA 
Interpretar e 
resolver 
problemas  que 
envolvam 

perímetro e área 

HISTÓRIA  
Identificar o que 
motivou as 
Cruzadas; 
Compreender as 
causas da crise de 
fome na Europa e 
o que levou ao fim 
da Idade Média. 

CIÊNCIAS  
Perceber que os 
órgãos dos 
sentidos são 
responsáveis pela 

captação dos 
estímulos. 
Conceituar som e 
compreender as 
suas formas de 
propagação. 

INGLÊS 
Revisar os 
números 
cardinais de 1 a 
60 e compreender 
uma das      
formas de formas 
de falar as horas 
em língua inglesa. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Associar os artigos 
em exercícios; 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Conhecer a historia 
e evolução do 
basquete, 
identificando 
algumas de suas 
principais 
características. 

MATEMÁTICA  
Interpretar e 
resolver 
problemas  que 
envolvam 

perímetro e área 

INGLÊS 
Compreender a 

segunda 

maneira de falar 

as horas em 

inglês. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Estudar os 
Numerais; 

CIÊNCIAS  

Classificar como 
homogênea ou 
heterogênea a 
mistura de dois 
ou mais 
materiais (água 
e sal, água e 
óleo, água e 
areia etc.). 
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SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
07/12 

Terça-Feira 
08/12 

Quarta-Feira 
09/12 

Quinta-feira 
10/12 

Sexta-Feira 
11/12 

Sábado  
12/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Resolver atividades 
relacionadas aos 
numerais; 

GEOGRAFIA  
Identificar as causas 
e as consequências 
da poluição 
atmosférica. 

MATEMÁTICA 
Interpretar 
tabelas e gráficos 
para resolver 
situações que 
envolvam dados 
de pesquisas 
sobre contextos 
ambientais, 
sustentabilidade, 
trânsito, 
consumo 

responsável, 
entre outros. 

HISTÓRIA  
Entender quais 
eram os impostos 
pagos pelos 
servos aos 
senhores feudais. 

CIÊNCIAS  
Selecionar 
métodos mais 
adequados para a 
separação de 
diferentes 
sistemas 
heterogêneos a 
partir da 
identificação de 
processos de 
separação de 

materiais (como a 
produção de sal 
de cozinha, a 
destilação de 
petróleo, entre 
outros). 
Compreender o 
mecanismo de 

funcionamento de 
uma estação de 
água e de esgoto 

INGLÊS 
Entender quais 
são as estações do 
ano em inglês e os 
meses do ano que 
elas ocorrem, 
tanto no Brasil, 
como nos Estados 
Unidos. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Estudar os verbos; 
 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Conhecer a historia 
e evolução do 
basquete, 
identificando 
algumas de suas 
principais 

características. 

MATEMÁTICA  
 
Interpretar 
tabelas e 
gráficos para 
resolver 
situações que 
envolvam dados 
de pesquisas 
sobre contextos 
ambientais, 
sustentabilidade

, trânsito, 
consumo 
responsável, 
entre outros. 

ARTE 
Fazer com que o 
aluno saiba 
identificar o que 

desenho 
figurativo e 
abstrato. 

GEOGRAFIA 
Relacionar o uso 
inadequado dos 
solos com 
problemas 
ambientais, 
como erosão e 
contaminação 
dos solos e dos 
lençóis freáticos. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Conhecer a 
historia e 
evolução do 
basquete, 
identificando 
algumas de suas 
principais 
características. 

 

Segunda-Feira 
14/12 

Terça-Feira 
15/12 

Quarta-Feira 
16/12 

Quinta-feira 
17/12 

Sexta-Feira 
18/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Associar e conjugar 
os verbos em 
exercícios. 

GEOGRAFIA  
Reconhecer que os 
resíduos domésticos 
também podem 
poluir os recursos 
hídricos. 

MATEMÁTICA 
Reconhecer e 
descrever 
grandezas e 
medidas 
encontradas no 
texto. 

HISTÓRIA  
Entender qual era 
o papel do 
cavaleiro durante 

o Período 
Medieval. 

CIÊNCIAS  
Perceber a 
importância da 
fotossíntese para 
a vida no planeta 
Terra. 

INGLÊS 
Compreender as 
diferentes 
expressões 
usadas para falar 

sobre gostos e 
preferências em 
língua inglesa. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Conhecer a historia 
e evolução do 
basquete, 
identificando 
algumas de suas 
principais 
características. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Refletir sobre 
desejos, vocações e 
sonhos na tomada 
de decisão e 
construir projetos 

de vida assentados 
em princípios e 
valores éticos. 

ARTE 
Fazer com que o 
aluno saiba 
identificar o que 
desenho 
figurativo e 
abstrato. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Conhecer e 
respeitar as 

tradições 
natalinas do 
cristianismo, 
analisando 
doutrinas das 

diferentes 
tradições 
religiosas e suas 
concepções de 
mundo. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  30/11 

Artigo 

 Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se 

ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além 

disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos 

substantivos. 

 Os artigos podem ser: DEFINIDO e INDEFINIDO 

 Artigos definidos: a, o, as, os 

 Esses artigos determinam os substantivos de maneira precisa. 

 Exemplo: Eu comprei o carro 

 Artigos indefinidos: um, uma uns, umas 

 Esses artigos determinam os substantivos de maneira vaga. 

 Exemplo: Eu comprei um carro 

 

ATIVIDADE 02  02/12 

 

Exercícios 

 

1) Escreva as frases abaixo, circule os artigos e classifique colocando: 

(A) artigo definido (B) artigo indefinido 

a) Uns alunos chegaram mais cedo à escola (  ). 

b) O bem sempre vencerá o mal (  ). 

c) Preciso de uma explicação para o fato (  ). 

d) Chegaram as encomendas (  ). 

e) Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 

 

 



 

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 

 

5 
 

2) Classifique os artigos conforme o modelo: 

O senhor me dá um presente de aniversário? 

o = artigo definido, masculino, singular 

um = artigo indefinido, masculino, singular 

 a) Ganhei uma caneta dourada. ______________________________ 

b) Os irmãos ganharam doces. _______________________________ 

c) A gaita era verde. _______________________________________ 

 

3) Complete o texto abaixo com os artigos: definidos e indefinidos: 

a, as, o, os / uma, umas, um, uns 

"Ao meio-dia a meia-lua" 

 Àquela hora, centenas de estrelas brilhavam no céu. Brilhavam 

feito ______ olhos curiosos do menino. Toda noite, de cotovelos sobre 

_____ janela e _____ mãos apoiadas no queixo, _____ cabeça ia longe. 

Para ____ alto, junto das estrelas. Tinham dito para ele que ____ céu é 

infinito. E quanta coisa dava para imaginar. Entre uma estrela e outra, 

espaços absurdos. E ____ meia lua, incompleta e serena. ______ 

sensação gostosa, de aconchego. _____ olhos piscando de sono e _____ 

preguiça do tamanho do mundo. Recebeu ____ sono com um sorriso no 

rosto. 

 ____ sol apareceu. Suas cores mudando do vermelho para ____ 

laranja, do laranja para ____ amarelo, até que chegou ao vermelho de 

novo. Que lindo... 

 Esticou dois longos raios para ______ merecida espreguiçada. ____ 

céu azul, com poucas nuvens, estava inspirador. -- Outro dia para 

iluminar -- animou-se ____ sol. Começou a secar ____ orvalho da 

manhã, contemplar ____ árvores, ____ pássaros em revoada passando 

pela cidade, pela meia-lua... O quê?!!!  --O que ___ meia-lua está 

fazendo aqui? Estava dormindo ____ meia-lua.  -- Isso são horas de 

____ lua estar dormindo? Acorda! _____ pessoas que estavam acordando 

perceberam ____ alvoroço no céu. 

 -- Quem ilumina ___ dia é ____ sol, o que ____ meia-lua está 

fazendo ali? -- sol e chuva, casamento de viúva. E sol e lua, o que é que 

dá? Todos procuravam por ______ explicação. Aquela não era hora da 

meia-lua estar no céu. 
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 E para quem precisa acordar, nada melhor que _____ bom 

despertador. Daqueles bem barulhentos. 

 Um não! Colocam todos ____ que havia na cidade para tocar ao 

mesmo tempo. Foi aquele barulhão. Mas nada feito. 

(Maurício Cavalcanti) 

 

ATIVIDADE 03  05/12 

Numeral 

 Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, 

isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada 

sequência. 

 Os numerais podem ser: 

 Numerais cardinais 

 Esses numerais utilizam os números pertencentes ao conjunto 

dos números naturais para representar a quantidade de elemento de 

um conjunto. 

  Exemplo: um, dois, três, quatro, cinco... 

 Numerais coletivos 

 Esses numerais são utilizados para representar quantidades 

específicas de um determinado conjunto, pois são variáveis em número 

e invariáveis em gênero. Exemplo: dúzia (s), milheiro (s), milhar (es), 

dezena (s), centena (s), par (es), década (s). 

 Numeral ordinal 

 Esses numerais são utilizados para indicar a ordem dos 

elementos de um conjunto. Exemplo: primeiro, segundo, terceiro. 

 Numeral multiplicativo 

 Esses são numerais que representam quantidades de um 

conjunto que podem ser expressas em forma de multiplicação. Exemplo: 

dobro, triplo, quádruplo, .... 

 Numeral fracionário  

 Se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, 

indicando assim suas frações, divisões e partes. 
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 Os numerais fracionários são flexionados em gênero (masculino e 

feminino) e número (singular e plural) conforme o numeral cardinal que 

os antecedem. Exemplos: um quarto, três quartos, uma quarta parte, 

três quartas partes.         

(Fonte:www.saladeatividades.com.br) 

 

ATIVIDADE 04  07/12 

4) Sublinhe e classifique os numerais em: Cardinal, Ordinal, Coletivo, 

Multiplicativo e Fracionário: 

a) Um time de futebol possui onze jogadores. 

b) Centenas de pessoas se aglomeraram na praça pela manhã 

c) Nós conquistamos o primeiro lugar na gincana. 

d) Ontem havia o dobro de alunos. 

e) Ele mora no décimo andar. 

f) Eu só tenho cinquenta reais.  

      

5) Escreva os numerais a seguir por extenso: 

a) 10 .................................................... 

b) 25 ................................................................... 

c) 16 ................................................................... 

d) 65 ................................................................... 

e) 200................................................................... 

f)  567 ................................................................... 

g) 76 ................................................................... 

h) 652 ................................................................... 

 

6) Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, 

multiplicativo ou fracionário: 

a) Fernanda comeu um terço da torta.  

_________________________________________________ 
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b) Esse filme é de segunda categoria.  

__________________________________________________ 

 

c) Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola.  

________________________________________ 

 

d) Maria e Ana convidaram seis amigas para jantar em sua casa.  

____________________________ 

 

e) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião. 

 ______________________________ 

 

ATIVIDADE 05  10/12 

VERBO 
 O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou 

fenômeno meteorológico. Pode sofrer variações de acordo com suas 
flexões. O verbo possui as flexões de: modo (indicativo, subjuntivo e 

imperativo), tempo (presente, pretérito e futuro), número e pessoa 
(singular e plural) e voz (ativa, passiva, reflexiva). Vejamos as flexões 
verbais separadamente:  

 
   NÚMERO E PESSOA 

 O verbo apresenta flexão de número quando indica o singular ou 
o plural em sua forma. Aparecem no singular quando se referem a uma 
única pessoa (eu corro/ ela corre) e no plural quando é mais de uma 

pessoa (nós corremos, eles correm). Logo, os verbos se flexionam em 
número (singular ou plural) e pessoa (1ª (eu, nós), 2ª (tu, vós), e 3ª 
(ele/ela, eles/elas)). 

 
     MODO 

 O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que 
anuncia. (Eu arrependo/ eu arrependi/ eu arrependerei). 
Modo Indicativo: quando o falante tem a certeza de sua atitude; o fato 

é ou será uma realidade.  
Exemplos: Estudei muito para a prova.  
        Estudarei bastante para essa prova.  
Modo Subjuntivo: quando o falante não tem certeza da atitude; o fato é 

duvidoso, incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. 
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Exemplos: Pode ser que eu estude hoje.  

Se eu fosse você, estudaria.  
Modo Imperativo: quando o falante expressa uma ordem, um pedido 

ou um conselho. Exemplos: Não sejas tão indisciplinado!  

                          Sê tu uma benção!  
 
TEMPO 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito e futuro. Vejamos: 

Presente: tem relação com um fato ou ação que ocorre no momento em 

que se fala. Exemplo: A professora está muito bonita hoje.  

Pretérito: tem relação com um fato ou ação que ocorreu anterior à fala. 

Exemplo: A professora estava muito bonita ontem.  

Futuro: tem relação com um fato ou ação que irá ocorrer posterior à 

fala. Exemplo: A professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa 

formatura. 

ATIVIDADE 06  14/12 

 

7) Qual a função comunicativa/finalidade desse cartaz?  

a. (  ) Entreter.  b. (  ) Prevenir.  c. (  ) Instruir.    d. (  ) 

Conscientizar. 

  

 Todas essas palavras são verbos, também são verbos as palavras 

usadas nas orientações: Tire, Use, Siga, feche. 
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8) Leia o poema. 

CONJUGAÇÃO  

(Affonso Romano 

de Sant‘Anna) 

 

Eu falo 

Tu ouves 

Ele cala. 

 

Eu procuro 

Tu indagas 

Ele esconde. 

 

Eu planto 

Tu adubas 

Ele colhe. 

 

Eu ajunto 

Tu conservas 

Ele rouba. 

 

Eu defendo 

Tu combates 

Ele entrega. 

Eu canto 

Tu calas 

Ele vaia. 

 

Eu escrevo 

Tu me lês 

Ele apaga. 

 

9) As ideias que o poema transmite estão centradas. 

(   ) Em uma pessoa, no que ela faz e como ela é.  

(   ) Em duas pessoas diferentes e como elas são. 

(   ) Em três pessoas diferentes e o que cada uma delas faz. 

10) Distribua na tabela abaixo, os verbos do poema, de acordo com a 

sua conjugação. 

1ª Conjugação (verbos 

terminados em ar) 

2ª Conjugação (verbos 

terminados em er) 

3ª Conjugação (verbos 

terminados em ir) 

Falar  Ouvir 

Calar   

   

   

   

   

   

   

 

BONS ESTUDOS!!! 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE 01  27/11 

 

Perímetro do Quadrado 

O perímetro do quadrado corresponde a soma dos quatro lados dessa 

figura plana. 

Lembre-se que o quadrado é um quadrilátero regular que apresenta 

lados com as mesmas medidas (congruentes). Assim, essa figura é 

composta por quatro ângulos retos (90°). 

Veja abaixo o significado de cada conceito: 

Área: equivale a medida da superfície de uma figura geométrica. 

Perímetro: soma das medidas de todos lados de uma figura. 

O perímetro do quadrado é calculado utilizando a fórmula: 

Quadrado: figura fechada e plana formada por quatro lados 

congruentes (possuem a mesma medida). 

P = L + L + L + L 

 

 

 

 

 

Exemplo 1: Determine o perímetro do quadrado que mede 15 cm de 

lado:  

P = L+L+L+L P = 15+ 15 + 15 +15 P = 60 cm  
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Exemplo 2: Calcule a área de um terreno quadrado com 41 m de lado. 

A = L xL 

A = 41 x 41 

A = 1681m2 

Exemplo 3: Ache a medida do lado de um quadrado cuja área é de 121 

cm2. 

A = L x L 

121 = L2 

L=11cm 

 

Agora calcule: 

1-Qual é a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 52 cm? 

 

2- Um quadrado tem de lado 4 m. 

a) Qual é o perímetro do quadrado?        b) Qual é a área do quadrado? 
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ATIVIDADE 02 e 03  01 e 04/12 

 

Exercícios sobre perímetros, áreas  

3) Ricardo anda de bicicleta na praça perto 
de sua casa, representada pela figura abaixo. 

 

Se ele der a volta completa na praça, andará 
(A) 160 m.                (B) 100 m.                (C) 
80 m.                (D) 60 m. 

 
 

4) Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada 

abaixo mede 1 cm, indique o perímetro (medida do contorno) de cada 

retângulo e a área (medida da superfície) de cada região retangular 

apresentada na malha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A Figura B Figura C Figura D Figura E 

Perímetro (em cm) 12cm     

Área (em cm2) 3x3=9cm2     

 

 

1 cm → 

1 cm2 → 

A 

B 

C 

D 

E 
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ATIVIDADE 04 e 05  08 e 11/12 

Gráficos: São representações que facilitam a análise de dados, os quais 

costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza 

pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade. 

Elementos do gráfico  

Ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em 

consideração alguns elementos que são essenciais para sua melhor 

compreensão. Um gráfico deve ser simples devido à necessidade de 

passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, ou seja, em 

um gráfico estatístico, não deve haver muitas informações, devemos 

colocar nele somente o necessário. 

As informações em um gráfico devem estar dispostas de 

maneira clara e verídica para que os resultados finais sejam dados de 

modo coeso com a finalidade da pesquisa. 

Tipos de gráficos 

Em estatística é muito comum a utilização de diagramas para 

representar dados, diagramas são gráficos construídos em duas 

dimensões, isto é, no plano. Existem vários modos de representá-los, 

as principais são: gráfico de pontos, gráfico de linha, gráfico de barra, 

gráfico de coluna e gráfico de setor. 

Gráfico de barras 

Tem como objetivo comparar os dados de determinada 

amostra utilizando retângulos de mesma largura e altura. Altura essa 

que deve ser proporcional ao dado envolvido, isto é, quanto maior a 

frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. 
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a)Observe o gráfico com atenção e em seguida resolva as questões 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em alguns casos, para ficar evidente a variação entre duas ou mais 

quantidades, utilizamos gráficos nas representações de dados 

numéricos . 

5) Qual é o assunto tratado no gráfico? 

______________________________________________________________________ 

6) Qual foi o estado brasileiro que mais produziu feijão em 2007? 

Quantas toneladas? 

 Escreva por extenso. 

______________________________________________________________________ 
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7) No ano de 2007, quais foram os estados brasileiros que produziram 

entre 200 000 a 400 000 toneladas de feijão? 

______________________________________________________________________ 

8) Quais foram os estados brasileiros que produziram mais de 400 000 

toneladas de feijão em 2007? 

______________________________________________________________________ 

9) Na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro consecutivo do 

número que representa a produção de Goiás? 

_______________________________________________________________ 

10) Dos números indicados no mapa, quais estados apresentam 

números pares? 

______________________________________________________________________ 

11) Qual o sucessor e antecessor do número que indica  a produção do 

Estado da Bahia? 

 

ATIVIDADE 06  15/12 

 

Como medimos no dia a dia?  

Veja esse texto, adaptado da revista "Ciência Hoje das Crianças", nº 
111:  
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"A jacutinga é uma ave que pesa, em média, 1,4 quilo e mede cerca de 

74 centímetros da ponta do bico à ponta da cauda. Seu cardápio inclui 

diversos frutos, sementes, moluscos e alguns insetos. A jacutinga bota 

de 2 a 3 ovos grandes – medindo cerca de 7,2 centímetros de 

comprimento por 5,1 centímetros de largura – que são totalmente 

brancos e apresentam casca um pouco rugosa. Como muitas outras 

espécies de animais, a jacutinga está ameaçada de extinção por causa 

da destruição das florestas das quais depende para viver. O risco 

aumenta com a caça ilegal, pois, além de ser um animal manso, fácil de 

ser capturado, sua carne é saborosa, atraindo muitos caçadores". 

 12)  Após a leitura, escreva aqui que tipos de medidas foram feitas para 

a revista poder preparar esse texto sobre a jacutinga.  
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  30/11 

OS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Os problemas ambientais no Brasil, assim como no restante do mundo, 
são variados e afetam diretamente a qualidade de vida da população. A 

poluição atmosférica, por exemplo, aumenta os riscos de doenças 
respiratórias e cardiovasculares, as quais levam muitas pessoas à morte 
todos os anos. Diante disso, é fundamental conhecermos as 

consequências dos impactos que causamos no planeta e criarmos 
medidas que visem a diminuir tais efeitos. Principais problemas 
ambientais brasileiros de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mais de 90% dos municípios brasileiros 
enfrentam problemas ambientais. Entre os mais relatados, estão 

queimadas, desmatamentos e assoreamento de rios. 
ATIVIDADE: 

1- Cite alguns problemas ambientais enfrentados em nosso 

município: 
 

 
 
 

 
 

2- Quantas árvores você já plantou esse ano? 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02  07/12 

 

POLUIÇÃO DO AR 
 

A poluição atmosférica causa alterações nas características do ar, 
provocando, direta ou indiretamente, danos à saúde e ao bem-estar da 
população e de outros seres vivos. Pode ser causada por atividades 

humanas ou naturais. Quando falamos em processos naturais, 
podemos citar, por exemplo, a poluição causada por atividades 
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vulcânicas. Em relação às ações humanas, podemos citar as 

queimadas, as atividades industriais e o uso de combustíveis fósseis. 
A contaminação atmosférica causa danos graves à saúde humana, 
principalmente ao sistema respiratório. Os poluentes do ar estão 

relacionados com a irritação das mucosas do trato respiratório, com o 
aumento dos casos de asma e, até mesmo, com a elevação do número 
de casos de câncer de pulmão. Além disso, podem causar diminuição do 

transporte de oxigênio pelo corpo, desencadeando dores de cabeça, 
tontura e comprometimento do desenvolvimento fetal. 

ATIVIDADE: 
1- O ar poluído pode agravar algumas doenças. Procure os nomes 

dessas doenças nas caça-palavras abaixo e escreva-as nos 

quadros ao lado: 

 
 

 
 

ATIVIDADE 03  12/12 

POLUIÇÃO DO SOLO 
 

Na poluição do solo, ocorrem alterações físicas, químicas ou biológicas 

nessa superfície, podendo afetar tanto seres humanos como outras 
espécies. Esse problema ambiental pode ser decorrente de atividades 
industriais, da mineração, da agricultura, do descarte inadequado do 

esgoto doméstico, de chorume proveniente de lixos, de atividades 
agropecuárias, entre outras causas. 
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A contaminação do solo pode causar várias complicações, como redução 

da produtividade do solo, contaminação de alimentos e problemas de 
saúde pública decorrentes de agentes causadores de doenças. 
ATIVIDADE: 

1- Desembaralhe as letras e descubra palavras relacionadas a 
poluição do solo: 

 
 

 

ATIVIDADE 04  14/12 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 
A poluição da água provoca alterações na composição química, física ou 
biológica dessa substância, colocando em risco os seres humanos e 

outros seres vivos. Pode ainda afetar atividades econômicas, como a 
agricultura e o turismo. A contaminação das águas pode ter causa 

natural, como as tempestades de areia, ou pode ser causada pela ação 
antrópica. O homem pode poluir o meio aquático de diversas formas, 
como despejando resíduos de atividades industriais e domésticas, 

jogando lixo e permitindo que produtos utilizados na agricultura, como 

https://www.biologianet.com/ecologia/poluicao-agua.htm
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os defensivos agrícolas, entrem em contato com esse ambiente. Algumas 

vezes, a poluição da água é tão intensa que acaba desencadeando a 
morte de várias espécies, como peixes. No que diz respeito à saúde 
humana, podem ser gerados problemas como intoxicações por metais 

pesados, que podem levar à morte, e doenças causadas por bactérias, 
vírus, protozoários e vermes. 
ATIVIDADE: 

1- Observe a imagem abaixo e responda as questões abaixo: 
a) Porque os peixes estão morrendo? 

b) Marque com um ―X‖ o que está fazendo mal aos peixes: 
c) Pinte o desenho: 
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2- Preste muito atenção na imagem a seguir e resolva as perguntas a 

seguir: 
a) Faça um ―X‖ nos objetos que poluem o rio onde Chico Bento 

gostaria de tomar banho: 

b) Escreva o que devemos fazer para proteger os rios da poluição? 
c) Com base no que você estudou, que tipo de poluição a imagem 

a seguir mostra? 

d) Agora, use sua imaginação e pinte o desenho: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             27/11 

Leia o resumo abaixo 

A Idade Média é o nome do período da história localizado entre os 

anos 476 e 1453. 

A Idade Média iniciou-se com a desagregação do Império Romano do 

Ocidente, no século V. Isso deu início a um processo de mescla da 
cultura latina, oriunda dos romanos, e da cultura germânica, oriunda 

dos povos que invadiram e instalaram-se nas terras que pertenciam a 
Roma, na Europa Ocidental. 
Desse período destacam-se o processo de ruralização que a Europa 

viveu entre os séculos V e X; o fortalecimento da Igreja Católica; a 
estruturação do sistema feudal, não apenas economicamente mas 

também política e socialmente. A partir do século XI, o renascimento 
urbano e comercial abre caminho para a crise do século XIV, que 
determina o fim da Idade Média. 

A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases, que 
são: 

 Alta Idade Média: século V ao século X; 
 Baixa Idade Média: século XI ao século XV. 

Durante a Alta Idade Média, a Europa passava pelas transformações 

derivadas da desagregação do Império Romano e o feudalismo estava 
em formação. A Baixa Idade Média foi o período auge do feudalismo e 
no qual a Europa começou a sofrer transformações oriundas do 

renascimento urbano e comercial. 
Feudalismo: 

O feudalismo é o termo que usamos para toda organização 
social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa 
durante a Idade Média. Esse conceito explica a estruturação da 

sociedade da Europa Ocidental, e a organização que ele representa 
existiu, na sua forma clássica, entre os séculos XI e XIII, 
aproximadamente. 

Do século V ao século X, o feudalismo estava em processo de 
estruturação, uma vez que as relações políticas características da 

vassalagem estavam em formação, o poder da Igreja Católica 
estabelecia-se aos poucos, e a ruralização e feudalização da Europa 
desenvolviam-se. 

Do século XI ao século XIII, o feudalismo estava no seu auge, sobretudo 
nas regiões que hoje correspondem à Alemanha, à França, e ao norte da 

Itália e da Inglaterra. A partir do século XIV, o sistema feudal entra em 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/baixa-idade-media.htm
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decadência, uma vez que a Europa urbanizava-se e o comércio ganhava 

importância. 
No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema 
baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses. 

Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se e as 
pessoas empobrecidas passaram a estabelecer-se nas cercanias de 
grandes propriedades rurais, à procura de comida e proteção. Dessa 

situação criou-se a relação de dependência entre o senhor feudal e o 
camponês. 

O senhor feudal, dono das terras, permitia que o camponês ficasse 
nelas, desde que este cultivasse-as e entregasse parte do que tinha sido 
produzido àquele. O camponês era sujeito a uma série de tributos a 

serem pagos aos senhores feudais, tais como a corveia, a talha e 
a banalidade. O senhor feudal, por sua vez, tinha como obrigação 

proteger aqueles instalados em sua propriedade. 
No âmbito religioso, a Igreja Católica era dona de grande influência, 
uma vez que seu poder chegava a atingir decisões do poder secular. A 

Igreja também elaborava a construção ideológica que justificava as 
desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela, e abraçada 
pela nobreza, os servos cumpriam seu papel por uma designação 

divina. 
A sociedade feudal era estamental, isto é, dividida em classes com 

funções muito bem definidas, e na qual a ascensão social era bastante 
difícil. Nela existiam três grandes classes sociais: 

 Nobreza (bellatores): classe privilegiada, detentora de terras, que tinha 

como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade; 
 Clero (oratores): membros da Igreja Católica que cumpriam funções 

religiosas. Também era uma classe privilegiada, uma vez que a Igreja 
detinha riqueza, poder e terras; 

 Camponeses (laboratores): grupo empobrecido que sustentava a 

sociedade feudal por meio de seu trabalho e dos altos impostos que 
pagava. 

As Cruzadas ocorreram do século XI ao século XII e mobilizaram tropas 

cristãs contra os muçulmanos, na Palestina e no norte da África. Ao 

todo foram nove cruzadas, sendo a primeira delas convocada pelo Papa 

Urbano II, em 1095. A nona Cruzada foi encerrada em 1272, e o 

objetivo inicial dos cristãos (conquistar Jerusalém) não foi alcançado. 

Fim da Idade Média 
O fim da Idade Média tem relação com o renascimento urbano e 

comercial que a Europa experimentou a partir do século XI. Novas 
técnicas agrícolas permitiram o aumento da produção de víveres, 
gerando um excedente que pôde ser comercializado. O aumento na 

produção de alimentos garantiu um aumento populacional, mas 
também do comércio e, consequentemente, da circulação de moeda. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/o-poder-igreja-catolica-no-mundo-feudal.htm


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

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

 

25 
 

Com o aumento populacional, o número de pessoas mudando-se para 

as cidades aumentou e a quantidade de comerciantes ao redor delas 
também. O século XIII intensifica esse processo de êxodo rural, pois as 
produções agrícolas ruins fizeram com que muitos buscassem 

sobreviver nas cidades. 
 O século XIV trata-se de um século de crise, caracterizado 
por guerras que causaram destruição e geraram mais fome, e isso 

resultou na Peste. O século XIV é marcado pela famosa Peste Negra — 
surto de peste bubônica responsável pela morte de 1/3 da população 

europeia ao longo desse período. 
A fome gerou grandes revoltas de camponeses, sobretudo a partir do 
século XIII, e o crescimento urbano colocou fim no isolamento feudal. 

Revoltas também aconteceram nas grandes cidades, principalmente 
pela falta de empregos. Novas estruturas de poder começaram a surgir, 

a organização política dos reinos modificou-se e, assim, surgiram 
os Estados nacionais. 
O enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento do comércio 

resultaram no mercantilismo. Quando Constantinopla cai e o comércio 
com o Oriente fecha-se, a Europa volta-se para o Oeste. A exploração do 
Oceano Atlântico abriu novas fronteiras e consolidou o fim da Idade 

Média. 
 

ATIVIDADE 02             01/12 

Com as informações contidas no texto da atividade 1 responda: 

a) Qual o período da Idade Média? 
.............................................................................................................. 

 
b) Quais os destaques desse período? 
..............................................................................................................

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

c) O que é o feudalismo? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
d) No âmbito religioso quem tinha influência? 

.............................................................................................................. 
 
e) Em quais classes a sociedade feudal estava dividida? 

.............................................................................................................. 
 
f) O que foram as Cruzadas? 

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

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

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revoltas-camponesas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/estados-nacionais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mercantilismo.htm
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g) O que intensificou o êxodo rural no século XIII? 

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

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

h) O que marcou o século XIV? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 

Observe a imagem  

 

 

Responda: 

i) O que era o Manso Senhorial? 

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

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

 

j) O que era o Manso Servil? 

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

.............................................................................................................. 
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ATIVIDADE 03             08/12 

Leia o texto 

 Impostos Cobrados no Período Feudal 

Corveia : obrigação de todo servo de trabalhar em alguns dias da 

semana na terra do senhor feudal. 

Banalidade: taxa paga pelos camponeses para se utilizar os 

instrumentos do feudo. Ex: fornos, estradas, equipamentos. 

Talha: parte da produção do servo era destinada ao senhor feudal. 

Importante notar assim que os senhores feudais tinham grande parte 

do poder político no sentido de propiciar a cobrança de tais impostos 

das pessoas. 

Quais os principais impostos e taxas que os servos deviam aos 

senhores feudais na Idade Média? Assinale a alternativa correta: 

a) (   ) Dizimo, Corveia e imposto sobre uso da água e esgoto 

b) (   ) Dizimo, imposto sobre o uso de armas  

c) (   ) Imposto e taxa pela circulação e uso de moedas 

d) (   ) Corveia, Talha e Banalidades  

 

ATIVIDADE 04             15/12 

Leia o texto  

[...] Militarmente, o feudalismo baseava-se na superioridade de um 
guerreiro altamente especializado, o cavaleiro. Esta superioridade vinha 

se firmando aos poucos e parece ter se concretizado, no Ocidente, com o 
início da utilização do estribo, no século VIII. Importante inovação: 

somente a partir de então, o cavaleiro - com sua pesada armadura, com 
uma mão segurando as rédeas do animal e o escudo e com a outra 
empunhando a lança - poderia se manter firme sobre o cavalo. [...] 
Contudo, para utilizar tal tecnologia militar, era preciso recursos 
econômicos abundantes para adquirir as valiosas armas e o caro cavalo 
e para o constante treinamento que o uso de todo aquele equipamento 
requeria. [...] 
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Responda:  

a) Como o texto define o cavaleiro medieval? 

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

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

b) Qual teria sido a importância do estribo para o cavaleiro medieval? 

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

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

c) Qualquer indivíduo poderia se tornar um cavaleiro? Por quê? 

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

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

d) Descubra a palavra e colora o desenho: 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  02/12 

Nessa atividade iremos estudar sobre as Horas em 

inglês, para isso precisamos revisar os Números 

Cardinais de 1 a 60. Observe: 

 

1- One 

2- Two 
3- Three 
4- Four 

5- Five 
6- Six 

7- Seven 
8- Eight 
9- Nine 

10- Ten 

11- Eleven 

12- Twelve 
13- Thirteen 
14- Fourteen 

15- Fifteen 
16- Sixteen 

17- Seventeen 
18- Eighteen 
19- Nineteen 

20- Twenty 

30- Thirty 

40- Forty 
50- Fifty 
60- Sixty 

 

 

EXERCÍCIO 1) Agora vamos praticá-los um pouco. Observe os 

exemplos e escreva     os números por extenso em inglês: 

a) 21: twenty-one 

b) 35: thirty-five 

c) 42: ___________________________ 

d) 23: ___________________________ 

e) 34: ___________________________ 

f) 45: ___________________________ 

g) 56: ___________________________ 

h) 24: ___________________________ 

i) 35: ___________________________ 

j) 46: ___________________________ 

k) 57: ___________________________ 

l) 25: ___________________________ 

m) 36: ___________________________ 

n) 47: ___________________________ 

o) 58: ___________________________ 

Para começar a falar sobre as horas, vamos estudar as 

horas exatas, sem minutos. Quando falamos sobre as horas 

exatas usamos a palavra o’clock. Lembre-se que o ponteiro 

pequeno indica as horas e o grande os minutos. Observe: 
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It`s one o’clock. (É uma hora em ponto.) 
 

  

EXERCÍCIO 2) Escreva as horas representadas nos 

relógios por extenso em inglês.  Siga o exemplo como 

modelo. 

 

 

a) -----------------
---------   ---------
-------------------. 

 

 

b) --------------------
-----------------------
-----------------. 

 

 

c) -----------------
---------------------
----------------. 

 

 

d) --------------------
-----------------------
------------------. 

 

 
e) -----------------

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

 

 
f) ---------------------

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

 

 

g) -----------------
---------------------
----------------. 

 
 

 

 

h) --------------------
-----------------------
------------------. 

 

EXERCÍCIO 3) Agora vamos estudar as horas com minutos, 

escreva as horas por extenso em inglês corretamente. Siga os 

exemplos como modelo. 

a) 1:10- It’s one ten (É uma hora e dez minutos.) 

b) 2:15- It’s two fifteen (São duas horas e quinze minutos.) 

c)  3:20-_______________________________________________________________. 

d) 4:25- _______________________________________________________________. 

e) 5:30- _______________________________________________________________. 

f) 6:35- _______________________________________________________________. 

g) 7:40- _______________________________________________________________. 

h) 8:45- _______________________________________________________________. 
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i) 9:50- _______________________________________________________________. 

j) 10:55- ______________________________________________________________. 

 

 

ATIVIDADE 02  04/12 

Nessa atividade iremos estudar a segunda maneira de falar as 
horas em inglês. Até os 30 minutos nós vamos dizer quantos minutos se 
passaram daquela hora. Por exemplo 2:10 nós iremos dizer: IT`S TEN 

PAST TWO (São dez passado das duas). Observe: 

 
3:10- It`s TEN past THREE. 
3:15- It`s A QUARTER past THREE. (veja que no 15 nós falamos um 
quarto passado das três) 

3:20- It`s TWENTY past THREE. 
3:25- It`s TWENTY-FIVE past THREE. 

3:30- It‘s HALF past THREE.(já no 30 nós usamos a palavra meia (half) 
assim como em português) 

Quando passamos dos 30 minutos vamos dizer quantos minutos 

faltam para a próxima hora. 
Por exemplo 2:40  nós iremos dizer: IT`S TWENTY TO THREE 

(São vinte para as três). Observe: 

 
3:40- It`s TWENTY to FOUR. 
3:45- It`S A QUARTER to FOUR.(veja que assim como no 15 nós 

falamos um quarto para as quatro) 
3:50- It`s TEN to FOUR. 
3:55- It`s FIVE to FOUR. 

 
EXERCÍCIO 1) Agora é sua vez de colocar as horas em prática. Observe 

os exemplos e escreva as horas por extenso em inglês. 
a) 1:10- It`s ten past one. 
b) 2:15- ____________________________________________________________.  

c) 3:20- ____________________________________________________________. 
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d) 4:25- ____________________________________________________________. 

e) 5:30- ____________________________________________________________. 
f) 6:35 It`s twenty-five to seven. 
g) 7:40- ____________________________________________________________. 

h) 8:45- ____________________________________________________________. 
i) 9:50- ____________________________________________________________. 
j) 10:55- ___________________________________________________________. 

 

Quando vamos falar do horário que realizamos uma atividade, 
devemos utilizar a preposição At e o horário. Observe:  

What time do you get up? (Que horas você levanta?) At Seven thirty 
(Ás sete e trinta.) ou At half past seven (Meia hora passado das sete.) 
 

EXERCÍCIO 2) Agora é sua vez, responda as questões usando a 
preposição AT e os horários em inglês que você desenvolve as 
atividades. 

a) What time do you get up? 
______________________________________________________________. 

b) What time do you have lunch? (almoça) 
______________________________________________________________. 

c) What time do you go to bed? (vai para cama) 

______________________________________________________________. 
d) What time did you go to school? (ia para a escola) 

______________________________________________________________. 
e) What time did you eat school? (lanchava na escola) 

________________________________________________________________. 

f) What time do you take a shower? (toma banho) 
________________________________________________________________. 

g) What time do you get up on weekends? (levanta no final de semana) 

________________________________________________________________. 
h) What time do you have dinner? (janta) 

________________________________________________________________. 
i) What time do you have breakfast? (toma café da manhã)  

________________________________________________________________. 

j) What time do you have a snack? (faz um lanche) 
________________________________________________________________. 
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ATIVIDADE 03  09/12 

Nessa atividade vamos aprender quais são e como falar sobre as quatro 

Estações do Ano em Inglês. Observe: 

 

Summer (verão) 

No Brasil, o verão começa em 

dezembro e termina em março do 

ano seguinte. Nos Estados Unidos, 

o verão vai de junho à agosto, 

geralmente. O mesmo acontece na 

Inglaterra. 

Fall/ Autumn (outono) 

O outono no Brasil começa em 

março e dura até junho, 

diferente dos Estados Unidos 

onde começa em setembro e 

dura até novembro. 

Winter (inverno) 

O inverno no Brasil vai de Junho 

até Setembro. Nos Estados Unidos 

e na Inglaterra você pode viver a 

experiência do inverno viajando até 

lá de dezembro a fevereiro do ano 

seguinte. 

Spring (primavera) 

No Brasil, a primavera começa 

em setembro e termina em 

dezembro. Nos Estados Unidos, 

no Canadá e na Inglaterra você 

estará imerso na primavera 

indo até lá de março à junho. 

EXERCÍCIO 1) Complete os espaços na imagem com os Meses do 

Ano em Inglês de acordo com as Estações do Ano no Brasil. Leia o 

texto para te auxiliar: 

September – May – November – December – January – August – 

October – July – March – April – June - February 
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EXERCÍCIO 2) Complete frases com as Estações do Ano em Inglês. 

Observe o exemplo como modelo: 

a) What is your favorite season? (Qual é sua estação do ano favorita?) 

It‘s ____________________. 
b) What season can you go to the beach? (Em qual estação você pode ir 

para praia?) 
In the _____________________. 
c) What season can you drink hot chocolate? (Em qual estação você 

pode tomar chocolate quente?) 
In the ___________________. 

d) What season is full of flowers? (Qual estação é cheia de flores?) 
In the ______________________. 
e) What season the fruit are delicious? (Em qual estação as frutas são 

deliciosas?) 
In the ____________________. 
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ATIVIDADE 04  06/12 

 

Nesta atividade estudaremos como expressar nossos gostos 
usando os verbos LOVE (amar), ADORE (adorar), ENJOY (divertir-se), 

LIKE (GOSTAR) na forma afirmativa ou DON’T LIKE (NÃO GOSTAR), 
HATE (odiar) associados à estrutura VERBO+ing para transformação de 
verbos em substantivos que representam atividades, nas formas 

positiva, negativa e interrogativa. 
 

EXERCÍCIO 1) Observando o quadro com os nomes, as atividades e 
os emojis complete as frases usando: LOVE, LIKE, DON’T LIKE ou 
HATE na sua forma correta. Lembre-se de acrescentar S no final 

dos verbos em frases afirmativas e em frases negativas utilizar o 
DOESN’T como verbo auxiliar: 
 

 
a) Peter_______________ reading books, but he _______________ nadar. 

(Peter...de ler livros, mas ele... de nadar.) 

b) Susan _______________ dancing, but she ________________ listening to 

music. (Susan... de dançar, mas ela... ouvir música.) 

c) Cindy _______________ cooking, but she _________________ cycling. 

   (Cindy... cozinhar, mas ela... andar de bicicleta.) 

d) John _______________ swimming, but he ________________ cooking. 
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   (John... nadar, mas ele... cozinhar.) 

e) Tom ________________ reading books, but he ______________ dancing. 

   (Tom... de ler livros, mas ele... de dançar.) 

f) Mary ________________ cycling, but she ___________________ swimming. 

   (Mary... andar de bicicleta, mas ela... nadar.) 

 

EXERCÍCIO 2) Observe os balões com os alimentos que o Peter 

gosta e os alimentos que ele não gosta, em seguida assinale a 

alternativa correta para responder as questões:   

 

1. Peter, do you like fish? 

(Peter, você gosta de peixe?) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

2. Do you like tomato? 

(tomate) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

3. Do you like milk? (leite) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

4. Do you like banana? 

(banana) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

5. Do you like cheese? 

(queijo) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

6. Do you like pear? (pêra) 

a) (   ) Yes, I do. 

b) (   ) No, I don‘t. 

 

 

 

Bons Estudos!!! 
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Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  02/12 

Leia sobre o sistema sensorial e depois faça o que se pede. 

 
Sistema sensorial 

 
Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de 

interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso 

redor. Sem os sentidos não seríamos capazes de perceber as variações 
do meio e, consequentemente, de produzir uma ação adequada diante 
de um perigo. Essa capacidade de perceber o meio é possível graças à 

presença de receptores sensoriais, que captam os estímulos e 
transformam-nos em impulsos nervosos. Estes são interpretados em 

centros específicos do cérebro, que produzirá respostas adequadas 
àquele estímulo. Esses receptores estão localizados nos chamados 
órgãos dos sentidos. Tradicionalmente, aceitamos que os seres 

humanos possuem cinco sentidos principais: visão, olfato, paladar, 
audição e tato. 

 
Visão: Sentido relacionado com a captação de luz e a formação de 
imagens. Os receptores sensoriais desse sentido estão localizados nos 

olhos, mais precisamente na retina. Os receptores sensoriais da visão, 
que são fotorreceptores, são chamados de cones e bastonetes. Observe 
a representação do olho humano a seguir: 

 
Audição: Sentido relacionado com a captação e percepção das ondas 
sonoras. Os receptores sensoriais desse sentido estão localizados em 

uma região do ouvido denominada de cóclea. Esses receptores são do 
tipo mecanorreceptores. Observe a representação do ouvido humano a 
seguir: 
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O que é som? 
 

O som é uma onda do tipo mecânica, pois precisa de um meio 

para propagar-se (pelo ar, água, madeira, etc), e é tridimensional, já que 
pode ser percebida em todas as direções. O som propaga-se em 
diferentes meios materiais. Propaga-se em meios gasosos, como o ar 

atmosférico, mas também em meios sólidos e em meios líquidos. 
As baleias conseguem se comunicar emitindo sons que são 

audíveis a longas distâncias. O meio de propagação é a água que se 
encontra no estado líquido. 

O ser Humano comunica emitindo sons que se propagam através 

do ar atmosférico. 
Será que o som se propaga na ausência de meio material? 

Para o som se propagar necessita sempre de um meio material 
que pode ser sólido, líquido ou gasoso, que propague as vibrações 
provocadas pela fonte sonora até ao receptor sonoro (quem ouve). Se 

não existir um meio que propague estas vibrações, então não há 
propagação de som. 
- A Lua não tem atmosfera, o que tornou impossível a propagação de 

sons entre seres humanos. 
- Entre o Sol e a Terra não há qualquer meio material. Por esse motivo 

não ouvimos na Terra as explosões que ocorrem no Sol. 
 
Olfato: Sentido responsável por captar o odor das partículas químicas 

presentes no ar. Os receptores sensoriais relacionados com esse sentido 
estão localizados no epitélio olfatório, localizado no alto da cavidade 
nasal, e são quimiorreceptores. Observe a localização das células 

olfativas/olfatórias a seguir: 
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Paladar: Sentido relacionado com a percepção dos sabores dos 
alimentos. Os receptores responsáveis por esse sentido estão presentes 
em estruturas chamadas de papilas gustativas, distribuídas por toda a 

língua, palato, faringe, epiglote e laringe. Os receptores sensoriais, 
assim como os do olfato, são quimiorreceptores. O paladar e o olfato 

trabalham juntos na percepção dos sabores. Observe o desenho que 
mostra a localização das papilas gustativas. Pegue um espelho e 
observe sua língua. 

 
 

Tato: Sentido responsável por permitir a percepção de texturas, dor, 

temperatura e pressão. Os receptores relacionados com esse sentido são 

do tipo mecanorreceptores e estão presentes em toda a pele, mucosas e 

algumas vísceras. Existem diferentes receptores, cada um relacionado 

com um tipo de estímulo tátil diferente. A sensibilidade da pele ao frio, 

ao calor, à pressão e à dor são as principais funções do tato, sendo de 

grande importância para o ser humano. Todas essas sensações são 

registradas por sensores localizados na pele, que serão transformadas 

em impulsos nervosos. 
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(Adaptado de: 
https://ava.cmc.eb.mil.br/moodle/pluginfile.php/95469/mod_resource/content/1/R

esumo%20e%20atividades%20-%20sistema%20sensorial.pdf.) 

 
 
 

 
Agora faça as atividades com caneta e depois pinte: 
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ATIVIDADE 02  05/12 

Leia o resumo sobre substâncias, misturas e tipos de misturas. 

 
Substâncias: É um grupo composto apenas por um tipo de molécula ou 

átomo. As substâncias podem ser simples (compostas por apenas um 
elemento) ou compostas (compostas por mais de um elemento). Como 
substâncias simples, pode ser dado o exemplo do gás nitrogênio, que é 

uma substância formada apenas pelo elemento N, assim como gases 
como o ozônio, que é formado por três átomos iguais (de oxigênio). 

As substâncias chamadas simples são raramente encontradas na 
natureza, tendo sua maioria produzida em laboratórios, para 
experimentos, estudos ou outros propósitos científicos. Já no caso das 

substâncias compostas, é possível citar a tão conhecida água, formada 
por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, misturando dois 
tipos diferentes de elementos. 

 
Misturas: As misturas são a união das substâncias. Um bom exemplo 

disso é a água do mar, uma mistura formada pela união da água com 
outros sais minerais. Há dois tipos de misturas: 
 

Misturas homogêneas: são aquelas cujos componentes não podem ser 
identificados separadamente, impedindo o observador de dizer, de 

forma imediata, que se trata de uma mistura. Elas também são 
chamadas de solução. Exemplo: misturar um pouco de sal na água. 
Depois de bem agitada não conseguimos identificar o sal na água, 

sendo assim trata-se de uma substância homogênea. 
 
Misturas heterogêneas: Seus componentes podem ser identificados 

facilmente em um sistema. Cada nível dessa separação é chamado de 
fase. Exemplo: quando misturamos água e areia podemos ver grãos de 

areia espalhados pela água, logo em seguida a areia se deposita no 
fundo e então é possível distinguir os componentes a olho nu, nesse 
caso temos uma mistura heterogênea. 

 
Atenção: o sangue, por sua vez, pode aparentar ser uma mistura 

homogênea, porém, visto ao microscópio, pode-se separar suas partes: 
plaquetas, glóbulos vermelhos, etc. Sendo assim, o sangue é uma 
mistura heterogênea. Isso acontece com muitas outras misturas, por 

isso devemos ter atenção. 
 

 Faça as seguintes experiências e atenção: FAÇA APENAS 

SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO! Faça as anotações 

com caneta, capriche na letra, vale nota. 
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1° Experimentação em Mistura homogênea 

- Junte 10 colheres de água com 2 duas colheres de vinagre comum em 
um copo, depois mexa. Esse preparado é uma mistura. Verifique seu 
aspecto. Anote aqui o que você observou depois de mexer: 

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

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

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

 
2° Experimentação em Mistura heterogênea 

- Junte aproximadamente 10 colheres de água com 4 colheres de óleo 
de cozinha em um copo, depois mexa e aguarde um minuto. Esse 
preparado é uma mistura. Verifique seu aspecto. Anote aqui o que você 

observou depois de mexer e aguardar um minuto. 
..............................................................................................................

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

 

ATIVIDADE 03  09/12 

Leia sobre os processos de separação de misturas e também sobre o 
tratamento de água e só depois faça a atividade que se pede. 

 
 Já vimos que não é comum encontrar substâncias puras na 
natureza. Geralmente encontramos misturas de muitas substâncias 

diferentes e, em algumas situações, queremos separar seus 
componentes: para obter sal de cozinha a partir da água do mar, para 

remover impurezas da água, em estações de tratamento; para fabricar 
perfumes com componentes obtidos de folhas e flores; para extrair, das 
plantas, substâncias com propriedades medicinais. Para a execução de 

todos esses processos é necessário o uso de técnicas que separam os 
componentes das misturas. Vamos aprender um pouco sobre cada um 

desses processos? 
 
Catação: é o processo de separação dos componentes de uma mistura 

heterogênea de sólidos, feito com as mãos ou com uma pinça. Exemplo: 
separar feijão das pequenas pedras e outros resíduos antes de cozinha-
lo. 

 
Peneiração: a peneiração separa componentes sólidos de uma mistura 

heterogênea com base no tamanho utilizando-se de uma peneira. 
Exemplo: o garimpeiro que procura diamantes costuma usar uma 
peneira para separar o barro das pedras. Depois, por catação, ele 

separa os diamantes. 
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Levigação: consiste em usar uma corrente de água para separar corpos 

mais densos (―mais pesados‖, com mais matéria) de corpos menos 
densos (―mais leves‖) em uma mistura heterogênea de sólidos. Os 
corpos menos densos são arrastados mais facilmente pela água. Um 

exemplo é a separação de pedras e folhas. Utilizando a água, as folhas, 
por possuírem menor densidade, flutuam sobre a água, separando-se 
das pedras. 

 
Ventilação: quando o ar é usado no processo de separação de misturas 

heterogêneas de sólidos, classificamos esse processo como ventilação. 
Exemplo: assoprar para separar as casquinhas do amendoim. 
 

Separação magnética: é usada em misturas heterogêneas nas quais 
um dos componentes é atraído por um ímã. Exemplo: separar ferro do 

cobre. O ferro é atraído pelo ímã, mas o cobre não. 
 
Dissolução fracionada: imagine como seria separar açúcar de areia 

pelo método da catação. Seria um trabalho quase impossível. Mas 
sabemos que o açúcar se dissolve na água, enquanto a areia não. 
Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em 

água, e outros não, é possível usar a dissolução fracionada. 
 No caso, podemos adicionar água à mistura de açúcar e areia em 

quantidades suficiente para dissolver todo o açúcar. Em seguida, basta 
despejar com cuidado a água com açúcar em outro frasco. Restará, 
então, um recipiente com areia e outro com uma mistura homogênea de 

água com açúcar, cujos componentes podem ser separados por outros 
processos, como a destilação ou a evaporação, que veremos mais 
adiante. 

 
Filtração: é um processo de separação de misturas heterogêneas 

formadas por componentes sólidos e líquidos, ou sólidos e gasosos. 
Exemplos: filtrar a água da torneira antes de bebê-la e utilização de 
filtros nas chaminés de fábricas como medida de controle da poluição. 

 
Decantação: se você deixar uma mistura de areia e água em repouso, 

verá que a areia, que é mais densa, vai se depositando no fundo do 
recipiente. Esse processo é chamado decantação. Além de separar 
sólidos de líquidos, a decantação também pode ser usada para separar 

diferentes líquidos que não se misturam e que sejam de densidades 
diferentes, como a água e o óleo. Após a decantação, pode-se usar um 
funil com uma torneira, que é fechada depois que o líquido mais denso 

é transferido para outro recipiente. 
 

Evaporação: é usada para separação de misturas homogêneas 
constituída de um componente sólido e o outro líquido. O sal de cozinha 
é extraído da água do mar por evaporação. A água do mar é represada 
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em grandes tanques, de pequena profundidade, construídos na areia, 

chamados de salinas. Sob a ação do sol e dos ventos a água do mar 
represada nas salinas sofre evaporação e o sal de cozinha e outros 
componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. 

 
Destilação: é usada para separar misturas homogêneas quando um 
dos componentes é sólido e o outro líquido. A destilação simples é 

utilizada quando há interesse nas duas fases. Este processo consiste 
em aquecer a mistura em uma aparelhagem apropriada, como a 

esquematizada abaixo, até que o líquido entre em ebulição. Como o 
vapor do líquido é menos denso, sairá pela parte superior do balão de 
destilação chegando ao condensador, que é refrigerado com água, entra 

em contato com as paredes frias, se condensa, voltando novamente ao 
estado líquido. Em seguida, é recolhido em um recipiente adequado, e o 

sólido permanece no balão de destilação. Observe a figura: 

 
 

Você sabe como funciona uma estação de tratamento de água? 

Tem tudo a ver com separações de misturas. Leia com atenção e 
observe a figura: 
 

O processo convencional de tratamento de água é dividido em 
fases. Em cada uma delas existe um rígido controle de dosagem de 

produtos químicos e acompanhamento dos padrões de qualidade. 
 

Fases do tratamento 

 
 Pré-cloração – Primeiro, o cloro é adicionado assim que a água chega 

à estação. Isso facilita a retirada de matéria orgânica e metais. 

 Pré-alcalinização – Depois do cloro, a água recebe cal ou soda, que 
servem para ajustar o pH* aos valores exigidos nas fases seguintes do 

tratamento. 
*Fator pH –O índice pH refere-se à água ser um ácido, uma base, ou 
nenhum deles (neutra). Um pH de 7 é neutro; um pH abaixo de 7 é 
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ácido e um pH acima de 7 é básico ou alcalino. Para o consumo 

humano, recomenda-se um pH entre 6,0 e 9,5. 
 Coagulação – Nesta fase, é adicionado sulfato de alumínio, cloreto 

férrico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água. 

Assim, as partículas de sujeira ficam eletricamente desestabilizadas e 
mais fáceis de agregar. 
 Floculação – Após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que 

serve para provocar a formação de flocos com as partículas. 
 Decantação – Neste processo, a água passa por grandes tanques para 

separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior. 
 Filtração – Logo depois, a água atravessa tanques  formados 

por  pedras, areia e carvão antracito. Eles são responsáveis por reter a 

sujeira que restou da fase de decantação. 
 Pós-alcalinização – Em seguida, é feita a correção final do pH da 

água, para evitar a corrosão ou incrustação das tubulações. 
 Desinfecção – É feita uma última adição de cloro no líquido antes de 

sua saída da Estação de Tratamento. Ela garante que a água fornecida 

chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor. 
 Fluoretação – O flúor também é adicionado à agua. A substância 

ajuda a prevenir cáries. 

 

 
 

Fontes: 
- Tratamento de água. Disponível em: < 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=47>. 
Acesso em 23/10/2020 ás 19:43. 
- "Filtração, Evaporação, Destilação simples" em Só Biologia. Virtuous 

Tecnologia da Informação, 2008-2020. Consultado em 23/10/2020 às 
22:33. Disponível na Internet em 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=47
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https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica/materia16.

php 
 
 Desenhe e pinte os seguintes métodos de separação de misturas: 

 
CATAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENEIRAÇÃO 

EVAPORAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECANTAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

47 
 

ATIVIDADE 04  16/12 

Leia o texto sobre fotossíntese e depois responda as questões. 

 
FOTOSSÍNTESE 

 
Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a 

produção de energia necessária para a sua sobrevivência. 

 
Como acontece? 

 
A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da 

planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada 

seiva bruta. A luz do sol, por sua vez também é absorvida pela folha, 
através da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. 
Então a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes 

em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes 
na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse 

alimento para viver e crescer; a outra parte fica armazenada na raiz, 
caule e sementes, sob a forma de amido. 

A fotossíntese também desempenha outro importante papel na 

natureza: a purificação do ar, pois retira o gás carbônico liberado na 
nossa respiração ou na queima de combustíveis, como a gasolina, e ao 

final, libera oxigênio para a atmosfera. 
A fotossíntese é uma das principais fontes de energia da natureza, 

não só para os vegetais, mas para vários outros seres vivos. Sendo 

assim, os vegetais estão na origem da cadeia alimentar fornecendo para 
os animais, entre eles, o homem. 

A energia acumulada nas plantas é também aproveitada pelo 

homem através da queima do petróleo, da lenha e do carvão. 
Até pouco tempo, acreditava-se que a região amazônica era a 

grande responsável pela manutenção dos níveis de oxigênio da terra, 
sendo popularmente chamada de ‗pulmão da terra‘. Porém, recentes 
pesquisas descobriram a existência de um novo ―pulmão‖: as algas 

marinhas. Apesar de se apresentar nas cores verdes, azuis, marrons, 
amarelas e vermelhas, todas as algas possuem clorofila e fazem 

fotossíntese. Como são muito numerosas, que se atribui a sua 
fotossíntese a maior parte de oxigênio existente no planeta. 

 

Depois de ler o texto responda: 
 
a) Pinte o esquema que representa o processo de fotossíntese: 
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b) Qual é a importância da fotossíntese para o nosso planeta? Cite 
apenas um exemplo: 
.............................................................................................................. 

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

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

c) Qual a importância das algas marinhas para a manutenção da vida 
em nosso planeta? 

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

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

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

  
d) O que é a clorofila? Responde de acordo com o texto. 

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

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

.............................................................................................................. 
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  03/12 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS. 

A Historia do BASQUETE 

 

            O basquetebol (basquete) ou bola ao cesto é um desporto 

coletivo inventado em 1891 pelo professor de Educação Física 

canadense James Naismith, na Associação Cristã de Moços de 

Springfield (Massachusetts), EUA. Suas regras evoluíram e atualmente 

é jogado por duas equipes de 5 jogadores, que têm por objetivo passar a 

bola por dentro de um cesto colocado nas extremidades da quadra, seja 

num ginásio ou ao ar livre. Os aros que formam os cestos são colocados 

a uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Os jogadores podem 

caminhar no campo desde que driblem (batam a bola contra o chão) a 

cada passo dado. Também é possível executar um passe, ou seja, atirar 

a bola em direção a um companheiro de equipe. O basquetebol é um 

desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em 

Berlim. O nome vem do inglês basketball, que significa literalmente 

"bola na cesta". É um dos desportos mais populares do mundo. 

 

Mas como e porque foi inventado o BASQUETE OU BASQUETEBOL? 

        Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets tornava 

impossível à prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de 

atividades físicas em locais fechados se restringiam à ginástica. Foi 

então que Luther Halsey Gullick, diretor do Springfeild College, colégio 

internacional da Associação Cristã de Moços (ACM), convocou o 

professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma 

missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse 
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seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado 

no verão em áreas abertas. 

James Naismith refletindo, chegou à conclusão de que o jogo deveria ter 

um alvo fixo, com algum grau de dificuldade. Deveria ser jogado com 

uma bola, maior que a de futebol, que quicasse com regularidade. Mas 

o jogo não poderia ser tão agressivo quanto o futebol americano, para 

evitar conflitos entre os alunos, e deveria ter um sentido coletivo. Havia 

outro problema: se a bola fosse jogada com os pés, a possibilidade de 

choque ainda existiria. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser 

jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito 

tempo e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos 

acidentais nas disputas de lances. A preocupação seguinte do professor 

era quanto ao alvo que deveria ser atingido pela bola.  

Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros 

esportes assim, como o hóquei e o futebol. A solução surgiu como um 

relâmpago: o alvo deveria ficar a 3,5m de altura, onde imaginava que 

nenhum jogador da defesa seria capaz de parar a bola que fosse 

arremessada para o alvo. Tamanha altura também dava certo grau de 

dificuldade ao jogo, como Naismith desejava desde o início. 

Mas qual seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria? 

Encontrando o zelador do colégio, Naismith perguntou se ele não 

dispunha de duas caixas com abertura de cerca de 8 polegadas 

quadradas (45,72 cm). O zelador foi ao depósito e voltou trazendo dois 

velhos cestos de pêssego. Com um martelo e alguns pregos, Naismith 

prendeu os cestos na parte superior de duas pilastras, que ele pensava 

ter mais de 3,0m, uma em cada lado do ginásio. Mediu a altura e exatos 

3,05m, altura esta que permanece até hoje. Nascia a cesta de basquete. 

          James Naismith escreveu rapidamente as primeiras regras do 

esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça que 

foram colocadas no papel em menos de uma hora. O criativo professor 

levou as regras para a aula, afixando-as num dos quadros de aviso do 
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ginásio. Comunicou a seus alunos que tinha um novo jogo e se pôs a 

explicar as instruções e organizar equipes. 

             Havia 18 alunos na aula, selecionou dois capitães e pediu-lhes 

que escolhesse os lados da quadra e seus companheiros de equipe. 

Escolheu dois dos jogadores mais altos e jogou a bola para o alto. Era o 

início do primeiro jogo de basquete. Curioso, no entanto, é que nem 

Naismith nem seus alunos tomaram o cuidado do registrar esta data, de 

modo que não se pode afirmar com precisão em que dia o primeiro jogo 

de basquete foi realizado. Sabe-se apenas que foi em dezembro de 1891, 

pouco antes do Natal. 

No Brasil 

A prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano 

Augusto Shaw introduziu o esporte na Associação Atlética Mackenzie de  

São Paulo, em 1896.  

A Quadra: 

https://1.bp.blogspot.com/-ziX7qCNboCc/T3DkFaRyabI/AAAAAAAAAE4/4JuaFFZYbBk/s1600/quadra-de-basquete.gif
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Linha lateral: é a maior linha da quadra e deve medir 28 m; 

Linha final: é a linha que delimita a quadra por largura, medindo 15 m; 

Linha central: essa linha divide a quadra na metade, ficando paralela à 

linha final. Ela ainda deve se estender 0,15 m para além da linha 

lateral; 

Círculo central: é um círculo com um raio de 1,80 m marcado no 

centro da quadra; 

Área da cesta de campo de 3 pontos: são duas áreas posicionadas de 

cada lado da quadra, composta por duas linhas paralelas a 0,90 m das 

linhas laterais e um arco com um raio de 6,75 m; 

Área restritiva: são campos retangulares limitados pelas linhas finais, 

medindo 5,8 m de comprimento e 4,9 m de largura; 

Semicírculo de lance livre: o semicírculo de cada área oposta mede 

um raio de 1,80 m, com limite na área restritiva de cada campo; 

Semicírculo sem carga: este semicírculo fica dentro da área restritiva, 

medindo um raio de 1,25 m a partir do centro do cesto; 

O cesto: o centro do cesto fica posicionado a 1,575 m a partir da linha 

final. 

              Características do jogo e pontuação 

Cesta é o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola 

passar pelo aro) e então marcam-se pontos, dependendo do local e das 

circunstâncias da cesta: se for cesta dentro ou próximo ao garrafão 

(nome comum dado à Área Restritiva) obtém-se dois pontos, se for fora 

da linha dos 6,25 metros obtém-se 3 pontos, se for lance livre após uma 

falta a cesta vale 1 ponto. As equipes devem fazer pontos sempre do 

lado oposto - é o meia-quadra de ataque - e defender a cesta do seu lado 

- na meia-quadra de defesa. Obviamente a equipe que defende tenta 

impedir a equipe que ataca de fazer cesta, através da marcação, da 

interceptação de passes ou até mesmo do bloqueio (toco) ao arremesso.  

 

               



 

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 

 

53 
 

  Número do Jogadores por Equipe 

As equipes compostas por 5 jogadores cada (em jogo), mais 7  

reservas. 

ATIVIDADE 02  10/12 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1) (     )O basquetebol (basquete) ou bola ao cesto é um esporte coletivo 

inventado em 1891 pelo professor de Educação Física brasileiro James 

Naismith, 

2)(      )O nome basquetebol vem do inglês basketball, (baske= cesta, 

Ball=bola)que significa literalmente "bola na cesta". É um dos esportes 

mais populares do mundo. 

3)(     )Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets tornava 

impossível à prática de esportes ao ar livre. As poucas opções de 

atividades físicas em locais fechados se restringiam à ginástica. 

4)(     ) Foi Luther Halsey Gullick, diretor do Springfeild College, colégio 

internacional da Associação Cristã de Moços (ACM), que convocou o 

professor canadense James Naismith, de 30 anos, e confiou-lhe uma 

missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse 

seus alunos durante o inverno, mas que pudesse também ser praticado 

no verão em áreas abertas. 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

COMPLETE 

1)O professor James Naismith refletindo, chegou à conclusão de que o 

jogo deveria ter um alvo fixo, com algum grau de dificuldade e deveria 

ser jogado com uma ____________, maior que a de futebol, que quicasse 

com regularidade.  
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2)Havia outro problema: se a bola fosse jogada com os pés, a 

possibilidade de choque ainda existiria. Naismith decidiu então que o 

jogo deveria ser jogado com as________________. 

 

3) A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo que deveria 

ser atingido pela bola. Foi então que com ajuda de um zelador colocou 

dois velhos cestos de pêssego na parte superior de duas pilastras, que 

ele pensava ter mais de 3,0m, uma em cada lado do ginásio. Mediu a 

altura e exatos 3,05m, altura esta que permanece até hoje. Nascia a 

cesta de ________________. 

 

4)James Naismith escreveu rapidamente as primeiras _______________ 

do esporte, contendo 13 itens. Elas estavam tão claras em sua cabeça 

que foram colocadas no papel em menos de uma hora. 

 

ATIVIDADE 04  17/12 

ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é 

correta). 

1)Como é o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola 

passar pelo aro) para marcar pontos. 

 

a) caixa              

b)cesta 

 

2)As equipes de basquete são compostas por: 

 

b) 5 jogadores cada (em jogo), mais 7 reservas. 

b) 15 jogadores cada (em jogo), mais17 reservas. 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  28/11 

 

MATERIALISMO E CONSUMISMO 

 

Não há quem não se sinta remotamente atraído pelos apelos de 

consumo da sociedade contemporânea. Hoje em dia, ter o melhor par de 

tênis ou as roupas mais descoladas é essencial para manter o status de 

poder – principalmente entre os adolescentes. Segundo a revista Veja, 

um estudo realizado com garotas e rapazes de nove países mostra que, 

no Brasil, sete em cada dez jovens afirmam gostar de fazer compras. 

Para tentar entender a presença da juventude brasileira na 

economia mundial, preste atenção no resultado da pesquisa: estamos 

em primeiro lugar no ranking do consumismo, deixando para trás 

países como França, Estados Unidos e Japão. 

 

MÍDIA, INFÂNCIA E COMPULSÃO 

 

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) 

apresenta valores de R$ 210 milhões para a propaganda dirigida ao 

público infantil em outubro deste ano. A pergunta é: que tipo de criança 

precisa de dez pares de sapato, três bolsas e maquiagem cara para ser 

feliz? É interessante – e assustador – perceber que os pais perderam seu 

senso de autoridade, e que as regras da casa passaram a ser impostas 

pela televisão. 

No contexto atual do consumismo no Brasil, os meios de 

comunicação social podem ser apontados como os principais 

propulsores da compulsão de crianças e adolescentes por produtos 

mais novos, mais caros e mais bonitos. Não é de hoje que a publicidade 

interfere na formação dos mais jovens: estamos todos imersos em 

imagens e sons que invadem nossas casas sem pedir permissão. Hoje, o 

desejo toma conta da necessidade.  
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O QUE O CRISTIANISMO DIZ SOBRE O CONSUMISMO? 

 

O consumismo hoje é um estilo de vida orientado pelo que é 

supérfluo, pela cultura do descartável, pelo desejo incessante de surfar 

sempre a nova onda. Criou-se um presente perpétuo. O passado não 

serve mais como orientação, o futuro não importa mais. O consumismo 

é o desejo de viver o aqui e o agora, e com tudo o que isso tiver para 

oferecer, com o melhor slogan, energizado pelos melhores insights 

publicitários, embalado pelas mais criativas campanhas de marketing. 

A internet e as redes sociais elevaram essa sensação a níveis 

estratosféricos. É o tempo em que o que se consome não importa mais; 

o que esse consumo pode ostentar e o que ele pode proporcionar para o 

status do consumidor, para a sua imagem, é o que conta. 

 

ATIVIDADES 

 

1. Você tem o hábito de comprar objetos não necessários? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Ao comprar um determinado produto, o que você prioriza: a 

marca, a qualidade ou o preço? Justifique a sua escolha. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Com suas palavras, defina o que é consumismo.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02  17/12 

O VALOR DA VOCAÇÃO 

 

A vocação é aquilo que permite ao ser humano transcender-se. 

Não se confunde com trabalho ou profissão, nem é apenas um 

sentimento, ou um desejo, uma vontade que pode ser confundida com 

mera teimosia. A vocação é a aptidão para trabalhar não como quem 

sofre, mas como quem cria; é fazer, com a simplicidade, o prazer e a 

maestria com que a vovó faz um bolo, tarefas muito mais complexas do 

que esta. 

A vocação é assunto de fundamental importância. Mas no Brasil é 

tratada com desimportância e desinteresse. Já dei antes uma razão: a 

natureza não ajuda. Mas esta não é a única, pois a cultura também 

não. 

Assim como a natureza, os ambientes nos quais vivemos — 

familiar, social, profissional, religioso —não nos forçam a seguir nossa 

vocação. É até possível dizer que nos conduzem em sentido contrário: o 

de só pensarmos mais no assunto quando chega a época de escolher 

faculdade, emprego ou vida religiosa. Assim, a vocação é tratada como 

assunto para certos momentos da vida e não para a vida toda. Parece 

que, uma vez feita a opção, acerta-se ou erra-se e o assunto termina aí.  

Para romper esta tradição cultural, você deve dar à vocação a 

importância que ela demanda, como ferramenta que faz nada menos do 

que dar sentido à sua vida. 

Para isso é preciso: 

- Usar sua inteligência para enxergar aquilo que você ama 

verdadeiramente, por trás de todos os desestímulos familiares, sociais 

etc.; 

- Ser fiel ao que você verdadeiramente ama – seja arte, ciência, religião 

ou literalmente qualquer coisa – que é o que dará sentido à sua vida; 

- Usar inteligentemente sua vontade livre para compreender cada vez 

mais, e assim ser cada vez mais fiel ao que ama. 

O ideal é sempre buscarmos a aplicação dos nossos talentos 

naquilo em que possamos realizar nossa vocação. Por isso é importante, 

de forma consciente, começar a pensar sobre as seguintes questões: 

- Quais são os meus verdadeiros talentos? 
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- Qual é a minha vocação? 

- Qual é a minha missão de vida? 

 

Se possível, faça isso com apoio profissional ou de alguém que 

goste de você, com quem possa compartilhar essas questões de forma 

aberta, neutra e construtiva. Pois, como seres humanos, somos todos 

espelhos uns dos outros e cada um de nós traz impregnado no fundo da 

alma intenções não conscientes que o outro pode nos ajudar a 

descobrir. Essas intenções, se descobertas, proporcionam na vida 

pessoal e profissional o sentimento de estarmos passando por esse 

mundo ―fazendo diferença‖.  

 

ATIVIDADES  

1. O que significa ter vocação em algo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Sem pensar em termos de vida profissional, qual sua maior 

vocação no meio em que você vive, ou seja, o que você pode 

oferecer ao mundo, hoje, nos diversos papéis que você 

desempenha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. As pessoas precisam se preparar bem para viver. Entre tudo o 

que auxilia o ser humano a viver bem a sua vocação, o que você 

considera mais importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Que carreira profissional você deseja seguir na vida? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  18/12 

TRADIÇÕES NATALINAS 

 

Para celebrar essa importante data do calendário cristão, alguns 

costumes fazem parte dos nossos dias no final do ano. Em muitos lares 

brasileiros não podem faltar a típica árvore de Natal e o presépio que 

representa o nascimento de Jesus Cristo. Assim como eles, a figura 

carismática do Papai Noel também está em todos os cantos do país, 

desde escolas até os shoppings e centros comerciais. 

Brasil 

Uma das mais saborosas e calóricas tradições de Natal no Brasil é 

fazer a farta ceia na noite do dia 24 para o dia 25, quando também 

acontece a troca de presentes entre os familiares e amigos. Em famílias 

mais tradicionais, ainda é visto os pais colocando presentes debaixo das 

camas dos filhos e falam que foi o Papai Noel quem os colocou enquanto 

dormiam.  

Alemanha 

Na Alemanha, a data é reservada para muitas comemorações em 

família. O almoço do dia 25 marca o auge das celebrações com pratos 

típicos, biscoitos natalinos e vinho quente. Dia 26 também é feriado no 

país, mas os presentes são distribuídos logo no dia 24. Outra tradição 

interessante é Adventskranz, um tipo de coroa natalina com quatro 

velas que devem ser acesas em cada domingo de dezembro, chamados 

de ―domingos do advento‖. 

Finlândia 

Os finlandeses alimentam uma tradição natalina bem diferente 

dos outros países europeus. Nessa data, é comum visitar o cemitério e 

aproveitar uma sauna. 

Austrália 

Já na Austrália, por conta do clima mais quente como no Brasil, 

as festas acontecem na praia e não em ambientes fechados. Muitas das 

tradições, tanto europeias quanto americanas, envolvem preparar 

biscoitinhos típicos de Natal, encontrar familiares e amigos queridos, 

decorar suas casas e trocar presentes. 
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Outras tradições 

Papai Noel 

O mito do Papai Noel foi baseado na história de São Nicolau, um 

bispo de Mira que viveu por volta de 300 d.C. Ele era famoso por 

distribuir presentes às crianças carentes e de ajudar financeiramente as 

pessoas pobres. Ele costumava deixar um saco de moedas na chaminé 

das moradias de quem precisava de dinheiro. Por isso falamos que o 

Papai Noel desce pela chaminé com um saco de presentes. 

Árvore de Natal 

A árvore como enfeite natalino começou a virar tradição na idade 

Média no ano de 1530. Dizem que Martinho Lutero andava por uma 

floresta onde havia muitos pinheiros, ele olhou para o céu e viu diversas 

estrelas. Ele então resolveu levar um pinheiro para a casa e colocar 

uma estrela no topo dela para simbolizar a sua visão da estrela que 

guiou os três magos até Jesus. 

Presépio 

A tradição conta que o presépio foi criado por São Francisco de 

Assis. Ele criou um presépio (do latim praesepium que significa 

estábulo) e recriou o nascimento de Jesus com atores e animais de 

verdade. Esse cenário serviu para uma missa de Natal. O presépio 

ganhou a admiração dos fiéis e em pouco tempo toda a família fazia o 

seu presépio em casa. 

A Estrela de Belém 

Ela é colocada no alto da árvore natalina para representar a 

estrela que levou os três magos até o local de nascimento de Jesus. Ela 

possuiu quatro pontas que representam os pontos cardeais e possui 

uma cauda luminosa que lembra uma estrela cadente. 

 

ATIVIDADES  

 

1. Escreva alguns costumes natalinos que são praticados pelos 

cristãos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. O que é a tradição Adventskranz que acontece na Alemanha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Qual a tradição natalina você mais gosta quando chega 

dezembro? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Como surgiu a tradição do Papai Noel no natal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Escreva uma mensagem de natal carregada de paz e amor 

endereçada às pessoas que você gosta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

ATIVIDADE 01  28/11 

Leia o texto:  Desenho figurativo  

Desenho figurativo tem a finalidade de representar formas que 

reproduzem a aparência da realidade. Tanto as naturais quanto as 

criadas pelo homem. A sua execução pode ser a partir da observação, 

da memória ou de criação. 

   

Desenho abstrato 

 

Abstrato é o desenho não- representativo. Uma figura que não pretende 

se parecer com nenhuma imagem que conhecemos. No desenho 

abstrato podemos desenhar as emoções: medo, alegria, 

amor,tristeza,felicidade:utilizando os mesmos desenhos do figurativo 

que são:linhas,cores,ponto,cores e formas. 
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ATIVIDADE 02  11/12 

Agora é com você faça um desenho figurativo no espaço abaixo.  
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ATIVIDADE 03  18/12 

Agora é com você faça um desenho abstrato no espaço abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


