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CARTA AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
A Secretaria Municipal de Educação do município de Bela Vista do
Toldo-SC, vem esclarecer às famílias dos estudantes da rede municipal de
ensino que em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID19), o período de suspensão das aulas que iniciou dia 18/03 e foi
prorrogado pelo Governo do Estado de Santa Catarina até dia 31/05, não é
período de férias e sim de isolamento social, onde todos devem evitar
aglomerações, higienizar as mãos frequentemente e repensar hábitos e
comportamentos sociais e familiares.
Esse tempo que os alunos estarão em casa, em isolamento social,
pode ser utilizado para estudar, pesquisar e fazer leituras. Sendo assim, a
Secretaria Municipal de Educação e professores recomendam que as
famílias organizem uma rotina de estudo com as crianças, reservem um
tempo para que elas possam assistir televisão, brincar e realizar atividades
que desenvolvam a imaginação, a criatividade, a fantasia.
Os professores não estão se eximindo de suas responsabilidades,
somente estão cumprindo uma determinação do Governo Estadual, assim
como estão bastante preocupados com processo de aprendizagem de seus
alunos. Sendo assim, Diretores, Pedagogos e Professores estão preparando
atividades pedagógicas (apostila de atividades) de todas as disciplinas e para
todos os alunos, as quais serão distribuídas a cada 15 dias em locais a
serem detyerminados pelos diretores e/ou professores. Orientamos que os
pais, irmãos mais velhos e/ou responsáveis deverão, sempre que necessário,
ajudar e orientar seus filhos a realizar as atividades pedagógicas. Será uma
oportunidade para os membros da família se reunirem, aprenderem juntos e
aproveitarem este momento de aprendizado.
Alertamos a importância e responsabilidade de os alunos cuidarem do
material recebido (Apostilas), o qual deverá ser devolvido a cada 15 dias
para o diretor(a) ou professor(a) da escola em que estuda. Todas as
atividades serão avaliadas pelos professores, emitidas e registradas notas
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nos diários de classe e arquivadas (guardadas) na escola, para posterior
comprovação de que os alunos realmente realizaram atvidades escolares
durante a suspensão das aulas.
É importante definir local de estudo, horário e organizar uma rotina
diária (parecida com a rotina escolar) para que a criança consiga se
concentrar nas atividades. A rotina de estudos irá anexada na apostila e
essa poderá ser retirada e fixada em um lugar visível e de acesso para a
criança.
Ao iniciar as atividades o local deve ser tranqüilo, silencioso e calmo.
Nada de TV ou rádio ligado, isso distrai as crianças e elas não conseguirão
se concentrar.

Pais/responsáveis, é importante que esse momento de

estudo seja respeitado, portanto, incentive seu filho a fazer as atividades
com o máximo de atenção, capricho e dedicação. Talvez eles precisem da
sua orientação e do seu auxílio, ajude-os.
Os alunos que tem acesso a internet e estão nos grupos de whatsapp
organizados pelos professores poderão tirar dúvidas pelo grupo. Nesse
momento, a aprendizagem se dará de maneira autônoma e depende
exclusivamente da dedicação e do esforço de cada aluno/criança.
A nossa parceria é muito importante nesse momento.
Sejamos otimistas. Seus filhos e nossos alunos precisam dessa
parceria.

Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Educação

Bela Vista do Toldo, 27 de abril de 2020.
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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em
todos os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente
escolar.
Rotina 27/04 a 08/05
Segunda-Feira
Língua
Portuguesa
-Formalizar

Terça-Feira
Matemática

Quarta-Feira
Educação Física
Ampliar
os
conhecimentos da
história e origem
do
atletismo,
identificando
a
classificação
de
suas
provas
e
características.
Arte

- Recordar e operar
o no conjunto dos
estudo de sujeitos e números racionais.
(antecessor,
predicados,
propondo
aos sucessor, números
decimais
e
estudantes
compreender
seu fracionários,
e
uso, reconhecendo- sequências
o
através
de possibilidades).
- Recordar e operar
diferentes
no conjunto dos - Levar o aluno a
atividades.
as
Identificar
a números racionais. reconhecer
importância
da (maior e menor, características
de históricas
e
leitura e através do relação
reta artísticas
do
resumo obter uma pertinência,
movimento cubista,
percepção do grau numérica).
identificando
os
de entendimento e Geografia
elementos
da
interpretação
dos -Compreender o que
linguagem
visual
alunos através dos é desigualdade
social.
que caracterizavam
livros de literatura.
-Compreender o que
este período.
- História
é globalização.
Propor ao aluno
- Entender os
-Compreender o que
reconhecer
as
impactos da
é e para servem os
diferentes
Revolução
blocos econômicos.
manifestações
de
Industrial na
arte indígena
circulação de povos, -Compreender o
Ensino Religioso
produtos e culturas. capitalismo e o
processo de
-Conhecer
as
- Levar o aluno a
globalização.
diversas doutrinas
destacar os
religiosas,
alimentos
diferentes tradições
industrializados que
religiosas e suas
consome
concepções
de
diariamente.
mundo.
-Analisar através do
-Conhecer
e
texto como a
analisar
as
Revolução
diferentes filosofias
Industrial atingiu a
de vida e tradições
história da
religiosas.
gastronomia.
-Discutir
como
-Levar o aluno a
filosofias de vida,
entender a relação
tradições
e
da Revolução
instituições
Industrial com os
religiosas
podem
alimentos
influenciar
industrializados.
diferentes campos
da esfera pública
(política,
saúde,
educação,
economia,
meio
ambiente,
entre
outros).

Quinta-Feira
Ciências
-Comparar os
diferentes processos
reprodutivos em
plantas e animais
em relação aos
mecanismos
adaptativos e
evolutivos.

Inglês
Cooking
Measurements
-Identificar
as
técnicas
de
cozinhar;
Reconhecer
algumas medidas
para receitas.
Heatly
and
Unhealthy Food
Revisar
os
alimentos;
- Classificar os
alimentos
em
saudáveis ou não
saudáveis.
Contable
and
Uncountable
Nouns
- Compreender o
que
são
substantivos
contáveis
e
incontáveis.
How Many – How
Much
- Possibilitar que
o aluno fale sobre
comida, pedindo
a quantidade que
deseja.
Some-Any
identificar
quantidades não
definidas.

Sexta-Feira
Língua
Portuguesa
-Ler,
escutar

e
produzir
textos
orais. Escritos e
multissemióticos
que circulam em
diferentes campos
de
atuação
em
mídias,
com
compreensão,
autonomia, fluência
e criticidade, de
modo a se expressar
e
partilhar
informações,
experiências, idéias
e sentimentos, e
continuar
aprendendo.

Matemática
Resolver problemas
envolvendo a regra
de três simples.
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Nos Anos Finais, a quantidade de atividades serão apresentadas da
seguinte forma:
ANOS FINAIS
Disciplinas
Atividades de Matemática
Atividades de Língua Portuguesa
Atividades de Educação Física
Atividade de História
Atividade de Geografia
Atividade de Ciências
Atividade de Inglês
Atividade de Arte
Atividade de Ensino Religioso

Número de
atividades
3
3
2
2
2
2
2
1
1

ROTINA DIÁRIA DE ATIVIDADES
Segundafeira
Brincar
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Ajudar nas
tarefas da
casa
- Cuide de
sua saúde
- Beba água
- Evite doces
e
refrigerantes
- Lave bem
as mãos
Evite
aglomerações

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Lavar a louça
do café
Atividade
Escolar
Brincar
Atividade
Escolar
Arrumar a
mesa para o
almoço
- Cuide de
sua saúde
- Beba água
- Evite doces
e
refrigerantes
- Lave bem
as mãos
- Evite
aglomerações

Tirar o pó da
casa
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Varrer a
cozinha

Assistir
Atividade
Escolar
Brincar
Atividade
Escolar
Organizar o
quarto

- Cuide de
sua saúde
- Beba água
- Evite doces
e
refrigerantes
- Lave bem
as mãos
- Evite
aglomerações

- Cuide de
sua saúde
- Beba água
- Evite doces
e
refrigerantes
- Lave bem
as mãos
- Evite
aglomerações

Lavar a louça
do café
Atividade
Escolar
Assistir
Atividade
Escolar
Ajudar nas
tarefas da
casa
- Cuide de
sua saúde
- Beba água
- Evite doces
e
refrigerantes
- Lave bem
as mãos
- Evite
aglomerações

LEMBRE-SE... NÃO É FÉRIAS!!!
ESTUDE!!!
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LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01
Sujeito e predicado

Lembre-se:
Sujeito: é quem pratica ou recebe a ação verbal.
Predicado: é a ação desempenhada pelo sujeito.

Maria viu a menina chorando.
Sujeito

predicado

Identifique nas frases a seguir o sujeito e o predicado:
A) Ela chegou e logo saiu.
b) João gosta de estudar.
C) Você já leu o livro?
D) Não faça isso menina!
E) A escola está fechada.
F) As pessoas são egoístas.
G) Nós estamos preocupados.
H) O covid19 é uma pandemia.
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ATIVIDADE 02
RESUMO
Leia o livro de literatura que você emprestou, ou tem em PDF, ou que você
tem em casa e resuma-o:
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ATIVIDADE 03
Notícia – É um texto que relata fatos ocorridos no cotidiano. Possui o lide e
o corpo. No lide estão as principais informações (o que, quando, onde, com
quem, como e porque), e no corpo vão informações adicionais.

A) Assista ao noticiário, na TV, ou ouça através do rádio e anote as
principais partes:

B) Agora você é o repórter, relate um fato que aconteceu em sua
comunidade recentemente, não esqueça o título, lembre-se que deve
conter as informações essenciais (lide):
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MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01
Recordando números naturais, inteiros e racionais.
1- Responda:
a) Qual é o sucessor do maior número natural de 6 algarismos?
b) Qual é o antecessor do menor número natural de 7 algarismos:

c) Qual é o sucessor do maior número natural de 3 algarismos?

d) Determine a soma do antecessor de 685 com o sucessor 299:

2- Escreva a fração na forma decimal de número decimal:
a) 27/5 =
b) 14/3 =
3- Represente os números na forma de fração:
a) 2,5 =
b) 4,8 =
c) 0,25 =

4a)
b)
c)

Quais são os 2 próximos números naturais da sequência?
(5, 5, 10, 15, 25, 40,...)
(2, 4, 8, 16, 32, ....)
(0, 4, 4, 8, 12, 20, 32, 52, ...)

5- De quantas maneiras diferentes Mariana pode se vestir escolhendo
entre 5 saias, 3 camisetas e dois pares de chinelos?
6- De quantas maneiras diferentes Katia pode se vestir escolhendo entre
6 camisetas, 4 calças e dois pares de sandálias?
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ATIVIDADE 02
Recordando números naturais, inteiros e racionais.

com o símbolo de
f) 52 ....... ℚ
g) -522 .........ℕ
i) 0 .... ℤ
j) -5,1 .... ℚ
)k 25 .... ℕ

ou ∉:

1a)
b)
c)
d)
e)

Complete o pontilhado
-31 ....... ℤ
2/5 ....... ℚ
– 2 .... ℕ
14 .... ℤ
2,8 .... ℕ

2a)
b)
c)
d)
e)
f)

Verifique as afirmações e assinale V para verdadeiro ou F para falso:
( ) Todo número que apresenta um período é natural;
( ) Todo número natural é um número inteiro;
( ) Todo número inteiro é um número racional;
( ) Todo número racional é natural;
( ) Todo número natural e inteiro é racional;
( ) Todo número que apresenta um período é racional;

3a)
b)
c)
d)

Complete o pontilhado pelos símbolos de
5 .... -4
e) 0,25 .... 0,27
3,22 ..... 3,3
f) 0,01 ..... -0,01
-16 ...... -21
g) 2,7 ....... 2,4
1/2 .... 1/3
h) 3/2 ....... 3/4

(maior):

4- Desenhe uma reta numérica com os números inteiros e destaque os
seguintes números na reta:
A = -3,5
B = 5,5
C = -1,2

D = -4
E = 2,3
F=0
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ATIVIDADE 03
Resolução de problemas com regra de três.
(é necessária a resolução de todas as questões)
1- Levo duas horas e meia para percorrer 15km. Se eu tiver quer
percorrer 54km, quanto tempo eu levarei?

2- Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18
toneladas. Em um bimestre este produtor irá produzir quantas
toneladas de frango?

3- Para encher um tanque de 10 mil litros, leva-se 4 horas. Para
abastecer tal tanque com apenas 2500 litros, qual o tempo
necessário?

4- Em 15 minutos eu consigo descascar 2kg de batatas. Em uma hora
conseguirei descascar quantos quilogramas?

5- Uma pessoa bebe três copos de água a cada duas horas. Se ela passar
acordada 16 horas por dia, quantos copos d'água ela beberá neste
período?

6- Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1260
pessoas, quantos vagões seriam necessários?
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

,
1-Interpretando a charge abaixo responda, o que é desigualdade social?

2 - Observe a imagem abaixo, agora através de texto relate o que a
mesma está nos mostrando:
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ATIVIDADE 02
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HISTÓRIA
ATIVIDADE 01
A Revolução Industrial gerou impactos também na alimentação humana.
Tanto nos países industrializados, como naqueles que compravam produtos
industrializados, os hábitos alimentares sofreram transformações.
Leia o texto:
[...] a Revolução Industrial atingiu a história da gastronomia em
vários aspectos, mas antes de tudo pelo desenvolvimento promovido no
setor. Isso porque produtos intermediários como farinhas, óleos, açúcar,
etc., que eram feitos artesanalmente, passaram a serem produzidos por
fábricas de farinha, óleos e refinarias.
[...]
A industrialização é também uma das responsáveis pelo
distanciamento das pessoas em relação aos alimentos no sentido em que
dificulta a percepção da origem e/ou dos ingredientes que compõem um
prato. [...]
1- Por que a Revolução Industrial atingiu a história da gastronomia?

2- Faça uma lista dos alimentos industrializados que você consome
diariamente:

3- Realize uma pesquisa sobre os impactos para a saúde que o consumo
de alimentos industrializados pode causar e descreva-os:

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

4- Escreva um texto sobre a importância do cuidado que devemos ter
ao consumir alimentos industrializados (mínimo 10 linhas).
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INGLÊS
ATIVIDADE 01
COOKING MEASUREMENTS
1) Sobre as técnicas de cozinha
relacione:
a) Frito

( ) Preserved

b) Cru

( ) Raw

c) Cozido

( ) Fried

d) Assado

( ) Cooked

e) Em conserva

( ) Roasted

2) Traduza as medidas de cozinha
corretamente:
a) Cup
b) Tablespoon
c) Teaspoon
d) Glass

HEALTHY AND UNHEALTHY FOOD
1) Classifique os alimentos entre Healthy (saudável) ou Unhealthy (Nãosaudável)
Rice – arroz:

Banana – banana:

Cheese – queijo:

Grapes – uvas:

Meat – carne:

Pineapple – abacaxi:

Chicken – frango:

Sandwich – sanduíche:

Fish – peixe:

Peaches – pêssego:

Oil – 17amb:

Strawberries – morango:

Butter – manteiga:

French fries – batata-frita:

Sugar – açúcar:

Cake – bolo:

Salt – sal:

Sweets – doces:

Ice-cream – sorvete:

Bread – pão:

Condensed
condensado:

Milk

Apple – maçã:
Orange – laranja:
Lemon – limão:

=

leite

Pasta – macarrão:
Egg – ovo:
Chocolate – chocolate:
Tomato – tomate:
Potato – batata:
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Hamburger – 2ambúrguer:

Pizza – pizza:

Soda – refrigerante:

Onion – cebola:

ATIVIDADE 02
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
countable

nouns

(substantivos uncountable nouns são palavras que

contáveis) são aquelas palavras que só existem na forma singular. Alguns
têm tanto uma forma singular quanto exemplos são:
uma forma plural. Por exemplo:

● water (água)

● cat (gato) e cats (gatos)

● coffee (café)

● table (mesa), tables (mesas)

● milk (leite)

1) Escreva C para countable e U para uncountable:
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HOW MANY - HOW MUCH
How much e how many são expressões usadas para perguntar pela
quantidade de algo.

Many é usado com substantivos contáveis. Significa muitos/muitas.
Exemplos:
● The girl has many aunties. (A menina tem muitas tias. )
● Many of the employees didn’t go to work today. (Muitos dos funcionários
não foram trabalhar hoje.)
Much é usado com substantivos incontáveis. Significa muito/muita.
Exemplos:
● Let’s go! We don’t have much time. (Vamos! Nós não temos muito tempo.)
● There’s not much water in the jar. (Não há muita água na jarra.)
1- Complete corretamente com HOW MANY ou HOW MUCH:

SOME - ANY

A palavra some geralmente é usada em frases afirmativas e pode fazer
referência a substantivos contáveis e a substantivos incontáveis.
● Some students arrived late. (Alguns alunos chegaram atrasados.)
CONTÁVEL
● There is some coffee in the cup. (Há um pouco de café na xícara.)
INCONTÁVEL
A palavra any geralmente é usada em frases negativas e
interrogativas e pode fazer referência a substantivos contáveis e a
substantivos incontáveis.
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● Are there any chocolates left? (Ainda sobrou algum chocolate?)
CONTÁVEL
● Is there any piece of cheese left in the fridge? (Ainda há algum pedaço
de queijo na geladeira?) INCONTÁVEL
1) Complete corretamente com SOME ou ANY
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01
LEIA O TEXTO E EM SEGUIDA FAÇA UM RESUMO NO SEU CADERNO.
Reprodução assexuada
Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são
geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama clone. Esses
indivíduos só terão patrimônio genético diferente se sofrem mutação gênica,
ou seja, alteração nas sequências de bases nitrogenadas de uma ou mais
moléculas de DNA.
Vários são os seres vivos que se reproduzem assexuadamente e vários
são os tipos de reprodução assexuada.
Nos eucariontes, unicelulares ou multicelulares, a reprodução assexuada
está relacionada com a mitose.
No caso dos unicelulares, o tipo de reprodução assexuada que lhes
permite se dividir em dois é denominado bipartição.
O processo de bipartição também ocorre nos procariontes, mas nesse
caso, não há mitose como a verificada nos eucariontes.

Nos organismos multicelulares, como as plantas, por exemplo, a
reprodução assexuada pode ocorrer por propagação vegetativa. Nesse caso,
partes da planta podem dar origem, por mitose, a outros indivíduos.
Conhecendo essas peculiaridades das plantas, o ser humano aprendeu
a fazer uso dela, em benefício próprio, confeccionando mudas, que
cultivadas, dão origem a nova planta idêntica, a planta mãe, preservando,
assim, as características comercialmente importantes.
Nos animais, um dos tipos de reprodução assexuada mais
frequentemente observado é o brotamento ou gemiparidade: de um
indivíduo inicial brota outro indivíduo, que pode se destacar do primeiro e
passar a ter vida independente. É o que acontece, por exemplo, na hidra. Em
outros casos, o brotamento pode dar origem a uma colônia de organismos,
em que os brotos permanecem ligados ao indivíduo inicial e se desenvolvem
ligados. É o que ocorre na maioria das esponjas. A hidra, um organismo
aquático, é um exemplo de animal que apresenta esse tipo de reprodução.
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ATIVIDADE 02
Leia o texto
Reprodução sexuada
A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem
troca e mistura de material genético entre indivíduos de uma mesma
espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se
aos pais, mas não são idênticos a eles.
Esse modo de reprodução, apesar de mais complexo e energicamente
mais custoso do que a reprodução assexuada, traz grandes vantagens aos
seres vivos e é o mais amplamente empregado pelos diferentes grupos.
Mesmo organismos que apresentam reprodução assexuada podem também
se reproduzir sexuadamente, embora existam algumas espécies em que a
reprodução sexuada não ocorre.
Se o nosso ambiente fosse completamente estável, sem sofrer
alterações ao longo do tempo, a reprodução assexuada seria muito
vantajosa, pois preservaria, sem modificações, as características dos
organismos para uma certa condição ecológica. Essa, entretanto, não é
realidade. O meio ambiente sempre pode apresentar alterações. Sobreviver a
elas depende em grande parte de o patrimônio genético conter soluções as
mais variadas possíveis.
Coloração é um tipo de variabilidade.
Populações formadas por indivíduos geneticamente idênticos,
como os originados por reprodução assexuada, são mais suscetíveis a
alterações ambientais. Se ocorrer no ambiente uma modificação que lhes
seja desfavorável, todos os indivíduos podem morrer de uma vez só. Isso
pode não acontecer com populações formadas por indivíduos que se
reproduzem sexuadamente, pois a variabilidade genética entre eles é maior.
Essa alteração ambiental pode afetar parte da população, mas outra parte
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sobrevive por ter em seu material genético condições para resistir à
alteração.
Na agricultura, utiliza-se muito a reprodução assexuada das
plantas visando à manutenção, ao longo das gerações, de características
comercialmente importantes. O uso desse recurso, no entanto, permite
que culturas inteiras possam ser dizimadas caso ocorra no meio alguma
alteração que prejudique esses organismos.
Nos animais, a reprodução sexuada envolve a meiose, cujos
produtos são sempre os gametas, células reprodutivas haploides. Os
gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos, os óvulos.
Na maioria dos animais, os espermatozoides são produzidos pelo
indivíduo do sexo masculino e os óvulos são produzidos pelo indivíduo do
sexo feminino. Nesses casos, os sexos são separados. Alguns animais, no
entanto, como é o caso das minhocas, são hermafroditas, pois óvulos e
espermatozoides são produzidos pelo mesmo indivíduo.

Figura de ovócito e espermatozoide
Nos hermafroditas pode ocorrer autofecundação, ou seja, a fecundação
do óvulo pelo espermatozóide do mesmo indivíduo. Ocorre em algumas
espécies vegetais. Entretanto, geralmente existem mecanismos que impedem
a autofecundação. Nesses casos, os óvulos de um indivíduo são fecundados
pelos espermatozóides de outro indivíduo da mesma espécie. Fala-se, então,
em fecundação cruzada.

DESENHE EM SEU CADERNO O OVÓCITO E O ESPERMATOZÓIDE
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADE 01
Leia o texto
Tudo sobre Atletismo: História, Modalidades, Provas e Regras
As capacidades de andar e correr são muito naturais aos seres humanos, e
talvez este motivo seja um dos que colaboram para que o atletismo seja um
dos esportes mais antigos do mundo. Alguns indícios dizem que ele é
praticado há pelo menos cinco mil anos.
O atletismo é chamado de esporte-base, justamente por isso, é considerado o
esporte mais importante das Olimpíadas. Pode ser praticado tanto por
homens, quanto por mulheres, principalmente em estádios, mas também em
outros locais, tais como ruas e estradas.
As práticas esportivas do atletismo, podem ser divididas de maneira sucinta,
em três modalidades: corridas, lançamentos e saltos. A partir delas, uma
série de ramificações são consideradas oficiais.
Principais Provas do Atletismo
Arremessos e lançamentos








Arremesso de peso: O peso da bola masculina é de 7,26 kg, enquanto
a feminina é de 4 kg. Os lançamentos são realizados em um campo no
interior do estádio. O peso deve ser lançado na maior distância
possível, e será computado o melhor resultado de cada atleta.
Lançamento de disco: O disco é feito de metal e na modalidade
masculina tem peso de 2kg e tamanho variável entre 219 e 221 mm.
Na feminina, o peso é de 1 kg e o tamanho varia entre 180 e 182 mm.
A área de lançamento tem diâmetro de 2,50m.
Lançamento de dardo: Para os competidores do sexo masculino, o
tamanho do dardo é de 2,60m e o peso é de 800g. Para as mulheres, é
determinado o tamanho de 2,20m e o peso de 600g. O lançamento do
objeto é feito entre duas linhas de 90m de distância.
Lançamento de martelo: O objeto a ser lançado recebe o nome de
martelo e é composto por uma bola de ferro presa a uma alça com
arame metálico. Este conjunto tem peso de 7,26kg e comprimento de
120cm.
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Corridas
As corridas, também chamadas de provas de velocidade, estão entre as que
mais possuem variações. Entre elas, em relação ao percurso, obstáculos,
individuais ou em equipe. Geralmente são disputadas em pistas, mas em
alguns casos, como a maratona, a disputa é feita na rua.
Corrida de pista









Corrida de fundo: Também chamada de corrida de longa distância,
seu percurso pode variar entre 5.000 e 10.000 metros.
Corrida de meio fundo: O percurso varia entre 800 e 1.500 metros,
na corrida de meia distância os competidores não são obrigados a
permanecer em suas raias, sendo permitido passar pelo espaço de
outro competidor.
Corrida com obstáculos: Pode ter 100, 110, 400 com barreira e ou
3000 metros com obstáculos. É muito semelhante a corrida de pista,
distinguindo-se pelos obstáculos colocados na pista.
Corrida de pista: É a modalidade mais conhecida. Sua prática é feita
em pistas ovais, que podem ter 100, 200 ou 400 metros rasos. Entre
cada um dos candidatos há linhas limítrofes.
Maratona: O percurso da maratona tem 42,195 km e a modalidade,
geralmente, é praticada em ruas ou estradas.

Revezamentos
Provas de Atletismo: Revezamento
Nesta modalidade, as provas são disputadas por equipes, cada uma delas
com quatro atletas. Podem competir equipes masculinas e femininas.
Cada membro percorre um ¼ de determinado percurso, que pode ser de
4×100 m ou 4×400 m com um bastão, e entrega-o ao próximo participante.
Prova combinada (Decatlo e heptatlo)
As provas combinadas existem em duas categorias, uma exclusiva para
homens, e outra para mulheres. Ambas são disputadas em dois dias,
diferenciando-se apenas pela quantidade de modalidades em cada uma.
Vence a prova o atleta que, ao final, somar o maior número de pontos.
É uma prova muito importante durante as Olimpíadas, uma vez que o seu
vencedor é considerado o atleta mais completo do mundo, pois diferentes
aptidões físicas são colocadas à prova.
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Decatlo: É a prova combinada voltada exclusivamente para
competidores do sexo masculino. Ela é composta pelas seguintes
modalidades: 100m rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto
em altura, 400m rasos, 110m com barreiras, arremesso de disco, salto
com vara, lançamento de dardo e 1.500m rasos
Heptatlo: A prova combinada para competidoras do sexo feminino
recebe o nome de heptatlo, como o nome indica, é composta por sete
modalidades: 100m com barreiras, salto em altura, arremesso de peso,
200m rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800m rasos.

Saltos
Uma das modalidades do atletismo mais conhecidas. Podem ser
classificados, ainda, em duas modalidades, salto vertical e salto horizontal.
Horizontal




Salto triplo: Durante as eliminatórias, cada competidor pode saltar
três vezes. Os doze melhores são classificados para a final. Vence
aquele que fizer o melhor salto na decisão. Nela, o atleta precisa dar
dois saltos, antes de, finalmente, saltar em uma caixa de areia.
Salto em distância: As eliminatórias são muito semelhantes às do
salto triplo. Cada competidor realiza três saltos e os doze melhores vão
para a final, vencendo quem fizer o melhor salto. Os atletas correm até
uma marca e ao atingiram-na, saltam na caixa de areia. A marca do
salto é utilizada para medir a distância.

Vertical




Salto em altura: Nesta modalidade, o objetivo é ultrapassar um
sarrafo sem derrubá-lo. A cada rodada será determinada uma altura
inicial, sendo que a cada uma delas o sarrafo será colocado 3 cm
acima da anterior. Os atletas têm três chances em cada rodada, sendo
considerado como resultado final, o melhor salto.
Salto com vara: Muito similar ao salto em altura, este se distingue
pelo auxílio de uma vara flexível, que mede entre 4 e 5 metros. A partir
da rodada inicial o sarrafo é colocado 5 cm mais alto em cada uma das
outras. O atleta também terá três tentativas, sendo considerada a
melhor delas como resultado final.
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ATIVIDADE 02
1-Qual é a prova de corrida disputada em equipe?

2-As corridas de 800 m e 1.500 metros fazem parte da qual classificação das
corridas?

3-As práticas esportivas do atletismo podem ser divididas em três
modalidades. Quais são elas?

4-Qual prova tem por objetivo ultrapassar um sarrafo sem derrubá-lo?
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01
O MITO DA CRIAÇÃO DO MUNDO EM DIFERENTES RELIGIÕES
A criação
O ser humano, ao longo de sua história, sempre esteve instigado a
investigar e descobrir a origem da Terra, dos seres vivos e a sua própria
origem. Ao longo do tempo e nas mais diversas comunidades criaram-se
explicações para o surgimento da Terra e dos humanos que nela habitam.
A criação segundo os indígenas brasileiros
Os indígenas brasileiros, por exemplo, têm em sua rica cultura diversas
lendas que explicam o surgimento e a existência dos mais variados
elementos, seres e fenómenos da natureza. Apesar de as lendas variarem de
um para outro povo indígena, em todas elas há explicações para a criação do
mundo e dos seres que o habitam e para os elementos e fenómenos que os
acompanham.
Segundo uma dessas lendas, Tupã (o Deus maior e do Bem) criou o
Universo cheio de beleza e perfeição. Encheu o vasto céu de estrelas
luminosas. Colocou no infinito laci (ou Jaci), a Lua, para presidir a noite e
suavizar a vida dos seres humanos. Também criou Guaraci, o Sol, que dá
vida a todas as criaturas e preside o dia. Conforme a lenda, Tupã criou o
homem e a mulher, os animais e os vegetais.
A criação na mitologia grega
Para os gregos antigos, o surgimento do Universo estava relacionado com
a existência de divindades. Segundo as lendas da mitologia grega, no
princípio, havia somente o grande Caos, a primeira divindade surgida no
Universo. Depois surgiu Gaia (a Terra), dando ao Caos um sentido,
limitando-o especialmente. Em seguida, surgiu a Noite e o Érebo (sombras).
Gaia, sozinha, gerou Urano (o Céu). Também sozinha, a Noite gerou o Dia.
Surgiu, então, Eros, o amor universal, que fez Gaia se apaixonar por Urano e
gerar os primeiros deuses — seres gigantescos com força extrema chamados
de Titãs — e também os Ciclopes, que eram deuses gigantes com um só olho
na testa, todos violentos e destruidores.
Segundo a lenda, um dos filhos de Gaia e Urano, Cronos (o Tempo),
revoltou-se contra seus irmãos e seu pai, castrando-o, para assim evitar o
nascimento de mais irmãos destruidores. Com isso, a Terra e o Céu foram
separados. Posteriormente, na Terra, viria a surgir o homem.
A criação segundo outros povos
Entre os hindus, Shiva, deus da destruição e regeneração, está ligado ao
surgimento do mundo, pois foi ele quem o criou.
Para os astecas, o primeiro deus, Ometecuhtli (deus supremo), surgiu
com aspecto feminino e masculino, gerando quatro filhos, os Tezcatlipocas,
que disputavam o mundo, destruindo-o por quatro vezes. Ometecuhtli gerou
então outro filho que por si criou o mundo e os seres humanos. Todas essas
explicações e tantas outras que existem são mitos criados pelos seres
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humanos, visando suprir a curiosidade quanto ao início da existência
humana, pois este sempre foi um tema intrigante nutrido pela humanidade.
Os seres humanos mais remotos perguntavam-se como surgira o
Universo, as pessoas e todas as coisas. Com o tempo, foram aparecendo
mitos, que eram hipóteses para responder a esses questionamentos.
Mais tarde, surgiu a ciência, que se tornou responsável por investigar e
explicar os mais diversos fenômenos naturais.
Perguntas como "Por que chove?" ou "Por que existem terremotos?", além
de uma infinidade de outras indagações, foram explicadas pelos cientistas,
com o emprego de variadas ciências.
Para a ciência, o Universo surgiu a partir de uma expansão iniciada há
aproximadamente 20 bilhões de anos. Essa teoria é chamada de Big-Bang e,
por ela, inicialmente tudo que existe, no Universo, estava concentrado em
uma situação de altíssimas densidade e temperatura; então, matéria e
energia começaram a se expandir, resultando no Universo que conhecemos
hoje. Essa expansão continua ocorrendo, e, desse modo, o Universo vai
crescendo a cada dia.
De acordo com essa teoria, após 400 milhões de anos do início da
expansão, formaram-se as galáxias e, logo depois, as estrelas. O Sol surgiu
há aproximadamente 5 bilhões de anos, e o nosso planeta, há
aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A Terra localiza-se em uma galáxia
espiral chamada Via Láctea, que por sua vez é constituída por
aproximadamente 100 bilhões de estrelas.
A criação segundo a Bíblia
Diante da imensidão do Universo, ficamos ainda mais inquietos, pois
percebemos a nossa insignificância e pequenez perante tudo isso. A ciência
explicou diversos fenômenos que, no passado, eram inexplicáveis, mas ainda
não conseguiu explicar com total satisfação a origem da vida na Terra.
Também ainda não determinou com precisão o momento em que tudo
surgiu. Quanto mais se descobre, mais questionamentos surgem quanto à
criação e ao início de tudo. No entanto, apesar da natural curiosidade
humana, nem tudo pode ser conhecido e compreendido cientificamente. Por
isso, todo esse mistério nos aproxima ainda mais de Deus. Tudo nos leva a
crer na existência de um ser superior a tudo e a todos, e que realmente seria
o criador, como relata a Bíblia, um livro considerado sagrado pela maior
parte das religiões e inspirado por Deus, também chamado de Javé (ou
Jeová).
Na Bíblia Sagrada, é o Gênesis — primeiro livro do Velho Testamento
— que explica o surgimento dos seres humanos na Terra:
No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz; e houve luz. E viu Deus que
era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. [...] E disse Deus:
Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca.
E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou
Mares; e viu Deus que era bom.
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E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore
frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a
terra; e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a
sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom. [...]
E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação
entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e
para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para
iluminar a terra; e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o
luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite;
e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra,
E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as
trevas; e viu Deus que era bom. [...]
E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente;
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes
baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente
produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e
multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na
terra. [...]
E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e
répteis e feras da terra, conforme a sua espécie; e assim foi. E fez Deus as
feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e
todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a
terra.
E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e
multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do
mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a
terra.
E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está
sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê
semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a
ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva
verde será para mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito,
e eis que era muito bom.
http://ensinoreligioso1.blogspot.com.br/2012/01/criacao-como-tudocomecou.html – Acesso em 02 de fevereiro de 17
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ATIVIDADES
1. Depois da leitura desses mitos, qual deles você achou mais
interessante?
2. Na leitura acima há relação entre os mitos ou cada um fala de uma
coisa diferente? Sobre o que eles falam?
3. Na sua opinião qual é a origem da vida? Ela é igual ou diferente da
origem da vida na sua religião?
4. Na religião que você segue, qual é a origem da vida?
5. Sabemos que há diversas teorias de origem da vida em diferentes
povos. Se você fosse descrever a origem da vida, do planeta e de tudo
que há, como seria? Crie um mito da origem da vida, segundo sua
imaginação. Seja criativo.
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ATIVIDADE 02
CONHECER E
RELIGIOSAS

ANALISAR

DIFERENTES

DOUTRINAS

E

TRADIÇÕES

O sentido da vida: a crença na reencarnação e na ancestralidade
A linguagem da esperança e da solidariedade na busca de
compreender a finitude humana também se encontra nas tradições
religiosas, cujos ensinamentos remetem à crença na reencarnação ou na
ancestralidade.
A doutrina da reencarnação, entendida também como transmissão da
alam ou renascimento, é a crença de que a alma ou o espírito da pessoa para
um outro corpo após a morte.
Na Grécia, a crença na reencarnação já era tratada, seja pelos filósofos
seguidores de Pitágoras, seja por meio da sabedoria mítico-religiosa oriunda
dos Mistérios Órficos. Entre os diversos filósofos gregos, Platão tratou desse
tema no final de seu livro A República, no ―Mito de Er‖. Conferir:
Er era um soldado que foi morto na guerra. Depois de 10 dias de sua
morte, Er foi encontrado intacto. Levado para uma cidade da Ásia Menor,
sua cidade natal, realizando o ritual da cremação, como era de costume. No
entanto, 12 dias depois, para surpresa de todos, Er ressuscita e diz que lhe
foi confiada uma missão especial pelos deuses: contar aos mortais o que
acontecia com as amas no outro lado da vida quando se preparavam para
reencarnar. Com isso, os deuses tinham o objetivo de proporcionar aos seres
humanos a possibilidade de obterem conhecimento e de elevar o espírito
para a perfeição.
Ao ler o mito de Er, percebe-se a crença e a concepção de que a vida é
entendida como uma passagem, um meio pelo qual se busca a perfeição.
Entre os diversos grupos que acreditam na reencarnação destacam-se
as tradições religiosas do budismo, do hinduísmo e do espiritismo. Essas
tradições, influenciadas pelo contexto cultural e social, desenvolveram
sistemas de pensamentos e crenças a respeito da reencarnação. Há diversas
definições que caracterizam a reencarnação, uma delas compreende como
uma forma, uma possibilidade de expiação e auto redenção dos pecados
cometidos nas vidas anteriores ou, como expressam outras teorias, um meio
para evoluir até a perfeição. A conquista do perdão dos pecados ou o alcance
da perfeição são obtidos por mérito e esforço pessoal.
Além dessas características comuns, percebe-se também a existência
de algumas particularidades em relação ao tratamento dado ao tema
―reencarnação‖ em cada uma das tradições religiosas.
No budismo, a melhor forma de compreender a reencarnação é com
base no entendimento da concepção de renascimento. O que é renascer? A
vida assume diversas formas impermanentes, ou seja, transitórias: nasce,
cresce, morre, renasce, assim como a árvore que produz sementes e morre.
O renascer está representado pela semente, contudo, a árvore e a semente
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não são a mesma coisa, mas também não são totalmente diferentes.
(SASAKI, 1995)
ATIVIDADES
1. Você sabe o que é reencarnação? Se não sabe, pesquise e descreva.
2. O que é ressuscitação?
3. Qual a diferença entre reencarnar e ressuscitar? Em qual delas você
acredita e por quê?
4. Quais religiões acreditam em reencarnação? Quais acreditam em
ressuscitação?
5. O que é ancestralidade e o que é acreditar nela?
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ARTE
ATIVIDADE 01
Como já conhecemos um pouco do movimento cubista que se usa bastante
as formas geométricas
Vamos fazer uma releitura da obra o sonho de picasso .
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ATIVIDADE 02

Faça o que se pede acima depois no seu caderno faça o desenho de um jarro
e escolha um padrão geométrico e o decore. Se você quiser pode usar mais
que um padrão geométrico.

