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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  
Recordar e analizar e  as três 
dimensões - comprimento, 
largura e profundidade - de 
cada um desses sólidos. 

HISTÓRIA 
Compreender como ocorreu o 
Golpe da Maioridade e os 

principais aspectos do 
governo de D. Pedro II; 

ARTE 
Identificar as características 
do gênero teatral da comédia 
e do drama, conhecendo sua 
origem e diversidade cênica. 

ENSINO RELIGIOSO 
Compreender os impactos 
positivos e negativos 

causados na juventude 
diante do acesso às mídias 
sociais. 

 

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 
Mostrar ao aluno 
como reconhecer e 
identificar o aposto 
em diferentes 
contextos; 

GEOGRAFIA  
Localizar o estado 
de Santa Catarina, 
no Brasil. 

MATEMÁTICA 
Resolver e 
elaborar 
problemas de 
cálculo de medida 
do volume. 

HISTÓRIA  
Reconhecer o 
Brasil como maior 
produtor e 
exportador de café 
no período e como 
consequência, o 
progresso e 
modernização do 
império; 

CIÊNCIAS  
Entender como a 
eletricidade e o se 
consumo se faz 
presente. 

INGLÊS 
Utilizar os verbos 
regulares e 
irregulares no 
passado simples 
corretamente. 

LINGUA 

PORTUGUESA 
Mostrar ao aluno 
como reconhecer e 
identificar o aposto 
em diferentes 
contextos; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia do 
basquete e suas 
características. 

MATEMÁTICA  
Interpretar e 
resolver 
problemas  que 
envolvam  
volume do 
paralelepípedo. 

INGLÊS 
Utilizar os 

verbos regulares 

e irregulares no 

passado simples 

corretamente. 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Através 
do vocativo inte
rpelar o 
interlocutor real 
ou imaginário, 
para interferir 
no 
comportamento 
direta ou 
indiretamente, 
ao expressar os 
sentimentos. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
como a o 
consumo está  
presente no 
nosso dia a dia. 
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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 
Através 
do vocativo interpel
ar o interlocutor real 
ou imaginário, para 
interferir no 
comportamento 
direta ou 
indiretamente, ao 
expressar os 
sentimentos. 

GEOGRAFIA  
Identificar as 
principais 
características do 
estado de Santa 
Catarina. 

MATEMÁTICA 
Retomar a ideia 
de medidas de 
volume e resolver 
exercícios. 

HISTÓRIA  
Identificar o que 
levou a Inglaterra 
a combater o 
tráfico e a 
escravidão na 
América; 

Compreender o 
que significou na 
prática algumas 
leis 
abolicionistas; 

CIÊNCIAS  
Entender como as 
fontes de energia 
funcionam, e 
quais são. 

INGLÊS 
Empregar os 
advérbios em 
sentenças e 
reconhecer seu 
significado. 

LINGUA 
PORTUGUESA 
Entender que 
recursos que o 
autor utiliza para 
criar tensões 
(suspense, medo e 
mistério), bem 
como o mesmo faz 
para compor uma 
personagem e como 
o narrador adapta o 

mundo para 
prender a atenção 
dos leitores; 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia do 

basquete e suas 
características. 

MATEMÁTICA  
Planejar e 
executar 
pesquisa 
amostral 
envolvendo tema 
da realidade 
social e 
comunicar os 
resultados por 
meio de relatório 
contendo 

avaliação de 
medidas de 
tendência 
central e da 
amplitude, 
tabelas e 
gráficos 
adequados. 

ARTE 
Identificar as 
características 
do gênero teatral 
da comédia e do 
drama, 
conhecendo sua 
origem e 
diversidade 
cênica. 

GEOGRAFIA 
Identificar as 
principais 
características 
da região Norte 
Catarinense. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia 
do basquete e 

suas 
características. 

 

Segunda-Feira 
14/12 

Terça-Feira 
15/12 

Quarta-Feira 
16/12 

Quinta-feira 
17/12 

Sexta-Feira 
18/12 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
Entender que 
recursos que o 
autor utiliza para 
criar tensões 
(suspense, medo e 
mistério), bem como 
o mesmo faz para 
compor uma 
personagem e como 
o narrador adapta o 
mundo para 

prender a atenção 
dos leitores; 

GEOGRAFIA  
Identificar as 
principais 
características da 
cidade de Bela Vista 

do Toldo. 

MATEMÁTICA 
Planejar e executar 
pesquisa amostral 
envolvendo tema da 
realidade social e 
comunicar os 
resultados por meio 
de relatório contendo 
avaliação de medidas 
de tendência central 
e da amplitude, 
tabelas e gráficos 
adequados. 

HISTÓRIA  
Conhecer os motivos 
que levaram à 
Guerra do Paraguai e 
suas consequências. 

CIÊNCIAS  
Compreender 
que as 
energias são 
importantes e 
como podemos 
ajudar o 
ambiente. 

INGLÊS 
Compreender a 
estrutura do 
there to be no 
passado. 

EDUCAÇÃO 
FISICA 
Ampliar os 
conhecimentos 
sobre a historia do 
basquete e suas 
características. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Compreender, que 
a liberdade de 
pensamento é um 
ato essencial para o 

desenvolvimento 
social, econômico e 
cultural de 
qualquer indivíduo 
e sociedade. 

ARTE 
Identificar as 
características 
do gênero teatral 
da comédia e do 
drama, 
conhecendo sua 
origem e 
diversidade 
cênica. 

ENSINO 
RELIGIOSO 
Reconhecer e 

respeitar as 
práticas de 
comunicação 
com as 
divindades em 
distintas 
manifestações e 

tradições 
religiosas. 
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Nome:          Turma:  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADE 01  30/11 

O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente 

relacionado com outro termo da oração, serve para explicar, esclarecer, 

desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar, esse 

outro termo. O aposto permite o enriquecimento textual, fornecendo 

informações novas sobre os termos da oração. 

Pode aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere, bem como ser 

ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos ou 
travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de 

expressões explicativas (isto é, como,). 

Exemplos de aposto 

 Luís de Camões, importante poeta português, escreveu poemas 
sobre os descobrimentos portugueses. 

 Aquelas duas meninas – a Camila e a Tatiana – ficaram 
ajudando no fim da festa. 

 A professora mais antiga da escola, D. Cristina é respeitada por 
todos. 

 Visitei a cidade de Salvador e adorei! 

 Apenas tenho um único objetivo de vida: ser muito feliz! 

 

ATIVIDADE 02  02/12 

Destaque o aposto nas orações a seguir: 

a) Santos Dumont, um importante aeronauta, ganhou vários 

prêmios. 

b) Aquele cantor, Gabriel pensador, teve várias músicas de sucesso. 

c) O sul é meu país, por ser tão peculiar e agradável. 

d) Covid 19, um vírus que abalou 2020! 

e) Martin Luther kingn Jr., foi um pastor batista e um dos 

principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos 

Estados Unidos. 
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ATIVIDADE 03  05/12 

Vocativo 

 É um termo que não possui relação sintática com outro termo da 

oração. 

Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É o termo 

que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou 

hipotético. 

Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. 

Veja os exemplos: 

Não fale tão alto, Rita! 

                        Vocativo 

 

Senhor presidente, queremos nossos direitos! 

  Vocativo 

 

A vida, minha amada, é feita de escolhas. 

              Vocativo 

Nessas orações, os termos destacados são vocativos: indicam e 

nomeiam o interlocutor a que se está dirigindo a palavra. 

Obs.: o vocativo pode vir antecedido por interjeições de apelo, tais 

como ó, olá, eh!, etc. 

Por Exemplo: 

Ó Cristo, iluminai-me em minhas decisões. 

Olá professora, a senhora está muito elegante hoje! 

Eh! Gente, temos que estudar mais. 

 

ATIVIDADE 04  07/12 

Destaque o vocativo das seguintes orações: 

a) Compre agora, Carlos! 

b) Olá, tem alguém em casa? 

c) Senhora diretora, quando retornaremos? 

d) Eu sei, meu anjo, é só o começo. 
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ATIVIDADE 05  10/12 

CONTOS DE SUSPENSE 

O gênero suspense tem sua origem atrelada aos textos jornalísticos de 

publicações inglesas (século XIX) que abordam tragédias e crimes não 

solucionados. Os norte-americanos aprimoram as notícias inglesas 

incluindo em seu enredo a figura do policial, do ex-condenado, mas é 

com o escritor Edgar Allan Poe que as narrativas de suspense ganham 

contornos literários. 

Poe cria a figura do detetive como protagonista de seus textos policiais. 

O investigador é o responsável por conduzir o leitor por um labirinto 

repleto de mistério e suspense, elementos que ajudam a manter a 

atenção dos leitores. 

O suspense prende a atenção porque tudo o que acontece 

posteriormente na trama está diretamente relacionado com o que se 

apresenta anteriormente, isto é, diante de um assassinato o esperado é 

a sua resolução, mas para entender o desfecho, é necessário retomar os 

fios inicias que antecedem ao crime, mas que só são revelados a 

posteriori. 

As obras de suspense são aquelas que provocam a hesitação da 

respiração do leitor/público uma vez que seu enredo é estruturado a 

partir de cortes repentinos, provocadores do susto. O inesperado e a 

surpresa são os elementos que atestam a razão de ser do gênero, afinal, 

não há como estabelecer o suspense com situações esperadas ou que já 

foram reveladas. 

A curiosidade humana é a engrenagem principal para que livros, filmes, 

peças e séries de suspense sejam tão populares. Desvendar enigmas ou 

solucionar casos, sempre desafia o imaginário e desperta interesse. Não 

à toa, muitos dos demais gêneros como o terror, o horror e as grandes 

sagas, comumente lançam mão dos artifícios do suspense. 

Esperar pelo inesperado é muito interessante para a construção 

literária, pois permite que os escritores estendam a narrativa, adiem o 

contar por meio de estratégias artísticas que pode ser um detalhamento 

maior da cena, a fim de realizar um rompimento abrupto do fio 

narrativo, e instaurar, a partir daí, a suspensão da história. 

Inúmeros autores se destacam por suas narrativas de suspense, sendo 

alguns deles: Harlan Coben, Sem deixar rastros; Lúcia Machado de 

Almeida, O Escaravelho do Diabo, Michael Connelly, O Poeta e Dan 

Brawn, O Código da Vinci. Todos eles trabalhando com várias 
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ocorrências de clímax ao longo das histórias, o que aumenta ainda mais 

os picos de tensão. 

No cinema, o suspense alcança enorme destaque sendo um dos gêneros 

preferidos do público. O grande responsável pela divulgação e 

manutenção das produções do suspense cinematográfico é Alfred 

Hitchcock, considerado o mestre maior por sua criatividade e sua 

construção de enredos primorosos, sendo alguns destaques: Psicose, Os 

Pássaros, Um corpo que cai e Janela Indiscreta. 

Referências: 

SILVA, Odair José Moreira da. O suplício na espera dilatada: a 

construção do gênero suspense no cinema, 2011, 168. Tese 

(Doutorado em Linguística Geral). USP, São Paulo, 2011. 

CONTO DE SUSPENSE 

Drácula 

O diário de Jonathan Harker 

1 (…) Chegando à porta, voltou-se mais uma vez e, após um instante de 

reflexão, falou: – Chegou a hora de alertá-lo, 

meu caro amigo- não, não é só alertá-lo- mas de adverti-lo com toda a 

seriedade: se o senhor transpuser as soleiras destes aposentos, não terá 

a menor possibilidade de dormir em qualquer outra parte do castelo. 

Como pode ver, sua existência reporta-se a outras eras, suas paredes 

encerram muitas lembranças e há um séquito de sinistros pesadelos à 

espreita daquele que adormecer ao acaso! Se o sono o assediar agora ou 

logo mais ou simplesmente prenunciar-se, então corra para seu próprio 

quarto ou para a sala ao lado, a fim de poder repousar em segurança. 

Se não obstante o senhor não quiser seguir à risca o que lhe digo, 

então… 
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2 E, assim, deixando o resto de sua frase no ar, sublinhou-a com um 

tom de displicente ferocidade, enquanto fazia o expressivo gesto de 

quem lava as mãos. Está claro que eu compreendi! 

Minha única dúvida consistia apenas em saber se algum pesadelo podia 

tornar-se ainda mais terrível que a sinistra e antinatural cadeia de 

sombras e mistérios que ameaçava fechar-se em torno de mim. 

… 

3   Mais Tarde. - Endosso totalmente as últimas palavras por mim 

escritas; desta feita, porém, não subsiste qualquer dúvida. Não recearei 

dormir em outro lugar qualquer, desde que ele não se ache presente. 

Pendurei o crucifixo sobre a cabeceira de minha cama…assim creio que 

meu descaso ficará livre de pesadelos. É lá que ele deve ficar. 

4   Quando ele saiu, fui para o meu quarto. Passados alguns instantes, 

não ouvindo nenhum ruído, tornei a sair e galguei a escada de pedra, 

do alto da qual me era possível colher uma ampla vista em direção ao 

sul. Ali havia ao menos uma razoável sensação de liberdade que 

convergia da vastidão do espaço, mesmo com sua amplidão 

permanecendo inacessível para mim, quando comparada com a 

acanhada estreiteza do pátio, mais abaixo. Contemplando o conjunto 

desse quadro mais ainda me convenci de que estava irremediavelmente 

preso e senti premente necessidade de sorver um pouco de ar fresco, 

embora agora a noite já atingisse sua plenitude. E, curiosamente, 

comecei também a sentir a indefinível influência da noite abater-se 

sobre mim. Tal sensação arrasa com meus nervos. Estremeço à vista de 

minha própria sombra, e estou crivado de todos os tipos das mais 

horríveis imaginações. Deus é testemunha dos terríveis tremores que 

venho suportando neste lugar amaldiçoado! Lancei então um olhar 

sobre a magnificência da amplidão, agora banhada por um suave e 

amarelo luar, o qual aos poucos se converteu numa claridade quase 

solar. Sob a luz difusa, as colinas distantes pareciam interpenetrar-se, 

ao passo que as sombras que se desenhavam ao longo das ravinas e dos 

vales se assemelham a um manto negro de veludo. A beleza natural do 

ambiente parecia fascinar-me. Havia paz e quietude em cada sorvo de 

ar que eu respirava. 

5   Estava recostado a uma janela quando notei que alguma coisa se 

movia no andar imediatamente abaixo do meu e ligeiramente à minha 

esquerda, onde pela ordem dos quartos, deviam coincidir as janelas 

externas do dormitório do próprio Conde. A janela junto à qual eu 

estava era alta e funda, tinha um peitoril de pedra e, embora muito 

castigada pelas intempéries, achava-se ainda em estado razoável. Era 
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todavia evidente que o respectivo caixilho já de há muito deixara de 

existir. Retrai-me para trás do parapeito e olhei cautelosamente para 

baixo. 

6   O que vi era a cabeça do Conde saindo pela abertura da janela. Não 

dava para ver seu rosto. Reconheci-o, porém, pelo talhe do pescoço e 

também pelo movimento de suas costas e braços. De qualquer maneira, 

eu não podia confundir-me com suas mãos, cujas características já 

estudara tantas vezes. O que é surpreendente é que agora sentia-me 

interessado e como que atraído por um prazer mórbido, o que somente 

consigo explicar diante da estranha desproporção em que um homem 

obrigado a viver numa prisão passa a encarar semelhante assunto. Tais 

sensações não tardaram, entretanto, em se converter num pavoroso 

impacto de repulsa e de terror quando eu vi o homem todo emergir de 

dentro da janela e deslizar parede abaixo para fora do castelo, pendendo 

de cabeça para baixo sobre o vertiginoso abismo e com o manto a 

flutuar em torno do seu corpo, como se fosse uma espessa asa negra. 

De pronto, eu não acreditei no que se retratava na retina dos meus 

olhos. Pareceu-me estar diante de uma insólita distorção visual 

causada pelo luar ou alguma fantástica ilusão causada pela sombra. 

Mas eu firmei a vista e já não podia existir tal erro. Eu via agora os 

dedos e os artelhos se firmarem nos ângulos das pedras, ali postos a 

descoberto pela erosão dos ventos e das chuvas. E, aproveitando assim 

cada fresta e cada ápice ou leve saliência, seu corpo deslizava para 

baixo, deslocando-se numa velocidade incrível, tal qual um pequeno 

sáurio quando ainda nas paredes. Que espécie de homem será esse, ou 

que tipo de criatura ou simples fera está ali oculta sob as feições de um 

homem? Sinto o terror deste demoníaco lugar aniquilar-me. Estou em 

pânico- em pânico mortal- e não há uma saída para mim. Estou 

imobilizado por uma rede de terror sobre a qual o meu cérebro se nega 

a raciocinar. 

Stoker, Bram. Drácula. 2. ed.Porto Alegre:L&PM,1985, p.45-46 
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ATIVIDADE 06  14/12 

5. Faça a leitura dos dois primeiros parágrafos do texto e explique como 

é o tom de voz e quais são as recomendações que Conde Drácula fez a 

Harker de forma implícita? Explique se Harker compreendeu essas 

recomendações. 

  

  

 

 

6. Algumas previsões sobre o que poderá acontecer com Jonathan 

Harker podem ser lidas no segundo parágrafo. Na sequência da 

narrativa de terror, qual acontecimento incomum constitui na 

realização dessas previsões? 

  

  

7. Comente sobre as estratégias utilizadas pelo autor nos parágrafos 

3,4, e 5 para aumentar a expectativa do leitor e gerar o suspense? 

  

  

8. Ainda no parágrafo 4, alguns fatos narrados introduzem uma dúvida 

sobre a veracidade dos acontecimentos. 

Cite quais são esses comentários? 
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Nome:          Turma:  

MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 01  27/11 

 

VOLUME   - CUBO  

O cubo é denominado hexaedro regular e é um dos cinco sólidos de 

Platão. Por ser considerado um sólido, possui volume. 

 

Dizemos que volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo 

ou a capacidade de armazenamento que um corpo possui. O volume de 

um cubo depende da medida de sua aresta, consideramos apenas uma 

medida, pois o cubo possui todas as arestas de tamanhos iguais e seu 

volume é apresentado pela expressão V = a³, onde a corresponde à 

medida da aresta. 

 

O volume de um cubo é determinado através do produto da área da 

base pela altura, como já foi dito que as arestas do cubo possuem 

medidas iguais, então temos que V = Ab * a ou V = a * a * a → V = a³. 

Observe: 

 

 

As unidades mais usadas para expressar capacidade são as seguintes: 

m³ (metro cúbico), cm³ (centímetro cúbico), dm³ (decímetro cúbico). 

Onde respeitam as seguintes relações: 
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1 m³ = 1000 litros 

1 dm³ = 1 litro 

1 cm³ = 1 mililitro ou 1 ml 

Exemplo: 

 

Vamos calcular; 

1) Determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 m. 
 
a) 6m³   b) 7m³      c) 8m³    d)9m³ 

     2-Um cubo mágico possui volume de 1728 cm³, determine a medida 

de sua aresta. 

a)15cm³             b) 17cm³               c) 18cm³                    d)12cm³ 

 

 3- Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é 

um prisma reto e sua base é quadrada? 

 

a) 5760 cm3      b) 5000 cm3      c) 2500 cm3     d) 1080 cm3  
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4- Um reservatório em forma de paralelepípedo tem 4m de 

comprimento, 3m de largura e 1,5m de altura. Determine a capacidade, 

em m³, deste reservatório.  

a) 18m³             b) 15m³                c) 180m³                     d) 12m³ 

5) Um aquário, que tem a forma de um cubo, possui 50cm de aresta. 

Qual é seu volume em cm³?  

a) 12500cm³     b)125000cm³   c) 12000cm³     d)25000cm³ 

 

 

ATIVIDADE 02  01/12 

6-Um cubo mágico de volume 512 cm³ foi montado com 64 cubos 

iguais, conforme a figura a abaixo.  

 

A medida do lado de cada um dos cubos menores, em centímetros, é: 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

(E) 6 
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7-. Qual é a área total de um cubo cuja aresta mede 5 cm? 

 

(A) 20 cm2 

(B) 60 cm2 

(C) 90 cm2 

(D) 150 cm2 

 

 

8- O volume de um cubo de aresta 5 cm é, em cm3, 

(A) 150 

(B) 125 

(C) 100 

(D) 50 

 

ATIVIDADE 03  04/12 

Volume do Paralelepípedo 

O volume do paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a 

área da base e a altura. 

O paralelepípedo é considerado um sólido geométrico, pois é formado 

por três dimensões. Em razão dessa característica, possui volume, que 

é a quantidade de espaço que o corpo ocupa ou a capacidade que ele 

possui de armazenar substâncias. O volume de um paralelepípedo é 

calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura, ou 

para ser mais prático: comprimento x largura x altura, considerando 
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sempre que as unidades de comprimento das dimensões sejam as 

mesmas. Vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo, por 

exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário entre outros. 

Nos cálculos envolvendo volume precisamos conhecer as unidades 

usuais de volume e sua correspondência com as medidas de 

capacidade. 

 Observe as principais medidas: 

 

1 m³ (metro cúbico) = 1000 L (litros) 

 

1 dm³ (decímetro cúbico) = 1 L 

 

1 cm³ (centímetro cúbico) = 1 mL (mililitro) 

 

Exemplo 1 

 

Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes 

dimensões: 

 

 
 

Determine quantos litros de água são necessários para encher o 

aquário. 

 

V = comprimento x largura x altura 

V = 50 cm x 20 cm x 15 cm 

V = 15000 cm³ (centímetros cúbicos) 

 

Como foi informado que 1 cm³ corresponde a 1 ml, temos que 15000 

cm³ é igual a 15000 ml ou 15 litros. 
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Agora faça os cálculos: 

 

9- Determine o volume do bloco retangular abaixo. 

 

a) 810cm³        b) 520cm³    c) 720cm³     d) 980cm³ 

. 

10-. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, 

foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo 

retângulo, conforme a representação abaixo.  

 

A capacidade máxima de água desse reservatório é de 

(A) 135 m³ 

(B) 180 m³ 

(C) 450 m³ 

(D) 550 m³ 

(E) 900 m³ 
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ATIVIDADE 04  08/12 

 

 

ATIVIDADE 05 e 06  11 e 15/12 

Gráficos 

Os 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, 

principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são 

números consideravelmente grandes. 

 

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 
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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. 

 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. 

 Gráfico de colunas 

Seu estilo é semelhante ao do gráfico de barras, sendo utilizado para a 

mesma finalidade. O gráfico de colunas então é usado quando as 

legendas forem curtas, a fim de não deixar muitos espaços em branco 

no gráfico de barra. 

Exercícios resolvidos 

Questão 1 – (Fuvest - 1999) A distribuição das idades dos alunos de 

uma classe é dada pelo seguinte gráfico: 

 

Qual das alternativas representa melhor a média de idade dos alunos? 

a) 15 anos         b) 16 anos      c) 17 anos     d) 18 anos       e) 19 anos  
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Resolva as questões abaixo: 

a) 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. 

______________________________________________________________ 

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? 

_______________________________________________________________ 
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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- A Sociedade Amigos do Bairro São José realizou eleições para o 

cargo de presidente com três candidatos e participação de 140 eleitores. 

Na apuração dos votos, dois moradores, membros do comitê eleitoral, 

trabalhavam da seguinte forma: 

Um deles ditava o nome do candidato indicado no voto e o outro fazia 

marcas em uma tabela. Terminada a apuração, a tabela apresentou o 

resultado abaixo.  

 

 

Pode – se afirmar que: 

a) (   ) Henrique perdeu a eleição com 32 votos. 

b) (   ) André perdeu a eleição com 21 votos. 

c) (   ) Os votos brancos e nulos somaram. 

d) (   ) Luciana ganhou a eleição com 62 votos. 
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Nome:          Turma:  

GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 01  30/11 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

É uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro 

da região Sul do país. É o vigésimo estado em área territorial e o décimo 

- primeiro mais populoso do país. Seu território é dividido em 295 

municípios, o sexto maior dentre as unidades da 

Federação. O catolicismo é a religião da maior parte da população. O 

idioma oficial, da mesma forma que nas outras unidades federativas, é 

a língua portuguesa. Compreendem as dimensões de seu território uma 

área de 95 733 km², atingindo superfície mais extensa do 

que Portugal ou a somatória dos estados brasileiros do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo e o Distrito Federal. 

 

ATIVIDADE: 

1- Com base no mapa acima, destaque com a cor vermelha o estado 

de Santa Catarina no mapa abaixo: 
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ATIVIDADE 02  07/12 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Suas divisões administrativas limitrofes são os estados brasileiros 

do Paraná ao Norte e do Rio Grande do Sul ao Sul  e Argentina a Oeste. 

Além disso, o oceano Atlântico banha a região costeira do estado 

a Leste. O percurso do litoral é de mais de 450 km. A cidade-sede dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais é a 

capital Florianópolis. O município de Joinville, contudo, é o mais 

populoso do estado. Além do Espírito Santo, Santa Catarina é o único 

estado cuja capital não é a cidade mais populosa. Totalmente ao sul 

do trópico de Capricórnio, situado na zona temperada meridional do 

planeta, o estado tem um clima subtropical. Essas condições são 

variáveis segundo o relevo da região: no oeste e planalto serrano é 

relativamente frequente que ocorram geadas e neve, ao passo que no 

litoral o clima é mais quente, sendo possível que se atinjam 

temperaturas elevadas no verão. 

ATIVIDADE:  

Com base no texto acima, responda as perguntas a seguir: 

1- Qual a capital do estado de Santa Catarina? 

 

2- Cite o município mais populoso do estado de Santa Catarina: 

 

3- Totalmente ao sul do trópico de Capricórnio, situado na zona 

temperada meridional do planeta, o estado de santa Catarina tem 

qual clima?  

 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

NORTE CATARINENSE 

Com fortalecida cultura alemã, o nordeste do estado associa uma 
economia empreendedora respeitando a rica natureza. Fábricas de 
eletrodomésticos, produtos metálicos, em geral, máquinas, automóveis 

e demais veículos compartilham espaço com as espessas florestas 
da serra do Mar e as águas salgadas da baía de Babitonga na cidade 

de São Francisco do Sul. A região é muito rica e possui um elevado IDH. 
Seus municípios mais importantes são Joinville, Jaraguá do Sul, São 
Bento do Sul e São Francisco do Sul.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_administrativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_administrativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joinville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capric%C3%B3rnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_temperada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Catarinense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_serrano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capric%C3%B3rnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_temperada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_temperada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Babitonga
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joinville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaragu%C3%A1_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
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Também nesta região, enriquecida de matas originais e reflorestadas, é 

concentrado o pólo florestal catarinense o de maior expressividade 
da América Latina, que compreende fábricas de madeira, móveis, papel 
e papelão. Municípios mais importantes: São Bento do Sul, Rio 

Negrinho, Canoinhas, Corupá, Mafra, Três Barras e Porto União.  

ATIVIDADE: 

1- Na região, enriquecida de matas originais e reflorestadas, é 

concentrado o pólo florestal catarinense o de maior 
expressividade da América Latina, que compreende fábricas de 

madeira, móveis, papel e papelão. Agora, site os municípios mais 
importantes dessa área: 

 

 

 

2- Fábricas de eletrodomésticos, produtos metálicos, em geral, 
máquinas, automóveis e demais veículos compartilham espaço 
com as espessas florestas da serra do Mar e as águas salgadas 

da baía de Babitonga na cidade de São Francisco do Sul. A região 
é muito rica e possui um elevado IDH. Seus municípios mais 
importantes são: Cite-os: 
 

 

 

ATIVIDADE 04  14/12 

BELA VISTA DO TOLDO 

É um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se 

à latitude 26º16'24"sul e à longitude 50º27'52" oeste, com altitude de 
752 metros. Sua população estimada em 2008 era de 6.111 habitantes, 
distribuídos em 527,82 km² de área. O local onde hoje fica a cidade de 

Bela Vista do Toldo era um sertão, com muita araucária, erva mate, 
riquezas naturais e animais selvagens, habitado somente por Índios. 

Esses indígenas foram levados para Tocantins em 1886, por Augusto 
Kuchler que veio da Alemanha e foi contratado pelo Governo para 
amansar os índios da região. Mesmo assim, outros indígenas acabavam 

sempre estando no local, estando em busca da caça e da pesca e atrás 
dos pinheirais na época do pinhão. Luiz Damaso da Silveira e seu genro 
Estanislau Schumann estiveram entre os primeiros a se instalar no 

local que denominaram Bela Vista do Toldo, pela presença de toldos 
indígenas. Antes da Guerra do Contestado, iniciada em 1912, a região 

onde hoje fica Bela Vista do Toldo era passagem de tropeiros que 
transportavam gado, couro e charque do Rio Grande do Sul para São 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corup%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mafra_(Santa_Catarina)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Barras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Babitonga
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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Paulo e Minas Gerais. Ali eles paravam para descansar e, por volta da 

penúltima década do século XIX foram surgindo pequenos povoados 
pela região, que hoje formam as comunidades do município fundado por 
Damaso da Silveira e Schumann. 

Bairros/localidades 

 Lagoa do Sul 

 Centro 

 Tira Fogo 

 Arroio Fundo 

 Imbuia 

 Gralha 

 Rio dos Poços 

 São Sebastião dos Ferreiras 

 São Roque 

 Serra da Lagoa 

 Serra dos Borges 

 Serra do Lucindo 

 Rio Bonito 

 Passo do Tatu 

 Rio da Areia de Cima 

 Pinhalzinho 

 Ribeirão Raso 

 Colônia Ouro Verde 

 Vila Poloninsk 

 Barreiros 

 Entre-Rios 

  

ATIVIDADE: 
 

1- Faça uma história em quadrinhos contando sobre o surgimento 
do município de Bela Vista do Toldo: 
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Nome:          Turma:  

HISTÓRIA 

ATIVIDADE 01             27/11 

Leia o resumo abaixo 

O Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi 
governado por D. Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando 

D. Pedro II foi coroado imperador após o Golpe da Maioridade, e 
encerrou-se em 1889, quando a Proclamação da República colocou fim 

na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no 
país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. 
 

 A respeito do Segundo Reinado, podem ser destacadas as seguintes 
informações: 
 A coroação de D. Pedro II ocorreu por meio do Golpe da Maioridade, 
em 1840. 
 Os dois partidos que controlavam a política brasileira eram o Partido 
Liberal e o Partido Conservador. 
 O sistema político brasileiro ficou conhecido como “parlamentarismo às 
avessas”. 
 Na economia, o café estabeleceu-se como nosso principal produto, e, 
entre 1840 e 1860, aconteceu um período de prosperidade conhecido 
como Era Mauá. 
 A abolição da escravatura foi resultado de uma intensa mobilização 
popular e política aliada com a resistência realizada pelos escravos. 
Concretizou-se com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. 
 A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na história do Segundo 
Reinado. Nesse conflito, o Brasil envolveu-se em uma luta contra o 
Paraguai entre 1864-1870. 
 Os militares foram o grupo de maior envolvimento com a Proclamação 
da República no Brasil. A proclamação de fato foi realizada por José do 
Patrocínio em 15 de novembro de 1889. 
Contexto histórico 

O Segundo Reinado iniciou-se em 1840 por meio do Golpe da 
Maioridade. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela via 

dos liberais, anteciparam a maioridade de D. Pedro II para que ele 
pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam 
recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque 

acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os 
conflitos que se passavam no país. 
Assim foi iniciado o Segundo Reinado, período que se estendeu por 49 

anos e que pode ser dividido da seguinte maneira: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-golpe-maioridade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-golpe-maioridade.htm
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 Consolidação (1840-1850): quando o imperador estava no poder e 

estabeleceu-o, a seu modo, sobre o país, colocando políticos e 
províncias rebeldes sob seu controle. 
 Auge (1850-1865): quando o poder do imperador era amplo e sua 

posição estava consolidada. 
 Declínio (1865-1889): quando surgem contestações contra a posição 
de D. Pedro II, e a economia do país não ia bem. 

Política 
No caso da política durante o Segundo Reinado, o primeiro destaque a 

ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos existentes. Os dois 
partidos que atuaram na política brasileira nesse período formaram-se 
durante o Período Regencial e eram conhecidos 

como Partido Conservador e Partido Liberal. 
A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era intensa 

e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita 
instabilidade. Tanto liberais quanto conservadores adotavam a 
violência e a fraude para defender seus interesses. Já nas primeiras 

eleições legislativas do Segundo Reinado, os liberais pagaram capangas 
para espancar adversários, roubar urnas, modificar resultados etc. Com 
isso, venceram as eleições que, por causa do uso de violência, foram 

chamadas de eleições do cacete. 
A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de 

revezamento em que conservadores e liberais alternavam-se na 
liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco os conflitos. 
Ambos partidos tinham leves diferenças de posição ideológica e de 

classe em que se apoiavam. Conservadores eram partidários de uma 
grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os 
liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias.  

Apesar disso, uma crítica muito forte à atuação dos dois partidos e que 
já era realizada na época é a de que as divergências entre os liberais e 

conservadores eram quase inexistentes. Também se dizia, à época, que 
não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal 
no poder. 

A distribuição do poder durante o Segundo Reinado acontecia de forma 
que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador 

representava pessoalmente o Poder Moderador e estava à frente do 
Executivo. No Executivo também constava o Conselho de Estado. No 
caso do Legislativo, destacam-se os cargos de senador e deputado. 

Por fim, da política brasileira, um último e importante destaque a ser 
mencionado é o que ficou conhecido como parlamentarismo às 
avessas. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista na 

qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para 
garantir seus interesses. Assim, se fosse eleito um primeiro-ministro 

que não lhe agradasse, ele o destituía, e se a Câmara tomasse medidas 
que não lhe agradassem, ela era dissolvida. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-regencial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/parlamentarismo-as-avessas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/parlamentarismo-as-avessas.htm
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Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia 

cafeeira, que se consolidou durante o Segundo Reinado como o 
principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras 
de café do Brasil nesse período foram 

três: Vale do Paraíba (RJ/SP), Oeste Paulista (SP) 
e Zona da Mata (MG). 
A produção do café aconteceu (primeiramente no Vale do Paraíba) 

utilizando-se, principalmente, de trabalhadores escravizados. Inclusive, 
à medida que o número de escravos foi sendo reduzido no país, as 

regiões produtores de café tornaram-se grandes compradoras de 
escravos. O Oeste Paulista utilizou, a princípio, a mão de obra escrava, 
mas, ao longo da década de 1880, essa foi substituída pelos imigrantes 

que passaram a chegar em grande volume no país. 
Outro momento importante da economia brasileira, durante o Segundo 

Reinado, foi o de grande crescimento econômico marcado por algum 
desenvolvimento industrial: a Era Mauá. Tal prosperidade econômica 
aconteceu entre 1840-1860, e nela as receitas do Brasil aumentaram 

quatro vezes. 
O crescimento econômico desse período é muito atribuído ao reflexo do 
fim do tráfico negreiro no país por meio da Lei Eusébio de Queirós, de 

1850. Com essa lei, o tráfico negreiro foi proibido, e todos os recursos, 
que antes eram utilizados na aquisição de escravos, passaram a servir 

para outros investimentos. As exportações do país aumentaram, e o 
investimento em estradas de ferro, por exemplo, aumentou bastante. 
Abolição da escravatura 

Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos 
temas centrais e alvo de debates acalorados nos meios políticos. O 
ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi a Lei 

Eusébio de Queirós, decretada em 1850 e que estipulava a proibição do 
tráfico negreiro no país. 

Com essa lei, a abolição era questão de tempo, uma vez que era o 
tráfico que mantinha o elevado número de escravos no Brasil. Iniciou-se 
aqui uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo da elite 

econômica do país era postergar a abolição tanto quanto fosse possível. 
Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis, como 

a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. 
* Lei de Terras de 1850: essa lei dizia que um indivíduo só podia se 
tornar dono de uma terra por compra; a posse ou a doação ficavam 

proibidas. 
* Lei do Ventre Livre (28 de setembro de 1871): Declara de 
condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data 

desta lei. 
* Lei dos Sexagenários (28 de setembro de 1885):  também conhecida 

como Lei Saraiva-Cotegipe, concedia liberdade aos escravos com mais 
de 60 anos de idade. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/economia-cafeeira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/economia-cafeeira.htm
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A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a 

princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O fim da escravidão foi resultado 
de uma intensa mobilização popular e da ação dos escravos rebelando-
se contra essa instituição. 

Guerra do Paraguai 
Um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado foi a 
Guerra do Paraguai, conflito travado entre 1864 e 1870. Nessa guerra, 

Brasil, Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram 
contra o Paraguai, governado nessa época por Francisco Solano López. 

O Brasil venceu esse conflito, mas suas consequências para a economia 
do país e para a monarquia foram ruins. 
O conflito foi resultado do choque de interesses territoriais, econômicos 

e políticos entre as nações da Bacia Platina (Paraguai, Uruguai, 
Argentina e Brasil). O combate iniciou-se quando os paraguaios 

aprisionaram uma embarcação brasileira, no final de 1864, e encerrou-
se em 1870, quando o ditador paraguaio foi morto na Batalha de Cerro 
Corá. 

O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de 
governo com os interesses da elite política e econômica do país. Sua 
queda ocorreu por meio de seu rompimento com três importantes 

grupos do país: a Igreja (fator menos relevante), o Exército e a elite 
escravocrata. 

O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército. 
Insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os 
militares começaram a conspirar contra ela. Assim, em 15 de 

novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas 
militares, destituiu o Gabinete Ministerial, e, no decorrer desse dia, 
José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. 

 

 

ATIVIDADE 02             01/12 

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

a) Quanto tempo durou o Segundo Reinado e quem governou o Brasil 

nesse período? 

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

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

 b)Quais os dois partidos políticos atuantes durante o Segundo 

Reinado? 

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

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
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c) Por que as primeiras eleições do período foram chamadas de eleições 

do cacete? 

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

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

d) O que caracteriza o parlamentarismo às avessas? 

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

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

e) Qual era o principal meio de produção da economia brasileira nesse 

período? 

(   ) tabaco                 (   ) açúcar                  (   )café              (   ) algodão 

f) A partir de 1880 quem passou a substituir a mão de obra escrava nas 
lavouras? 

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

g) O que foi a Era Mauá? 

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

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

h) O que foi a Lei Eusébio de Queirós de 1850? 

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

i) O que determinava a Lei de Terras de 1850? 

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

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

j) Explique o que a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários 
estabeleciam: 

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

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

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

k) Quem assinou a Lei Áurea? Quando? 

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

l) Quando ocorreu a Guerra do Paraguai? 

(   ) 1880-1890        (   )1840-1889         (   )1891-1896      (   )1864-1870 

m) Além do Paraguai, quais países envolveram-se nesse conflito? 

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

Leia o texto: 

                    Visão de um estrangeiro sobre a escravidão no Brasil 

      O norte-americano Herbert Smith (1851-1919), que fez várias 
viagens ao Brasil na década de 1870 publicou um livro em 1879com 
suas impressões sobre o país. O relato a seguir, sobre o trabalho 

escravo em uma fazenda de café, em regiões como o Vale do Paraíba, foi 
retirado dessa obra. 

                 Os negros são sujeitos a uma fiscalização rígida e o trabalho 

é regulado como uma máquina. Às quatro horas da madrugada todos os 
escravos são reunidos a fim de entoarem rezas, depois do que se põem 
em fila para irem trabalhar. Às seis horas dão-lhes café; às nove horas 

almoçam carne-seca, farinha de mandioca, feijão e broa de milho; ao 
meio dia, tomam uma pequena porção de aguardente; às quatro horas, 
jantam, precisamente como ao almoço e, como este, é servido ao ar 

livre, com a menor interrupção possível do trabalho. Às sete horas, os 
negros cansados retornam em filas para os barracões, ao som de uma 

corneta (...) depois disso, entregam-se a trabalhos caseiros ou nas 
máquinas até às nove horas; os homens e mulheres são, então, 
fechados à chave (...) onde deixam-nos dormir durante sete horas, a fim 

de que se restaurem para o trabalho no dia seguinte, de quase 17 horas 
ininterruptas. (...) Aos domingos há um feriado nominal, pois não dura 

mais de três ou quatro horas (...). 

a) Quem é o autor desse documento? Quando ele foi escrito? 

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

b) Que trechos do documento indicam que a fiscalização sobre os 
escravos era rígida? 

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

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

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

c) Por que as refeições dos escravos eram servidas ao ar livre? 

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

No dia 20 de novembro comemoramos o dia da "Consciência 
Negra". Leia trechos da letra da canção "A mão da limpeza", de 

Gilberto Gil, e responda ao que se pede: 

O branco inventou que o negro 

Quando não suja na entrada 

Vai sujar na saída, ê 
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Imagina só 

Vai sujar na saída, ê 

Imagina só 

Que mentira danada, ê 

 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o negro penava, ê 

 

Mesmo depois de abolida a escravidão 

Negra é a mão 

De quem faz a limpeza 

Lavando a roupa encardida, esfregando o chão 

Negra é a mão 

É a mão da pureza 

 

Negra é a vida consumida ao pé do fogão 

Negra é a mão 

Nos preparando a mesa 

Limpando as manchas do mundo com água e sabão 

Negra é a mão 

De imaculada nobreza 

 

Na verdade a mão escrava 

Passava a vida limpando 
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O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

O que o branco sujava, ê 

Imagina só 

Eta branco sujão 

 

a) Na letra dessa canção foi citada uma frase preconceituosa sobre os 

afrodescendentes. Que frase é essa? 

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

b) Em sua opinião, ao citar essa frase, a intenção do compositor foi 
reforçar o preconceito ou desmistificá-lo? 

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

c) Quem na opinião de Gil poderia ser considerado o causador de 

sujeiras, caso fosse levado em conta o tempo em que escravizar pessoas 
não era proibido?  

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

d) Crie uma frase para o dia da Consciência Negra: 

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

 

ATIVIDADE 04             15/12 

Leia o texto 

Cultivo de café no império 

   " Dois instrumentos de trabalho são fundamentais e quase exclusivos 
na grande lavoura cafeeira: a enxada e a foice [...] O despertar do 

interesse pelo arado ou charruas, entre os fazendeiros de café, parece 
datar dos anos 1870. Carlos Ilidro da Silva, o grande agrônomo paulista 
dos anos 1860, notava a indiferença completa dos grandes proprietários 

por métodos científicos de cultivo do solo [...] Somente quando premidos 
pelo elevado custo do escravo, pelos elevados salários do trabalhador 
livre, dispuseram-se a utilizar aparelhamento mais moderno. Em 1879, 

alguns fazendeiros haviam comprado charruas de fabricação inglesa 
[...]; em 1883, se generalizava a carpideira, aparelho que funcionava 

com o trabalho de um homem e de um animal, fazendo o serviço de seis 
escravos. Alcançava-se desse modo, o que constituía a superioridade 
técnica paulista nas lavouras do oeste: revolver a terra." 
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a) Quais as técnicas agrícolas mais utilizadas na cafeicultura brasileira 

no tempo do império? 

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

b) O que levou os fazendeiros a melhorar as técnicas de cultivo? 

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

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

 

Observe e leia as histórias em quadrinhos com atenção: 

Charge 1 
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Charge 2 

 

 

 

a) Qual o destino de muitas famílias de imigrantes que deixaram a 
Europa? 

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

b) O que motivou a vinda dessas famílias para o Brasil? 

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

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

c) O que realmente encontravam quando aqui chegavam? 

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

.............................................................................................................. 
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Encontre no diagrama as palavras que completam as frases: 
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Nome:          Turma:  

INGLÊS 

ATIVIDADE 01  02/12 

SIMPLE PAST: REGULAR AND IRREGULAR VERBS  

Usamos o Simple Past (Passado Simples) para falar de eventos que 

ocorreram em um momento específico no passado. 

Exemplos: 
 
I traveled to Rio last year. (Eu viajei para o Rio ano passado.) 

We saw a movie yesterday. (Nós vimos um filme ontem.) 
Jane started college in 2018. (Jane começou a faculdade em 2018.) 
 

REGULAR VERBS -VERBOS REGULARES 
 

Para formar o passado de verbos regulares em inglês, normalmente 
basta acrescentar ed à forma básica do verbo. Observe: 
 

travel – traveled (viajar) 
start – started (começar) 

look – looked (olhar) 
 
No entanto, dependendo da terminação do verbo, a regra pode mudar 

um pouco. Veja: 
 
– Verbos terminados em E recebem apenas -d: 

love – loved (amar) 
live – lived (viver, morar) 

like – liked (gostar) 
 
– Verbos terminados em Y precedido de consoante perdem o Y e 

ganham -ied: 
study – studied (estudar) 
try – tried (tentar) 

cry – cried (chorar) 
 

– Se o verbo terminar em consoante + vogal + consoante, devemos 
dobrar a última consoante e acrescentar -ed: 
stop – stopped (parar) 

shop – shopped (fazer compras) 
regret – regretted (arrepender-se) 
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IRREGULAR VERBS - VERBOS IRREGULARES 

 
A formação do passado dos verbos irregulares em inglês não segue 
nenhuma das regras acima. Esses verbos são ―temperamentais‖ – eles 

podem mudar de diversas maneiras. 
Alguns deles simplesmente não mudam. Sua forma no passado é igual 
à sua forma básica. É o caso de cut (cortar) ou cost (custar).  

Há também aqueles que mudam apenas a vogal: sing (cantar) 
vira sang e win (vencer) vira won, por exemplo. 

Muitos verbos irregulares, no entanto, mudam completamente. Não há 
como deduzir sua forma no passado – see (ver) vira saw, think (pensar) 
vira thought, go (ir) vira went… 

 
Por esse motivo, existem listas com os principais verbos irregulares em 

inglês e suas formas no passado. O jeito é memorizá-las! 
 
A boa notícia é que os verbos no passado (com exceção do verbo be) não 

variam, então não precisamos nos preocupar em conjugá-los:  
 

I sang Eu cantei 

You sang Você cantou 

He/ she/ it sang Ele/ ela cantou 

We sang Nós cantamos 

You sang Vocês cantaram 

They sang Eles/ elas cantaram 

EXERCÍCIO 1. Circule a forma verbal no passado que completa a 

sentença corretamente. Consulte a lista de verbos irregulares no 

final da apostila para te auxiliar. 

a. Judy ________ o solo during the concert.       sing    singed    sang 

b. Sue ________ to England last year.                  go      goed     went 

c. Dad ________ the newspaper with me.           read    readed     red 

d. Jones ________ mayor.                         become  became becomed 

e. Our class ________ the book.                  begin   beginned   began 

f. The mosquito ________ my hand.                   bit      bited      bite 

g. The flowers ________ after rain.                      grew   grow  growed 

h. You ________ the answer.                          knew    know   knowed 

i. I ________ the truth.                                    telled     tell       told 

j. John ________ the juice.                           drinked   drank   drink 

 

No final da apostila há uma tabela com verbos irregulares. Você pode 

retirá-la e guardá-la para seus estudos. 

http://portodalinguagem.com.br/simple-past-questions-affirmative-and-negative-statements/
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EXERCÍCIO 2. Assinale a alternativa correta dos verbos regulares. 

1. It ________ suddenly. (happen) 
a. Happened   b. happend   c. happenned 

 

2. I ________ a lot. (work) 
a. Workked   b. worked   c. workied 

 

3. Sam ________ your visit. (like) 
a. Liked   b. likied   c. likd 

 
4. She ________ you. (invite) 

a. Invitted   b. invited   c. invitied 

 
5. Marie ________ her mother yesterday. (visit) 

a. Visited   b. visitted   c. visitd 
 

6. She ________ her father. (kiss) 

a. Kissied   b. kissd   c. kissed 
 

7. I ________  at you that time. (look) 

a. Lookied   b. looked   c. lookd 
 

8. I ________ a lot. (study) 
a. Studied   b. studyed   c. studyd 

 

9. The teacher ________ that. (explain) 
a. Explainned   b. explainied   c. explained  

 

10. He ________ drinking. (stop) 
a. Stopped   b. stoped   c. stopd 

EXERCÍCIO 3. Escreva a forma correta dos verbos abaixo no 

passado simples. Há verbos regulares e irregulares. 

a. Clean __________________ 

b. Stop __________________ 

c. Arrive __________________ 

d. Return __________________ 

e. Cook __________________ 

f. Walk __________________ 

g. Visit __________________ 

h. Work __________________ 

i. Look __________________ 

j. Like __________________ 

k. Iron __________________ 

l. Play __________________ 

m. Study __________________ 

n. Love __________________ 

o. Open __________________ 

p. Start __________________ 

q. Water __________________ 
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ATIVIDADE 02  04/12 

SIMPLE PAST: REGULAR AND IRREGULAR VERBS  

EXERCÍCIO 1. Leia o texto abaixo e complete os espaços com a 

forma correta dos verbos entre parênteses no passado simples. 

Ann and Kate    had    (have) a nice weekend! On Friday evening they 

__________ (visit) the playground. They __________ (play) with a ball. On 

Saturday Kate __________ (help) her mother. The girl __________ (clean) 

the floor and __________ (wash) the dishes. Then she __________ (play) 

computer games. On Saturday evening Kate __________ (go) to the zoo 

with her parents. She __________ (watch) giraffes there. Ann __________ 

(go) to the cinema on Saturday. She __________ (watch) an interesting 

cartoon. In the evening Ann __________ (walk) her dog in the park. On 

Sunday Ann and Kate __________ (go) to the beach. They __________ 

(swim) in the river. The girls __________ (have) a lovely time! In the 

evening they __________ (come) home and __________ (do) their 

homework. Ann and Kate __________ (go) to bed early because they 

__________ (have) to go to school on Monday. 

 EXERCÍCIO 2. Encontre no texto, as sentenças que descrevem as 

imagens abaixo. Use o passado simples. 

a.          b.  

 

 

c.          d.  
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a. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

EXERCÍCIO 3. Encontre, no caça-palavras, os verbos abaixo na 

forma do passado simples. 

 

SLEEP – PLAY – WATCH – WAKE – READ – DRINK – LISTEN – BRUSH 
– STUDY – DRIVE  

 

L I D R O V E T T Y D C O M P U T E R 

I Q E C O Q W T K S L E P T S D E Q D 

S P I A N O P T H A O F L X D M M Z I 

T G C O D D O R N S N F A C W V V X C 

E D B R U S H E D F P E Y V A B B C G 

N D J G V T S H G U S E E R T E N V D 

E D U H E U W S J S P T D S E L L F R 

D F N T N D D A B A I G L D R L L H A 

R H C R I I G W G T O H D F N K K H N 

O J K U N E M W F R I Y O G J H I J K 

O K F C H D C O L A A E A T M I T E O 

M A Z A T S H K A T Y D Q Y J U C E U 

A D W A T C H E D A E F C T R E A D N 
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EXERCÍCIO 4. Complete as frases com os verbos que você 

encontrou. 

 

a. Tom ______________ like a baby last night. 

b. We ______________ football yesterday. 

c. They ______________ TV while having breakfast. 

d. He ______________ an interesting book last month. 

e. I ______________ a lot of water today. 

f. She ______________ to music. 

g. John ______________ his teeth before going to bed. 

h. He ______________ his car to the supermarket. 

i. She ______________ up early in the morning. 

j. Marie ______________ hardly at school this year. 

 

EXERCÍCIO 5. Agora, escreva o verbo adequado no passado simples 

para cada imagem. 

 

     

     

     

 

    

     

 

 

ATIVIDADE 03  09/12 

ADVERBS 

Os advérbios em inglês são utilizados para modificar outro advérbio, 
verbos e adjetivos. De acordo com o sentido que o advérbio exprime, a 
classe gramatical pode ser classificada como: advérbio de tempo, 

intensidade, modo, afirmação, negação, ordem, dúvida, 
intensidade, interrogativo ou frequência. 
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Classificação dos advérbios em inglês: 

Afirmação: 
certainly (certamente); evidently (evidentemente); indeed 
(sem dúvida); obviously (obviamente); surely (certamente); 
yes (sim). 

Negação: no, not (não). 

Dúvida: 
maybe (possivelmente); perchance (porventura); perhaps 
(talvez); possibly (possivelmente). 

Frequência: 
daily (diariamente); monthly (mensalmente); occassionally 
(ocasionalmente); often (frequentemente); yearly 
(anualmente); rarely (raramente); weekly (semanalmente). 

Intensidade: 

completely (completamente); enough (bastante); entirely 
(inteiramente); equally (igualmente); exactly (exatamente); 
greatly (grandemente); largely (grandemente); little (pouco); 
merely (meramente); much (muito); nearly (quase); pretty 
(bastante); quite (completamente); rather (bastante); 
slightly (ligeiramente); sufficiently (suficientemente); 
throughly (completamente); too (demasiadamente); utterly 
(totalmente); very (muito); wholly (inteiramente). 

Lugar: 

Above (em cima); anywhere (em qualquer parte); around 
(em redor); below (abaixo); everywhere (em toda a parte); far 
(longe); here (aqui); hither (para cá); near (perto); nowhere 
(em parte alguma); there (lá); thither (para lá); where 
(onde); yonder (além). 

Modo: 

actively (ativamente); amiss (erroneamente); badly 

(mal); boldly (audaciosamente); faithfully (fielmente); 
fast (rapidamente); fiercely (ferozmente); gladly 
(alegremente); ill (mal); quickly (rapidamente); 

purposely (propositadamente); simply (simplesmente). 

Ordem: 
firstly (primeiramente); secondly (em segundo lugar); 

thirdly (em terceiro lugar). 

Tempo: 

already (já); always (sempre); early (cedo); formerly 

(outrora); hereafter (doravante); immediately 
(imediatamente); late (tarde); lately (ultimamente); 
never (nunca); now (agora); presently (dentro em 

pouco); shortly (em breve); soon (brevemente); still 
(ainda); then (então); today (hoje); tomorrow (amanhã); 

when (quando); yesterday (ontem). 

Interrogativos: 
how (como); when (quando); where (onde); why (por 

que). 
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EXERCÍCIO 1. Complete as frases com um advérbio que se encaixe. 

 

a. Carl plays soccer _____________. (Carl joga futebol...) 

b. Marie visited her mother _____________. (Marie visitou sua mãe...) 

c. _____________ do you live? (... você mora?) 

d. I _____________ don‘t know. (Eu... não sei) 

e. She is _____________ tired. (Ela está... cansada) 

f. I will _____________ be there. ( Eu... estarei lá) 

g. It is _____________. (Está...) 

h. I _____________ watch TV. (Eu... assito TV) 

i. He made the chores very _____________. (Ele fez as tarefas muito..) 

j. _____________ she is coming. (... ela está vindo) 

 

EXERCÍCIO 2. Circule os advérbios que você encontrar nas frases 

abaixo. 

a. He is where the problems exist. 

b. In the African Continent, yesterday, one more conflict happened. 

c. Perhaps both parts will be understood. 

d. Maybe it‘s time to think about the future. 

e. Now, here, there, hither, anywhere, thousands of people die for 

fights of power. 

f. People‘s life are too important to exposed in risk. 

g. Daily, we can read the environment problems on the internet. 

 

EXERCÍCIO 3. Agora, escreva os advérbios que você circulou nos 

lugares corretos. 

 

Afirmação  

Negação  

Dúvida  

Frequência  

Intensidade  

Lugar  

Modo  

Ordem  

Tempo  

Interrogativo  
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ATIVIDADE 04  06/12 

THERE TO BE (PAST) 

 

O there to be tem duas formas: there was/ there were. Ambas têm o 

sentido de havia/ tinha. Entretanto, o there was é utilizado na forma 

do singular. Já o there were é utilizado no plural. 

Exemplos: 

 There was one chair here (Havia uma cadeira aqui) 

 There were two dogs in the room (Havia dois cachorros na sala) 

 There were some cars in the street. (Havia alguns carros na rua.) 

 

Para a forma negativa, basta adicionarmos not depois do there to be. 

Portanto: 

 

 There was not a chair here. (Não havia uma cadeira aqui.) 

 There were not two dogs in the room. (Não havia dois cachorros 

na sala.) 

 

Também podemos utilizar a seguinte forma contraída para fazer uma 

sentença negativa: 

  

There was not = there wasn‘t 

There were not = there weren‘t 

Assim, 

 

 There wasn‘t a chair here. (Não havia uma cadeira aqui.) 

 There weren‘t two dogs in the room. (Não havia dois cachorros na 

sala.) 

 

EXERCÍCIO 1. Complete com there was ou there were. 

 

a.       There was      a girl there. 

                            uma menina lá. 

 

b. _________________ five pencils on the table. 

                                     cinco canetas na mesa. 

 

c. _________________ a computer in the room. 

                           um computador na sala. 
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d. _________________ many kids here. 

                            muitas crianças aqui. 

e. _________________ ten players. 

                            dez jogadores. 

 

f. _________________ an interesting book at library. 

                           um livro interessante na biblioteca. 

 

g. _________________ a good job. 

                            um bom trabalho. 

 

h. _________________ one problem. 

                            um problema. 

 

i. _________________ six different thoughts. 

                            seis pensamentos diferentes. 

 

j. _________________ only one candidate. 

                            só um candidato. 

 

EXERCÍCIO 2. Passe as frases do exercício 1 para a forma negativa. 

Siga o exemplo. 

 

a. There was not a girl there                                  . 

b. _______________________________________________ 

c. _______________________________________________ 

d. _______________________________________________ 

e. _______________________________________________ 

f. _______________________________________________ 

g. _______________________________________________ 

h. _______________________________________________ 

i. _______________________________________________ 

j. _______________________________________________ 

 

 

Você pode retirar da apostila, a lista com verbos irregulares na próxima 

página e guardá-la para seus estudos futuramente.  
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IRREGULAR VERBS 

 
BASE 

FORM 

SIMPLE 

PAST 

TRANSLATION BASE 

FORM 

SIMPLE 

PAST 

TRANSLATION 

Be Was/ 
were 

Ser/ estar Lay Laid Deitar/ 

depositar 

Beat Beat Bater Lead Led Conduzir 

Become Became Tornar-se Leave Left Deixar 

Begin Begun Começar Lend Lent Abandonar 

Bend Bent Dobrar Let Let Deixar 

Bet Bet Apostar Light Lit Acender 

Bite Bit Morder Lose Lost Perder 

Blow Blew Assoprar Make Made Fazer 

Break Broke Quebrar Mean Meant Significar 

Bring Brought Trazer Meet Met Conhecer/ 

encontrar 

Build Built Construir Pay Paid Pagar 

Burst Burst Queimar Put Put Pôr 

Buy Bought Comprar Read Read Ler 

Catch Caught Pegar Ride Rode Andar 

Choose Chose Escolher Ring Rang Soar/ tocar 

Come Came Vir Rise Rose Levantar 

Cost Cost Custar Run Ran Correr 

Cut Cut Cortar Say Said Dizer 

Deal Dealt Lidar See Saw Ver 

Dig Dug Cavar Seek Sought Procurar 

Do Did Fazer Sell Sold Vender 

Draw Drew Desenhar Send Sent Enviar 

Drink Drank Beber Set Set Estabelecer 

Eat Ate Comer Shut Shut Fechar 

Fall Fell Cair Shake Shook Sacudir 

Feed Fed Alimentar Shine Shone Brilhar 

Feel Felt Sentir Shoot Shot Atirar 

Fight Fought Lutar Sit Sat Sentar 

Find Found Encontrar Sleep Slept Dormir 

Fly Flew Voar Speak Spoke Falar 

Forbid Forbade Proibir Spend Spent Gastar 

Forget Forgot Esquecer Spread Spread Espalhar 

Freeze Froze Congelar Steal Stole Roubar 

Get Got Obter Swear Swore Jurar 

Give Gave Dar Sweep Swept Varrer 

Go Went Ir Swim Swam Nadar 

Grow Grew Crescer Take Took Pegar 

Hang Hung Pendurar Teach Taught Ensinar 

Have Had Ter Tell Told Contar 

Hear Heard Ouvir Think Thought Pensar 

Hide Hid Esconder Understand Understood Entender 

Hit Hit Atingir Wake Woke Acordar 

Hold Held Segurar Wear Wore Vestir 

Hurt Hurt Machucar Win Won Vencer 
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Keep Kept Manter Write Wrote Escrever 

Know Knew Saber/ conhecer    

Nome:          Turma:  

CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 01  02/12 

Leia o texto. 
 

Consumo de energia elétrica 
 

 A energia elétrica facilita muito nossa vida e nos ajuda a realizar 

muitas tarefas. Mas para que ela seja produzida e utilizada para 
ouvirmos músicas no rádio, digitarmos um texto no computador ou 

iluminarmos um quarto escuro, é necessário que ocorram várias 
transformações de energia. A energia se transforma, geralmente 
utilizamos a energia elétrica diretamente de tomadas ou então de pilhas 

e baterias. A energia de pilhas e baterias comuns vem de 
transformações químicas que ocorrem no interior, a energia química, é 

transformada em energia elétrica, que põe em funcionamento 
aparelhos como os controles remotos e celulares. 
 No painel solar, a energia luminosa é transformada em energia 

elétrica, depois a energia elétrica é convertida em energia luminosa, 
como as lâmpadas. No rádio a energia elétrica é transformada em 
energia sonora (O som que escutamos) na televisão, energia sonora e 

luminosa. 
 O ventilador, o liquidificador e a máquina de lavar roupas 

funcionam produzindo movimento. Esses equipamentos, a energia 
elétrica é transformada em energia cinética. 
 Nem toda energia elétrica recebida pelo aparelho é convertida no 

tipo de energia desejada. Nos casos de transformações de energia, uma 
parte é liberada na forma de calor energia térmica e pode ser sentida 

no próprio aparelho, que aquece durante o funcionamento. 
 

Potência elétrica 

 
Talvez você tenha reparado, nas etiquetas dos aparelhos ou 

dispositivos elétricos que compramos que existe uma etiqueta 
especificando: 100 (Watt), 500 W, 1000 W. 

Potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho 

é realizado. Ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade 
de tempo. 

A energia elétrica que é convertida nesses aparelhos para várias 
finalidades e usos distintos, como gerar movimento (motores), gerar 
calor (resistores), gerar energia luminosa (lâmpadas), dividida pelo 
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tempo que está em uso, é a potência elétrica, que, assim como na 
mecânica, medimos em Watts (joules/segundo). 

P= energia 

    Δt  
A potência é medida em watts (W) que é equivalente a joules por 

segundo (j/s). 

A potência elétrica de um aparelho está relacionado com a 
intensidade de corrente elétrica (i) no aparelho de tensão elétrica (U) 

Para calcular a potência elétrica utilizamos a seguinte fórmula: 

P = U.i 

Cálculo do consumo de energia elétrica 
 

O cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos 
eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em 
que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a 

energia elétrica consumida seja calculada em quilowatt-hora (kWh). 
Saber calcular o consumo de energia é de grande importância para um 

uso consciente da energia elétrica. 
 Ao olhar a conta de energia elétrica de uma casa, ao consultar a 
quantidade de energia elétrica consumida por mês, não verá o consumo 

em joules ou quilo joules, mas em quilowatt-hora (kWh)  
 O quilowatt (kW) é a unidade de medida de potência. A hora (h) é 
a unidade de tempo. Se multiplicarmos potência em quilowatt pelo 

intervalo de tempo em horas. O valor da conta de energia elétrica em 
real é obtido multiplicando-se o preço do quilowatt-hora pelo total de 

quilowatts-hora consumidos. 
 Para calcular a quantidade utilizada por aparelhos elétricos em 
quilowatt-hora, devemos multiplicar o valor da potência do aparelho, 

em quilowatt, pelo tempo de uso. Se a potência estiver em watt, divida o 
resultado por 1000. Se por exemplo você costuma deixar acesa uma 

lâmpada LED de 9 W durante 6 horas por dia, e se o preço do 
quilowatt-hora for 50 centavos, então essa lâmpada terá consumido em 
um dia: 

 Energia consumida= 0,009kW · 6 horas = 0,054 kWh. 
 

Consumo mensal 3ª dias será: 

0,054 · 30 = 1,62 kWh 
Você terá gastado: 

1,62 · 0,50 = 0,81 real, ou 81 centavos. 
 
Veja a tabela com as estimativas conforme o uso: 

Potência e consumo médio mensal de eletrodomésticos. 
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Formas de economizar energia elétrica em seu dia a dia: 

 
1. Valorize a iluminação natural: Entre as formas de economizar 
energia elétrica, a valorização da iluminação natural é uma das mais 

práticas e benéficas. Por meio dessa iniciativa, é possível otimizar a 
capacidade de iluminação dos ambientes, reduzindo a necessidade de 

ligar luzes artificiais e, ainda, ter mais conforto visual e bem-estar ao 
aumentar o contato com a luz solar. 
 

2. Troque suas lâmpadas: Na hora de pensar em formas de economizar 
energia elétrica é preciso levar em conta a troca das lâmpadas de sua 
residência.  Isso porque esse tipo de iluminação é responsável por cerca 

de 20% do consumo total de energia de uma casa. Por isso, é 
importante optar pelos modelos que demandem menor consumo. As 

lâmpadas incandescentes estão entre os modelos que devem ser 
trocados, visto serem os que mais consomem energia. Já as lâmpadas 
de LED tem melhor custo x benefício. 

 
3. Tire os aparelhos eletrônicos da tomada: Há algumas pessoas que 
pensam que é mito, mas o fato é que tirar os aparelhos eletrônicos da 

tomada pode realmente reduzir o consumo de energia elétrica. Entre os 
equipamentos que mais geram esse tipo de custo estão televisores e 

fornos micro ondas. 
 

Aparelho elétrico e 
potência   

Nº de dias no 
mês  

Tempo de uso 
por dia  

Consumo 
médio 
mensal 

kWh 

Aparelho de som 110 

W 

20 3h 6,6 

Ar condicionado  900 

W 

30 8h 128,8 

Ventilador de mesa 

74,6 W 

30 8h 17,9 

Chuveiro eletrico 5500 
W 

30 20 min 55,0 

Micro ondas 25L 1400 
W 

30 20min 14,0 

Lavadora de roupas 
1500 W 

12 1h 18,0 

TV em cores 32º ( LCD) 
110 W 

30 5h 16,5 

http://g1.globo.com/pernambuco/especial-publicitario/celpe/desligue-o-desperdicio/noticia/2016/05/escolha-lampada-correta-e-economize-na-conta-de-energia.html
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4. Tenha atenção ao estado dos eletrodomésticos: Manter seus 
eletrodomésticos em boas condições é fundamental para não gerar 
desperdício de energia elétrica. Por isso, é importante adotar práticas 

como verificar se a borracha da geladeira apresenta boa vedação e 
limpar regularmente filtros de máquinas de lavar e condicionares de ar. 
 

5. Diminua o uso de aparelhos como ferro elétrico, chuveiro e 
máquina de lavar: Na composição de uma conta de luz, o uso de 

máquina de lavar e do chuveiro estão entre os campeões em elevar 
custos. Para reduzir seu consumo, dê preferência a passar mais roupas 
por vez do que passar uma peça a cada ligada do ferro. Ao utilizar o 

chuveiro, sempre que possível, utilize a função Verão e tente diminuir o 
tempo de seus banhos. Para o caso da máquina de lavar, também 

busque juntar diversas peças para utilizar capacidade total do 
equipamento, ao invés de lavar poucas peças por vez. 
 

Magnetismo 
 

Magnetismo se define como a capacidade de atração em imãs, ou 

seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos. 
Os imãs naturais são compostos por pedaços de ferro magnético ou 

rochas magnéticas como a magnetita. Os imãs artificiais são produzidos 
por ligas metálicas, como por exemplo, níquel-cromo. 
O poder de atração de um imã é maior em suas extremidades, isto é, em 

seus polos. Há dois polos magnéticos em um imã polo norte e o polo 
sul. Polos de nomes diferentes se atraem e polos de mesmo nome se 

repelem. Portanto se aproximarmos o polo norte do polo sul de dois 
imãs, eles irão se atrair, se aproximarmos um polo norte de outro polo 
norte eles irão se repelir. 

 
Eletromagnetismo 

 

Que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Ele é explicado 
pelo campo magnético. O campo magnético é produzido pelas cargas 

elétricas geradas a partir do atrito entre os corpos que, por sua vez, 
sofrem atração ou repulsão. É o mesmo que dizer que é possível gerar 
energia movimentando um ímã próximo a um indutor ou um condutor. 

Esse movimento faz com que os elétrons se movimentem, resultando em 
tensão elétrica, ou energia eletromagnética. O local onde essa força está 
concentrada é chamado de campo elétrico. 
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ATIVIDADE 02  05/12 

Considerando o texto 1 Responda as questões. 

 
1-  Qual a unidade de consumo da energia elétrica? 
______________________________________________________________________ 

 
2- O que é magnetismo: 

(A). Que relaciona a eletricidade e o magnetismo. 
(B). Define como a capacidade de atração em imãs 
(C). Definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. 

 
3- Das 5 formas de economia de energia qual é mais fácil de realizar? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4- Qual a forma que utilizamos para calcular a potência elétrica e o seu 
significado?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
5- Complete a frase: 
O ..............................é a unidade de medida de............................... A 

hora (h) é a............................Se multiplicarmos ......................em 
............................................................em horas. O valor da conta de 
energia elétrica em real é obtido multiplicando-se o preço do 

................................pelo total de ...............................consumidos. 
 

ATIVIDADE 03  09/12 

Leia o texto. 
 

Como a energia elétrica chega a nossas casas? 
 

Ela nasce do movimento dos geradores, passa por estações 

transformadoras e redes de fio de alta tensão e percorre um longo 
caminho até chegar às tomadas. 

No Brasil, quase toda a produção vem de hidrelétricas, que usam 
a força da água para movimentar um gerador. Depois de produzida, a 
energia vai para as cidades por meio das linhas e torres de transmissão 

de alta tensão. 
 Nas áreas residenciais, cada circuito de cerca de 13,8 mil volts 
atende de 5 mil a 10 mil casas. O percurso da eletricidade se completa 
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quando ligamos interruptores e aparelhos eletroeletrônicos na tomada, 
consumindo-a no mesmo momento em que é produzida. 
Raios, tempestades, ventos fortes e queda de árvores podem atingir o 

sistema, causando o problema. A necessidade de manutenção ou de 
ampliação da rede também causa paradas programadas. 

 
Estação geradora A energia elétrica pode vir de diferentes fontes. Nas 

hidrelétricas, a queda-d'água movimenta um gerador, que cria um 
campo magnético, produzindo corrente elétrica. 

 
Subestações de transmissão A energia sai da usina direto para 
estações de transmissão, onde passa por transformadores que 
aumentam sua voltagem. Em seguida, segue pelas linhas de alta 

tensão. 
Linhas de transmissão Torres de alta tensão levam a eletricidade por 

longas distâncias. Para reduzir as perdas energéticas durante a 
transmissão, ela é transportada em altíssima voltagem. 
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Fiação dos postes:  A energia passa pelos transformadores de 
distribuição, que rebaixam a voltagem de novo. Depois, passa pela 
fiação aérea ou subterrânea, que a leva até as ruas. 

Consumidor final: Nas tomadas de nossa casa, a energia está 
disponível para utilização no mesmo momento em que é gerada, fazendo 
funcionar equipamentos eletrônicos e interruptores. 

 
Recursos renováveis e não renováveis  

 
Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou 

aspecto da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou 

esteja sendo usado pelo homem, direta ou indiretamente, como forma 
de satisfação de suas necessidades físicas e culturais em determinado 

tempo e espaço. Os recursos podem ser classificados em função da sua 
demanda na natureza em renováveis e não renováveis.  

Alguns dos recursos considerados renováveis são aqueles que 

são repostos ou regenerados de forma espontânea pela natureza como, 
por exemplo, a energia do sol, a água e o ar. Mas existem recursos 
renováveis que também são conhecidos como potencialmente 

renováveis, como o solo, que necessita de preservação e cuidados para 
que mantenha sua fertilidade. Por outro lado, os recursos não 

renováveis são aqueles que quando extraídos ou utilizados por um 
período determinado de tempo, não se regeneram naturalmente como, 
por exemplo, o petróleo e os minérios. 

 
Geração de energia elétrica 

 
A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem de usinas 

hidrelétricas. Entretanto, no país também são utilizadas, em menor 

escala, usinas termoelétricas e nucleares. Em muitos países, essas 
usinas são as principais fontes de energia. Vamos entender como 
funcionam as principais fontes de energia disponíveis atualmente. 

 
Usinas Hidrelétricas 

 
Os engenheiros levam em consideração o comportamento da água 

quando planejam as usinas hidrelétricas. Essas usinas aproveitam o 

potencial hidráulico existente num rio, utilizando desníveis naturais 
como quedas de água, ou artificiais, produzidos pelo desvio do curso 
original do rio. Nelas, a força das águas represadas dos rios é utilizada 

para a produção de energia elétrica. Essas usinas são responsáveis por 
mais de 70% de toda a energia elétrica gerada no país e cerca de 20% 

da eletricidade mundial. Além disso não é poluente, é renovável, e 
permite controlar a vazão dos rios através das barragens, minimizando 
os efeitos das enchentes. 
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Represa-se uma grande quantidade de água em um imenso 
tanque, cuja base é bem mais larga que a parte de cima. As usinas são 
construídas abaixo do nível das represas, já que, quanto maior for a 

profundidade, maior será a pressão exercida pela água. Quando as 
comportas são abertas, a água sai sob grande pressão. Sob as 
comportas são colocadas as turbinas, grandes máquinas cuja parte 

principal é uma roda imensa. A queda da água faz com que as rodas 
girem, esse movimento gera energia elétrica que é distribuída para as 

cidades. 
 

Usina Termelétrica e combustíveis fósseis 

 
É uma instalação industrial usada para geração de energia 

elétrica/eletricidade a partir da energia liberada em forma de calor, 
normalmente por meio da combustão de algum tipo de combustível 
renovável ou não renovável. Geralmente algum tipo de combustível 

fóssil como petróleo, gás natural ou carvão é queimado na câmara de 
combustão. O vapor movimenta as pás de uma turbina, cada turbina é 
conectada a um gerador que gera eletricidade. 

 
Há vários tipos de usinas termelétricas, sendo que os processos 

de produção de energia são praticamente iguais porém com 
combustíveis diferentes. Alguns exemplos são: 

 Usina a óleo; 

 Usina a carvão; 
 Usina nuclear; e 

 Usina a gás: usa gás natural como o combustível para alimentar 
um turbina de gás. Porque os gases produzem uma alta temperatura 
através da queima, e são usados para produzir o vapor para mover uma 

segunda turbina, e esta por sua vez de vapor.  
 

Energia de biomassa 
 

Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal 

usada com a finalidade de produzir energia, como carvão, lenha, 
bagaço de cana-de-açúcar, entre outros. Por se tratar de uma fonte de 
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energia dispersa e de baixa eficiência, utilizada tradicionalmente em 
países pouco desenvolvidos, existe certa ausência de dados referentes à 
representatividade dessa fonte de energia para a matriz energética 

mundial. A utilização da biomassa em usinas termelétricas vem se 
tornando cada vez maior e está sendo usada para atingir áreas não 
contempladas pela rede elétrica de abastecimento, como comunidades 

rurais isoladas. O uso de sistemas de cogeração, que conciliam a 
geração de energia elétrica através da biomassa à produção de calor, 

aumentando a eficiência energética dos sistemas de produção, vem se 
tornando, também, cada vez mais comum. 

 

Energia eólica  
 

A Energia Eólica é o processo pelo qual o vento é transformado em 
energia cinética e a partir dela em eletricidade com o uso de 
equipamentos específicos. O vento é usado como gerador de energia 

desde a antiguidade em sistemas como o bombeamento de água, a 
moagem de grãos e a movimentação de barcos. A ONU (Organização das 
Nações Unidas) classifica a energia eólica como MDL (Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo) e a colocou como prioridade para 
investimentos no incentivo à chamada economia verde. 

 
A energia eólica é gerada com a movimentação de grandes turbinas 

conhecidas por aerogeradores, em formato de cata-vento ou de 
moinhos. As turbinas são instaladas em regiões onde há os ventos 

chamados predominantes. Seu funcionamento é basicamente feito pela 
transformação da energia cinética, em energia mecânica ou energia 

elétrica. Para entender melhor é preciso saber que o vento é o resultado 
de correntes de conversão na atmosfera da Terra e que são 
impulsionadas pela energia térmica gerada pelo Sol. Ou seja, o vento é 

um tipo de energia solar e quando não há Sol, ele não existe. 
 

Energia Solar 
 

A energia solar é uma energia renovável obtida pela luz do sol, 

utilizada para o aquecimento de água (energia térmica) ou como fonte 
de energia elétrica. Assim como a energia eólica é uma das formas 

limpas de produção de energia que mais cresce no mundo. A energia 
solar é proveniente da luz do sol e obtida através de placas solares, que 
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têm como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia 
térmica ou elétrica. 

Além disso, esse tipo de energia pode ser obtida nas usinas solares 

compostas por inúmeros painéis que captam a energia do sol. A energia 

solar pode ser usada para produzir energia térmica, através do método de 

aquecimento solar. Ela também pode ser usada para produzir energia 
elétrica diretamente, através dos painéis solares fotovoltaicos ou ainda 
indiretamente, por meio das usinas que usam a energia hipotérmica. 

 
 

Energia Geotérmica 

 
A Energia Geotérmica é um tipo de energia renovável obtida 

através do calor proveniente do interior do planeta terra. O processo de 

aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações 
no solo, visto que o calor do nosso planeta existe numa parte abaixo da 

superfície da Terra. As Usinas ou Centrais Geotérmicas são os locais de 
produção desse tipo de energia, sendo implantada próxima aos locais 
onde há grande quantidade de vapor e água quente. Dessa maneira, os 

reservatórios geotérmicos fornecem a energia necessária para alimentar 
os geradores de turbina, produzindo assim, a eletricidade. 

 

Energia das Marés 
 

A força gravitacional do Sol e da Lua interferem nas marés 

(mudanças no nível do mar). Quando afuniladas em baías, as marés 

podem atingir até 15 metros de desnível. Dessa forma, seu 
aproveitamento energético requer a construção de barragens e 
instalações geradoras de eletricidade. A energia das marés ou energia 

mare motriz, é uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das 
alterações de nível das marés, através de barragens através de turbinas 

submersas. O sistema mais utilizado é o de barragens, que consiste na 
construção de diques que captam a água durante a alta da maré. Essa 
água armazenada é então liberada durante a baixa da maré, passando 

por uma turbina que gera energia elétrica. 
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Energia Nuclear 

 
A energia nuclear é a energia liberada durante a fissão ou fusão 

dos núcleos atômicos. As quantidades de energia que podem ser obtidas 
mediante processos nucleares superam em muitas as que se pode obter 
mediante processos químicos, que só utilizam as regiões externas do 

átomo. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade 
de através de reações nucleares, emitirem energia durante o processo. 

Baseia-se no princípio que nas reações nucleares ocorre uma 
transformação de massa em energia. 

A utilização da energia nuclear vem crescendo a cada dia. A 

energia nuclear é uma das alternativas menos poluentes, permite 
adquirir muita energia em um espaço pequeno e instalações de usinas 
perto dos centros consumidores, reduzindo o custo de distribuição de 

energia. 
A energia nuclear torna-se mais uma opção para atender com 

eficácia à demanda energética no mundo moderno. A fissão nuclear do 
urânio é a principal aplicação civil da energia nuclear. 

 
 

Equilíbrio climático 

 
A causa de emissão de gases do efeito estufa é o desmatamento 

que muitas vezes, inclui as queimadas. Além de acelerar a erosão e a 

perda de fertilidade do solo ao longo do tempo, as queimadas liberam 
gás carbônico e outros gases poluentes, que contribuem para o 

aumento do efeito estufa, além da fumaça, que também polui o ar. A 
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retirada de árvores por queimadas ou por outro lado meio é muito 
prejudicial também porque a floresta tem um papel fundamental no 
equilíbrio do ambiente, tanto no posto de vista ecológico e climático. 

Para ajudar a restabelecer o equilíbrio climático é importante 
promover o reflorestamento: uma floresta em crescimento absorve mais 
carbono do ar pela fotossíntese do que pela respiração.  

 

 

ATIVIDADE 04  16/12 

 

Faça um resumo do texto da atividade 3 do que entendeu. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Agora relendo o texto da atividade 3 assinale as respostas certas. 
 

1- É uma energia renovável obtida pela luz do sol, utilizada para o 
aquecimento de água. 
(A) Energia termelétrica          (B) Energia Solar          (C)  energia 

Nuclear 
 

2- É um tipo de energia renovável obtida através do calor proveniente 
do interior do planeta terra: 
(A) Energia geotérmica     (B) Energia das marés    (C) Energia 

Hidrelétricas  
 
 



 

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 

 

60 
 

3- É a energia liberada durante a fissão ou fusão dos núcleos atômicos. 
(A) Energia eólica         (B) Energia de Biomassa     (C) Energia Nuclear 
 

4- É uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações 
de nível das marés, através de barragens através de turbinas 
submersas. 

(A) Energia das Marés  (B) Energia Solar       (C) Energia termelétrica  
 

5- É o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e a 
partir dela em eletricidade com o uso de equipamentos específicos: 
(A) Energia hidrelétrica    (B) Energia Eólica     (C) Energia nuclear 

 
6- É uma instalação industrial usada para geração de energia 

elétrica/eletricidade a partir da energia liberada em forma de calor: 
(A) Energia de Biomassa   (B) Energia eólica   (C) Energia Termelétrica  
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Nome:          Turma:  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE 01  03/12 

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS! 

 

História do basquetebol no Brasil e no mundo 

O basquetebol surgiu na década de 1890, nos Estados Unidos, em um 

contexto de instabilidade política, social e cultural. Os conflitos raciais 

eram uma das grandes causas desse momento turbulento, marcado 

pelas desigualdades de oportunidades e violências sofridas pela 

população negra e trabalhadora. 

O esporte surgiu para suprir a necessidade de recreação dos jovens da 

Associação Cristã de Moços. Procurava-se  tambem uma atividade que 

fosse interessante e possível de ser feita no inverno, em ambiente 

fechado. James Naismith se incumbiu da tarefa, tentando criar um 

esporte competitivo que atraísse jovens norte-americanos. 

Nas primeiras tentativas, o basquetebol foi praticado por dois times 

compostos cada um de nove jogadores e com um conjunto de 13 regras. 

Naismith acreditava que o esporte traria uma melhora física e espiritual 

aos jogadores, além de uma oportunidade de atenuar a desordem 

social. 

A primeira cesta do esporte tinha um fundo onde a bola não 

atravessava. Com o passar dos jogos, esse fundo acabou se rompendo e, 

assim, surgiu a ideia de cortar o fundo dos cestos. Dessa forma, a 

continuação do jogo foi facilitada. 

O basquetebol é um esporte bastante disseminado e reconhecido 

internacionalmente. No Brasil, apesar de ser uma prática esportiva que 

não é tão forte como o futebol, é bastante apreciado não apenas no 

campo profissional mas também em escolas ou mesmo 

no streetball (basquete de rua). 
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Esse esporte é jogado por duas equipes adversárias, compostas por 5 

jogadores cada uma. O objetivo é marcar pontos na cesta do campo do 

oponente e impedir que a outra equipe faça o mesmo. Vence, assim, o 

time que conquistar mais pontos no fim do tempo de jogo.  

 

Regras Básicas  

Com a institucionalização, a racionalização e a profissionalização das 

práticas esportivas, os esportes passaram a conter regras específicas e 

uniformes de funcionamento. Dessa forma, o basquetebol possui regras 

padronizadas que são utilizadas em jogos oficiais. 

Um jogo de basquetebol tem de 4 períodos que duram 10 minutos cada.  

O jogo começa no momento em que a bola deixa as mãos do árbitro e é 

lançada para o alto. Os demais períodos do jogo começam com o 

jogador que faz a reposição lateral.Existem pelo menos três intervalos 

no jogo: dois de 2 minutos (um entre o primeiro e o segundo período e 

outro entre o terceiro e o quarto período) e um de 15 minutos na 

metade da partida, ou seja, entre o terceiro e o quarto período. Além 

disso, a partir da metade do jogo, as equipes trocam o lado da cesta.Em 

caso de empate no fim do quarto período, são feitos períodos extras de 5 

minutos cada, até uma das equipes conseguir o desempate. 

A bola 

É permitido o uso apenas das mãos para manejar a bola. Desse modo, é 

proibido chutar ou bloquear a bola com partes dos membros inferiores. 

Apesar disso, se a bola tocar, por acidente, na perna ou nos pés, não é 

considerada uma falta. 

Quando o árbitro lança a bola ao alto, um jogador de cada equipe está 

disposto em lados opostos e saltam, tentando dar um tapa na bola, com 

o objetivo de jogá-la para sua equipe. Nesse movimento, nenhum dos 

jogadores pode segurar ou dominar a bola. Na marcação de pontos, 

uma bola é considerada dentro da cesta quando ela passa por cima dela 

e permanece ou atravessa-a por completo. Existem ainda os pontos-
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contra, quando um jogador acidentalmente marca uma cesta em sua 

própria equipe. Isso dá ao oponente 2 pontos. 

Existe ainda uma série de regras que controlam as possibilidades 

dentro do jogo. Algumas delas podem incluir os fundamentos do 

basquetebol, e também regular as medidas da quadra e a posição dos 

jogadores.  

Fundamentos 

 Assim como os outros esportes o  basquetebol  também tem 

movimentos e técnicas essenciais para a sua prática que são chamados 

de fundamentos. Por exemplo destacamos, o passe, os giros, a defesa, o 

arremesso, o drible e a finta. Para a  boa prática do basquetebol  é 

preciso aprender esses fundamentos e também ter muito trabalho em 

equipe. 

 Passe: o passe é o ato de troca, jogando a bola em direção ao 

companheiro de equipe.  

 Giros: pode ser utilizado como uma forma de enganar o 

adversário, indo em uma direção e girando para outra após atrair 

o oponente; 

 Defesa: na defesa, o jogador não deve permitir que o adversário 

lhe ultrapasse, cuidando das marcações individuais, bloqueando 

os arremessos e ajudando o companheiro quando este for 

ultrapassado; 

 Arremesso: o arremesso é a ação que vai permitir a equipe marcar 

pontuações com o acerto da bola dentro do cesto. Pode ser 

considerado o ponto final de toda uma jogada; 

 Drible: há várias técnicas para fazer o drible, que consiste em se 

movimentar pela quadra quicando a bola no solo com apenas 

uma mão. Não é permitido driblar com duas mãos; 

 Finta: é uma tática para enganar o adversário, demonstrando 

uma intenção falsa de movimento e confundindo o oponente. 
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Quadra  

Os jogos oficiais são regulamentados por regras específicas do esporte. 

Nesse contexto, as medidas e o formato da quadra devem seguir os 

padrõe.  

Quadra

 

 

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; 

https://1.bp.blogspot.com/-ziX7qCNboCc/T3DkFaRyabI/AAAAAAAAAE4/4JuaFFZYbBk/s1600/quadra-de-basquete.gif
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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.  

Jogadores e suas posições 

O basquete possui um total de cinco jogadores titulares em quadra e 

mais 7 reservas. Cada um exerce uma função correspondente à sua 

posição em quadra. 

• Armador: deve armar a jogada. Na maioria das vezes, é o jogador com 

melhor passe e controle de bola;  

• Ala: é um dos jogadores mais completos quanto à habilidade e 



 

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 

 

66 
 

ao atletismo. Possui bons arremessos e costuma ser muito agressivo 

dentro do garrafão; 

• Ala/Armador: sua função é variada, já que inclui desde ajudar o base 

até fazer as cestas; 

• Pivô: sua principal característica são os rebotes e a proteção do 

garrafão; 

• Ala/Pivô: é responsável por ajudar na defesa e a fazer as cestas. 

 

ATIVIDADE 02  10/12 

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

AFIRMAÇÕES FALSAS. 

1)(      )O basquetebol surgiu na década de 1890, no Brasil. 

2)(   )O BASQUETE surgiu porque procurava-se uma atividade que fosse 

interessante e possível de ser feita no inverno, em ambiente fechado. 

3)(      )A primeira cesta do esporte tinha um fundo onde a bola não 

atravessava. Com o passar dos jogos, esse fundo acabou se rompendo e, 

assim, surgiu a ideia de cortar o fundo dos cestos. Dessa forma, a 

continuação do jogo foi facilitada. 

4)(   ) No Brasil, o basquete não é tão forte como o futebol, mas é 

bastante apreciado.  

5)(      ) Nas primeiras tentativas, o basquetebol foi praticado por dois 

times compostos cada um de nove jogadores e com um conjunto de 13 

regras. 

 

 

ATIVIDADE 03  12/12 

COMPLETE 

1) o _____________é o ato de troca, jogando a bola em direção ao 

companheiro de equipe.  

https://www.resumoescolar.com.br/educacao-fisica/regras-do-atletismo-corrida-de-100-200-400-800-1500-5000-e-10000-metros/
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2)Os________________ podem ser utilizado como uma forma de enganar o 

adversário, indo em uma direção e girando para outra após atrair o 

oponente; 

3)O___________________ é a ação que vai permitir a equipe marcar 

pontuações com o acerto da bola dentro do cesto.  

4)O ______________________ há várias técnicas para fazê-lo, que consiste 

em se movimentar pela quadra quicando a bola no solo com apenas 

uma mão.  

5)A_____________________é uma tática para enganar o adversário, 

demonstrando uma intenção falsa de movimento e confundindo o 

oponente. 

 

ATIVIDADE 04  17/12 

 

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

 

1)É a maior linha da quadra e deve medir 28 m; 

a)Área restritiva   b)Linha lateral 

 

2)Essa linha divide a quadra na metade ficando paralela à linha final. 

a)Linha central   b)Circulo central 

 

3)É um círculo com um raio de 1,80 m marcado no centro da quadra;  

a)Linha central   b)Circulo central 

 

4)São campos retangulares limitados pelas linhas finais, medindo 5,8 m 

de comprimento e 4,9 m de largura; 

a)Área restritiva   b)Linha lateral 
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5)É o nome comum que se dá ao encestar  a bola(fazer a bola passar 

pelo aro) e então marcam-se pontos. 

a) cesta                                    b)cesto 

 

6)Um jogo oficial de basquete possui um total de: 

a)5 jogadores titulares e mais 7 reservas.  

b) 15 jogadores titulares e mais 17 reservas.  

 

7)É o jogador que deve armar a jogada. Na maioria das vezes, é o 

jogador com melhor passe e controle de bola. 

a)armador    b)pivô 

 

8)Jogador com uma função variada, já que inclui desde ajudar o base 

até fazer as cestas. 

 a)Ala/Armador   b)Pivô 

 

9)a principal característica desse jogador são os rebotes e a proteção do 

garrafão. 

a)Armador    b)Pivô 

 

10)jogador responsável por ajudar na defesa e a fazer as cestas. 

a)Ala/Pivô    b)Armador 
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Nome:          Turma:  

ENSINO RELIGIOSO 

ATIVIDADE 01  28/11 

OS IMPACTOS DAS MÍDIAS SOCIAIS NA JUVENTUDE 

  Psicólogos, psiquiatras e especialistas alertam que o uso das 

redes sociais pode ser viciante e suas consequências, as mesmas de 

qualquer outra dependência: ansiedade, dependência, irritabilidade, 

falta de autocontrole. Diante dessa conjuntura cada vez há mais vozes 

que questionam: As redes sociais são um problema real? 

As redes sociais fazem parte de nossas vidas, ocupam um 

expressivo tempo de nossos dias, se tornaram muito mais do que 

ambientes de encontros e conversas, mas são canais de entretenimento, 

de comunicação, de mídia, de marketing, de atendimento e 

relacionamento. Somos seres conectados, digitais e sociais, isso é 

inegável. 

VANTAGENS  

As redes sociais possibilitam muitas atividades positivas e 

facilitam a vida de pessoas e instituições, elas criaram espaços para 

novos tipos de negócios, novos empregos, novas formas de 

comunicação. Uma das grandes vantagens é a comunicação 

instantânea que as redes sociais oferecem. Podemos compartilhar 

informações, notícias, eventos muito rapidamente, os acontecimentos 

do mundo podem ser acompanhados e divulgados em tempo real. Por 

meio das mídias digitais, podemos encontrar pessoas, grupos e 

assuntos que nos interessam, podemos fazer amigos ou reencontrar 

pessoas que fizeram parte de nossas vidas em algum momento. 

Podemos encontrar trabalhos, estabelecer ligações profissionais, 

podemos também divulgar nosso trabalho, mostrar nossas habilidades, 

vender produtos. 

DESVANTAGENS 

Uma desvantagem que provavelmente todos nós sentimos com as 

redes sociais é a perda de concentração, e a procrastinação. São tantas 

informações, tantas novidades o tempo todo, que muitas vezes 

acessamos uma rede social por um fim específico e nos perdemos em 

outras coisas que nos chamaram a atenção. Se não mantermos o foco, 

podemos perder horas navegando e deixamos de fazer atividades que 

são mais importantes no nosso dia a dia. Podemos atrasar trabalhos, ou 
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gastar horas com assuntos que não nos estão acrescentando. Além 

disso, muitas vezes nos esquecemos da nossa vida ‗real‘, nos tornamos 

seres muito sociais nos meios digitais e ao mesmo tempo nos fechamos 

para as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Por isso, é 

importante saber usar as redes sociais com moderação e ter foco e bom 

senso. 

COMO PREVENIR A DEPENDÊNCIA DAS REDES SOCIAIS 

Assim como acontece com todas as dependências, prevenir é mais 

fácil do que remediar. Neste sentido, existem algumas práticas simples 

que são muito eficientes para evitar esse uso excessivo das redes sociais 

que acaba desencadeando a dependência. Entre as mais eficientes se 

encontram as seguintes: 

- Estabelecer um tempo mínimo de 15 minutos entre conexões. 

- Prescindir do celular em momentos-chave do dia (café da manhã, 

almoço ou jantar). 

- Desativar as notificações automáticas. 

- Ativar o modo silencioso do celular e não utilizá-lo, nem como relógio, 

nem como despertador, para evitar a tentação. 

- Estabelecer um tempo mínimo por dia para desenvolver atividades 

totalmente desconectadas — como praticar esporte, ler ou ouvir música. 

- Reduzir o número de amigos nas redes sociais. 

- Eliminar aplicativos e abandonar grupos de WhatsApp que não sejam 

necessários. 

ATIVIDADES   

1. Quais são as consequências do uso excessivo das mídias sociais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Cite algumas vantagens e desvantagens das mídias sociais.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Você usa as redes sociais para se relacionar com as pessoas 

frequentemente? Em sua opinião, o tempo que você destina por dia 

para a utilização das redes de relacionamento são excessivos? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Você já se imaginou passar uma temporada sem internet? Diante de 

um fato como esse, que outras atividades você desenvolveria para 

substituir o tempo hoje destinado às mídias sociais?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Para você, qual a melhor medida a ser adotada por alguém que faz 

uso exagerado das mídias e que deseja diminuir tal atividade?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02  17/12 

LIBERDADE DE PENSAR 

Liberdade de pensamento (liberdade de consciência, liberdade de 

opinião ou liberdade de ideia) é a liberdade que os indivíduos têm de 

manter e defender sua posição sobre um fato, um ponto de vista ou 

uma ideia, independente das visões dos outros. Consta na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em seu artigo XVIII, que expressa que 

"todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião" 

Aprofundando 

É possível que você já tenha indagado: Será que temos o direito 

de falar tudo aquilo que queremos, mesmo que isso ofenda o outro? A 

Liberdade de Manifestação do Pensamento, costumeiramente chamada 

de ―Liberdade de Pensamento‖, garantida no Inciso IV do Artigo 5º da 

Constituição de 1988, trata dessa questão, mas não é o único. Esse 

artigo é um dos principais de nossa Constituição, porque determina os 

direitos fundamentais de todos os cidadãos do país, como direito à vida, 

à liberdade e à igualdade. A ―liberdade de pensamento‖ configura, 
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portanto, um dos principais instrumentos para se cumprir o direito à 

plena liberdade no Brasil. 

O artigo 5º, em seu inciso IV, afirma que: 

―IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;‖ 

Logo, conclui-se que podemos expressar nossas opiniões e 

pensamentos sem que o Estado, ou qualquer outra pessoa, nos impeça 

disso. Porém, isso não significa que podemos agir com desrespeito, 

ofender ou ferir qualquer outra lei do País. A liberdade de manifestação 

do pensamento será garantida desde que, ao expressar uma opinião, as 

outras leis sejam respeitadas. 

Pensar é um ato essencial para o desenvolvimento social, 

econômico e cultural de qualquer indivíduo e sociedade. Pode parecer 

óbvio que tenhamos a liberdade de pensamento, afinal, ninguém pode 

invadir nossa cabeça e nos impedir/obrigar a pensar em algo. 

Entretanto, ao garantir, em lei, a liberdade de manifestação do 

pensamento, além do direito de expressar opiniões, também se garante 

o direito ao pensamento íntimo, o direito ao silêncio e até mesmo o 

direito de não manifestar o pensamento. 

ATIVIDADE  

1. O que o artigo 5º, em seu inciso IV da nossa Constituição Federal 

garante a todos os brasileiros?  

______________________________________________________________________ 

2. Posso defender minhas opiniões e convicções religiões 

desrespeitando as pessoas que pensam diferente de mim? 

Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. O que significa ter liberdade para pensar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  18/12 

COMUNICAÇÃO COM A DIVINDADE: ORAÇÃO 

Segundo o cristianismo, a essência de Deus é a comunicação. 

Comunicando, Ele se revela aos seres humanos ao longo dos tempos. E 

o lugar por excelência desta comunicação de Deus são as Sagradas 

Escrituras. Ao longo dos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento 

Deus vai se comunicando com os homens e ao se comunicar vai se 

revelando. Revelar-se é tirar o véu, é dar a conhecer. 

A comunicação de Deus atinge o seu ápice em Jesus Cristo, a 

perfeita revelação de Deus. Ele é a Palavra de Deus encarnada, a 

mesma palavra usada por Deus na criação. Ele é o ―faça-se‖ de Deus. 

Mas novamente Deus toma a iniciativa de se comunicar, de restabelecer 

a ligação e age salvando os seres humanos, não poupando o seu próprio 

Filho, entregando-o à morte para nos resgatar. 

ORAÇÃO: 

Em todas as religiões, seja no cristianismo, budismo ou no 

islamismo, a oração é um elo entre a criatura e o seu criador. Oração é 

um ato religioso que visa a ativar uma ligação, uma conversa, um 

pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou, 

ainda, um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. 

A maioria das religiões envolve momentos de oração. Alguns 

criam ritos especiais para cada tipo de oração, exigindo o cumprimento 

de uma sequência estrita de ações ou colocando uma restrição naquilo 

que é permitido rezar; enquanto outros ensinam que a oração pode ser 

praticada por qualquer pessoa espontaneamente a qualquer momento. 

As pesquisas científicas sobre o uso da oração estudam, na sua 

maioria, o efeito dela sobre a cicatrização de feridas ou doenças. A 

eficácia da oração para a cura física por meio de uma divindade tem 

sido avaliada em diversos estudos, com resultados contraditórios. 

DENTRO DO CRISTIANISMO 

 Visão Protestante (igrejas Evangélicas): 

A oração, na crença protestante, é a comunicação e o fruto consciente 

do relacionamento com Deus durante os quais a pessoa louva, 

agradece, intercede pela vida de outro, pede bênçãos a ele ou a outrem 

e através dela pode desfrutar da presença de Deus. 
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Visão Católica: 

Na Igreja Católica, a oração dirigida a Deus (ou à Virgem Maria e aos 

Santos para interceder a Deus e junto de Deus) também pode ser 

considerada uma reza, uma mensagem escrita, oral ou um pensamento 

de adoração, louvor, súplica, rogo, prece, pedido ou petição, 

intercessão, agradecimento, expiação, bênção, presença ou unificação. 

São Pio de Pietrelcina afirma que "a oração bem feita toca o 

coração de Deus, incitando-o a ouvir-nos. Quando rezamos, que todo o 

nosso ser se volte para Deus. [...] O Senhor deixar-se-á vencer e virá em 

nosso auxílio. [...] Reza e espera. Não te agites; a agitação é inútil. Deus 

é misericórdia e há de escutar a tua oração. A oração é a nossa melhor 

arma: é a chave que abre o coração de Deus. 

 

ATIVIDADES  

 

1. Como os cristãos se relacionam com Deus? 

______________________________________________________________________ 

 

2. Na visão de todas as religiões, o que é oração?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Você acredita no poder da comunicação com o Sagrado para 

curar doenças físicas? Por quê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome:          Turma:  

ARTE 

Teatro (gênero de comedia e drama). 

O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo 

das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus 

do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais 

sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam 

uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do 

vinho naquela região. 

O teatro grego que hoje conhecemos surgiu, segundo historiadores, de 

um acontecimento inusitado. Quando um participante desse ritual 

sagrado resolve vestir uma máscara humana, ornada com cachos 

de uvas, sobe em seu tablado em praça pública e diz: ―Eu sou 

Dionísio!‖. Todos ficam espantados com a coragem desde ser humano 

colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, coisa 

que até então não havia acontecido, pois um deus era para ser louvado, 

era um ser intocável. Este homem chamava-se Téspis, considerado o 

primeiro ator da história do teatro ocidental. Ele arriscou transformar o 

sagrado em profano, a verdade em faz-de-conta, o ritual em teatro, pela 

primeira vez, diante de outros, mostrou que poderíamos representar o 

outro. Este acontecimento é o marco inicial da ação dramática. 

Paralelos a este acontecimento sociocultural, vão surgindo os prédios 

teatrais gregos, que eram construções ao ar livre, formadas em encostas 

para facilitar o escalonamento das arquibancadas. O prédio teatral 

grego era formado, basicamente, da seguinte estrutura: arquibancada, 

orquestra, thumelê, proscênio e palco. 

Surgimento do teatro no Brasil: No Brasil, a origem do teatro está 

relacionada à chegada dos jesuítas no século XVI e seu empenho em 

catequizar a população, tanto os índios quanto os colonos.Dessa forma, 

os padres se utilizavam dessa expressão para transmitir ensinamentos 

da igreja católica. Uma das pessoas mais notáveis nesse contexto foi o 

padre Anchieta, que dedicou-se fortemente ao chamado teatro de 

catequese. 

O teatro na atualidade: Hoje em dia, essa maneira de se expressar 

artisticamente possui características bastante diferentes daquelas que a 

definiam nos primórdios. A manifestação  evoluiu ao longo da história, 

passando a ser apresentada também em locais fechados, o que acabou 

https://www.infoescola.com/artes/teatro-grego/
https://www.infoescola.com/frutas/uva/
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por restringir e elitizar seu público. As formas de atuação se 

transformaram e o objetivo dos espetáculos também, sendo possível 

encontrar várias vertentes teatrais atualmente. 

Drama: A palavra drama é relativa dentro do universo teatral, podendo 

significar tanto o gênero quanto o próprio conflito da ação cênica, sendo 

utilizada para indicar ações conflitantes numa obra teatral ou na 

literatura. O drama tem a sua origem no Séc. V a.C., na Grécia, onde 

aparecem as relações entre os personagens, com seus conflitos, e sem a 

necessidade de interferência do narrador para que a ação dramática 

seja compreendida pelo público. Os personagens nesse período são 

autonarrativos em seus diálogos e atitudes. As tragédias gregas são 

exemplos de dramas que chegam, ainda hoje, com toda a sua 

dramaticidade, por sobreposições de conflitos. 

Principais características do drama 

 Texto em forma de diálogos; 

 Dividido em atos e cenas; 
 Presença das rubricas — descrições do espaço e/ou da situação antes 

de cada ato; 

 Sequência da ação dramática geralmente constituída de exposição, 
conflito, complicação, clímax, desfecho. 
 

COMÉDIA: As comédias eram histórias engraçadas chamadas sátiras, 

que são gozações da vida. A origem da comédia é a mesma da tragédia: 

as festas ao deus Dioniso. A palavra comédia vem do grego "komoidía" 

("komos" remete ao sentido de procissão). 

Na Grécia havia dois tipos de procissão que eram denominadas 

"komoi". Numa, os jovens saiam às ruas, fantasiados de animais, 

batendo de porta em porta pedindo prendas, brincando com os 

habitantes da cidade. No segundo tipo, era celebrada a fertilidade da 

natureza. 

Também a temática diferia nos dois gêneros. A tragédia contava a 

história de deuses e heróis. A comédia falava de homens comuns. 

Principais Características da Comédia: 

•Obra teatral em versos; 

•Caráter burlesco, leve e humorado; 

•Envolve ações ordinárias, corrigidas por meio do ridículo; 
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•Possui importantes implicações filosóficas e morais; 

•Personagens ilustres e gente comum das ruas (o povo em geral) 

•Versa sobre instrumentos opressores da sociedade, sobre a burocracia, 

valorização do dinheiro... 

Máscaras gregas 

              

As máscaras do teatro grego possuíam diversas expressões faciais      

As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, 

sendo muito utilizadas no teatro grego. 

As mulheres não participavam das atuações pois não eram 

consideradas cidadãs da pólis. Dessa forma, as máscaras, antes 

utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens 

de ambos os sexos. 
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ATIVIDADE 01  28/11 

De acordo com texto acima marque com um X a resposta correta: 

1- O teatro teve sua origem na Grécia, surgindo das festas dionisíacas 

realizadas em homenagem ao deus? 

(  ) Teófilo                                         (  ) Dionísio                   (  ) Téspis 

2- No Brasil, a origem do teatro está relacionada à chegada dos jesuítas 

tendo como principal percursor o Padre: 

(  ) Dionísio                                      (  ) Téspis                       (  )Anchieta 

3- Instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizadas 

no teatro grego: 

(  ) Máscaras                                 (   ) Cenário                      (  ) Palco 

4- A comédia é uma história engraçada, também conhecida como: 

(  ) Ação                                       (  ) Sátira                       (  ) Dramática 

 

ATIVIDADE 02  11/12 

De acordo com texto acima responda as seguintes questões 

1- Como era formada estrutura do prédio teatral grego onde eram 

realizadas as apresentações? 

______________________________________________________________________ 

2- O teatro é conhecido pelos dois principais gêneros, quais são eles? 

______________________________________________________________________ 

3- Cite duas principais características da comédia e do drama: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03  18/12 

Desenhe  no espaço abaixo duas máscaras, não esqueça de colorir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


