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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos
os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.

PRIMEIRA SEMANA
Segunda-Feira
11/05

Terça-Feira
12/05

Quarta-Feira
13/05

Quinta-Feira
14/05

Sexta-Feira
15/05

LÍNGUA
PORTUGUESA
- Revisar as Classes

MATEMÁTICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA

CIÊNCIAS

LÍNGUA
PORTUGUESA
- Revisar as Classes

Gramaticais,
relembrar conceitos
e relacioná-los aos
exemplos através da
atividade

HISTÓRIA
*Identificar
as
causas de cada uma
das
revoltas
ocorridas durante a
República Velha (ou
Primeira República),
em quais estados
ocorreram,
suas
características,
os
líderes de cada uma
e seu desfecho.
*
Reconhecer
a
nossa região como
palco de uma das
mais
violentas
guerras
ocorridas
em
território
brasileiro (Guerra do
Contestado);
*
Identificar
a
presença de líderes
messiânicos
na
Guerra de Canudos
e do Contestado e
entender o que é de
fato o messianismo.
Identificar
as
principais
diferenças
e
semelhanças
entre os conflitos
de Canudos e do
Contestado.

-Recordar as
operações de
potenciação e
radiciação

GEOGRAFIA
- Compreender as
alterações
no
território de países
da Europa ocorridas
ao longo do tempo.
Analisar
os
principais aspectos
socioeconômicos da
Europa Ocidental.

. Conhecer as
posições do Futebol
e suas funções.

ARTES
- Ensinar ao aluno
as
características
históricas
e
artísticas
do
movimento de Art
Nouveau
identificando
os
elementos
da
linguagem
visual
que caracterizavam
este período;

ENSINO
RELIGIOSO
-Identificar sentidos
do viver e do morrer
em diferentes
tradições religiosas
através do estudo de
mitos fundantes.

-Associar os
gametas à
transmissão das
características
hereditárias,
estabelecendo
relações entre
ancestrais e
descendentes.

INGLÊS
Empreg r

de
modo inteligivel, os
verbos should, must,
have to, may e might
para
indicar
recomendac o,
necessidade
ou
obrigac o
e
probabilidade.
- Reconhecer o uso
das Question Tags
na comunicac o
informal.

Gramaticais,
relembrar conceitos
e relacioná-los aos
exemplos através da
atividade
-Pontuação.
Reconhecer a
relação da virgula
com sentido das
frases, e entonação
da fala durante a
leitura do texto.

MATEMÁTICA
-Relembrar a
porcentagem.
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SEGUNDA SEMANA
Segunda-Feira
18/05

Terça-Feira
19/05

Quarta-Feira
20/05

Quinta-Feira
21/05

Sexta-Feira
22/05

LÍNGUA
PORTUGUESA
- Identificar as
características dos
gêneros crônica e
perceber que cada
gênero tem uma
forma de
composição e um
estilo próprio;
HISTÓRIA
- Fazer com que o

MATEMÁTICA

EDUCAÇÃO
FÍSICA
- Compreender a

CIÊNCIAS

LÍNGUA
PORTUGUESA

aluno identifique
as regiões e os
estados
brasileiros
onde
ocorreram
as
revoltas
da
Primeira
República.
- Entender que o
cangaço
foi
um
movimento
que
surgiu
face
às
dificuldades da vida
sertaneja
geradas
pela
concentração
da
propriedade
rural, pelas secas e
pelo
mandonismo
dos coronéis mas
que também foi um
movimento
caracterizado
sobretudo
pela
violência.

-Relembrar a
porcentagem.
-Recordar operações
de
Radiciação
e
potenciação:

GEOGRAFIA
- Conhecer alguns
aspectos
que
marcaram a Europa.
- Compreender que
a Europa representa
uma área de atração
de imigrantes devido
ao
elevado
desenvolvimento
socioeconômica.

importância da
Atividade Física.

ARTES

- Ensinar ao aluno
as
características
históricas
e
artísticas
do
movimento da Art
Déco, identificando
os
elementos
da
linguagem
visual
que caracterizavam
este período;

ENSINO
RELIGIOSO
-Identificar sentidos
do viver e do morrer
em diferentes
tradições religiosas
através do estudo de
mitos fundantes.

- Levar o aluno a
compreender
a
importância
da
genética nos dias de
hoje e como ela é
utilizada.

INGLÊS
Compreender
características
específicas da língua
no uso dos Phrasal
verbs.

-

-Analisar,
compreender
e
resumir um objeto
cultural (filme ou
livro) da escolha e do
aluno.

MATEMÁTICA
Recordar operações
apreendidas
anteriormente
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LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

11/05

RESUMO DE CLASSES GRAMATICAIS (para estudar e aprofundar
seus conhecimentos):

SUBSTANTIVOS – são palavras que dão nomes aos seres em geral.
Exemplos: chuva, lobo, dinheiro...

ADJETIVOS – são qualidades ou características. Exemplo: O menino é
feliz. (―feliz‖ é um djetivo é um qualidade).

ARTIGO – é uma palavra que acompanha um substantivo. Exemplos: A menin chorou. (―A‖ é um rtigo). - Um cão fugiu d c s . (―Um‖ é um
artigo).

NUMERAL - é uma palavra que indica quantidade numérica. Exemplo:
Assista o quinto episódio da série. (―quinto‖ é um numer l).

PRONOME – é a palavra que substitui ou acompanha um nome.
Exemplos: Vou encapar o meu livro. (―meu‖ é um pronome). - Você sabe
o que f z. (―Você‖ é um pronome).

VERBO – é uma palavra que expressa ação, um estado ou um
fenômeno da natureza. Exemplos: O menino brinca. (―brinc ‖ é lgo que
ele está fazendo – é uma ação - é um verbo). - Nevou em São Joaquim.
(―Nevou‖ é um fenômeno d n turez – é um verbo impessoal).

ADVÉRBIOS – são palavras usadas para modificar outra palavra, ou
seja, elas indicam circunstâncias em que a ação irá acontecer. Exemplo:
A professora parecia muito preocup d . (―muito‖ é um dvérbio está
intensificando um sentimento de preocupação, uma ação).
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PREPOSIÇÕES – são palavras que ligam uma palavra a outra em uma
frase. Exemplo: A aula com os estud ntes foi di d . (―com‖ está
ligando um elemento à frase).

CONJUNÇÕES – são palavras que ligam/conectam as orações.
Exemplo: O aluno estudou, porém não tirou bo s not s. (―porém‖ é um
palavra que está ligando as orações).

INTERJEIÇÃO – é uma palavra que exprime uma emoção ou sensação.
Exemplos: Oba! Cuidado! Viva!

DICA: Se alguma das classes gramaticais acima, o resumo não foi
suficiente, por favor, busque mais explicações com seu professor ou sua
professora de Língua Portuguesa ou ainda você pode, se possível,
pesquisar vídeos explicativos na internet, anotando em seu caderno
exemplos ou explicações extras;

Importante: Ler bastante, se por acaso, sobrar tempo livre das
atividades, realize leituras (livros em PDF...), quanto mais você ler,
maiores

serão

as

chances

consequentemente boas notas.

de

obter

mais

conhecimento

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

ATIVIDADE 02

15/05

ATIVIDADE SOBRE AS CLASSES GRAMATICAIS – ligue com um
traço o Nome da classe gramatical ao seu Conceito e ao Exemplo
correto:
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ATIVIDADE 03

15/05

1- Leia o texto a seguir com atenção, observe que existem frases
repetidas dentro dele.
O valor da vírgula
A vírgula pode ser uma pausa. Ou não.
Não espere. Não espere.
Ela pode sumir com seu dinheiro.
R$234. R$234.
Pode ser autoritária.
Aceito obrigado. Aceito obrigado.
Pode criar heróis.
Isso só ele resolve. Isso só ele resolve.
E vilões.
Esse juiz não é corrupto. Esse juiz não é corrupto.
Ela pode ser a solução.
Vamos perder nada foi resolvido. Vamos perder nada foi resolvido.
A vírgula muda uma opinião.
Não queremos saber. Não queremos saber.
Uma vírgula muda tudo.
(Revista Língua Portuguesa, n. 36, out. 2008, p. 28).
2) Sua missão é usar a vírgula dentro destas frases de forma correta
mudando o sentido da frase. Ex: Não, espere. / Não espere. Continue
abaixo, cuidado para não se confundir!
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3) Observe a imagem a seguir. E abaixo delas descreva sua opinião
sobre o mau uso da vírgula demonstrado nessas imagens.

4) Dê exemplos de frases que vocês já leram (em aplicativos de
conversa, comentários em redes sociais etc.), em que o uso da
pontuação está incorreto.
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ATIVIDADE 04

18/05

A crônica geralmente é um texto curto e leve, escrito com objetivo de
divertir o leitor e /ou levá-lo a refletir criticamente sobre a vida e o
comportamento humano.
1.LEITURA:
Crônica: Mendigo
Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão
do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma nota tão suja e tão amassada
quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e
começou a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:
– Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos.
Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O importante é o homem
ganhar a vida, o resto é besteira.
Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:
– O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem
presidente. Tudo uma cambada só.
Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás,
com invulgar pertinência para um mendigo), mas isso, a seu ver, não
queria dizer nada:
– O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não
presta. Ora, se o homem não presta, todos os futuros presidentes serão
ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por
exemplo, foi um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom
durante muito tempo: então ele virou ruim.
Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria,
passou a demonstrar para mim que também ele era um sujeito
ordinário como os outros:
– O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia
estar trabalhando. Eu não tenho defeito físico nenhum e até que não
posso me queixar da saúde.
Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua
franqueza.
– Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o
senhor da minha teoria. Vai me desculpar, mas o senhor também no
fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve
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um homem de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o
que fizeram com ele?

Para gostar de ler. Vol. 2. São Paulo: Ática, 1978.

2. Com b se n crônic ―Mendigo‖ escrev sobre um f to do
cotidiano, ou seja do seu dia a dia, como se fosse uma conversa com
o leitor, um fato que você viu e que contaria em forma de texto:
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ATIVIDADE 05

22/05

Escolha um filme ou livro de sua preferência para resumir.
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MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01 e 02

12/05

Resolva as potências e as raízes, depois preencha a cruzadinha
escrevendo o resultado. (lembrete: a cruzadinha não está em ordem de
resultados).
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ATIVIDADE 03

15/05

Realize os cálculos abaixo: (colocando a resolução do exercício na folha)
1-Em uma turma de Ciências da Computação formada de 40 rapazes e
40 moças, tem-se a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes;
30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam
na turma:
a) 50%

b) 75%

c) 25%

d) 60%

e) 20%

2-João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a
R$1.320,00. O salário de João antes do aumento era igual a?
a) 1452,00

b) 1200,00

c) 1220,00

ATIVIDADE 04

d)1100,00

e)1400,00

19/05

Realize os cálculos abaixo: (colocando a resolução do exercício na folha)
1-Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de
floresta Amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio
ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada.

2-Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam
esportes. Desses 60% temos que: 70% praticam futebol, 20% praticam
vôlei e 10% fazem natação. Determine o número de alunos que praticam
futebol, vôlei e natação.
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ATIVIDADE 05

19/05

Faça os cálculos abaixo:
1-Reduza a uma só potência:
a)
b)
c)
d)
e)

43 x 42 =
37 x 32 =
74 x 75 =
5 x 52 =
26 x 22 =

2- Qual é a raiz cúbica de 3375?
a) 12

b) 13

c) 14

d) 15

ATIVIDADE 06

e) 16

22/05

Faça os cálculos abaixo:
1-Thiago está participando de um campeonato de basquete e já
disputou três jogos. No primeiro jogo ele marcou 36 pontos, no segundo
ele fez 5 pontos a mais que no primeiro e no terceiro ele fez o dobro de
pontos da segunda partida. Quantos pontos Thiago fez nesse
campeonato?

3-Gabriel comemorou seu aniversário em uma pizzaria. Ele convidou
nove amigos. O combinado seria que Gabriel não iria participar da
divisão da conta. Somente os amigos pagariam. A conta deu um total de
R$ 250,00.
a) Para calcular o valor que coube para cada amigo, devemos
_____________________ 250 por ________ .
b) O resultado dessa divisão é ________________ . Por ter infinitas casas
decimais, com repetição, esse número racional é chamado de
________________________.
c) Como a divisão não foi exata, os amigos arredondaram o valor para
uma casa decimal. Então, cada amigo pagou R$ ________________.
d) Com o arredondamento, o valor pago à pizzaria, excedeu o valor da
conta em R$ ______________.
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

15/05

Continente Europeu.
1- Leia o texto com atenção e depois assinale a alternativa correta:
População Européia
―[...]
popul ção mundi l deverá ser de 9 3 bilhões de pesso s em
2050. Ou seja, será 50% maior que os 6,1 bilhões de meados do ano de
2000. [...] Essas são as principais conclusões do relatório Perspectivas
da População Mundial- Revisão 2000, preparado pela Organização das
Nações Unidas (ONU). [...] Apenas seis países respondem por quase
metade desse aumento: Índia (21%), China (12%), Paquistão (5%),
Nigéria (4%), Bangladesh (4%) e indonésia (3%). Esses elevados índices
de expansão contrastam com os dos países mais desenvolvidos. Em
2000, por exemplo, a população da União Européia teve um aumento de
343 mil pessoas, enquanto a Índia alcançou esse mesmo crescimento
na primeira semana de 2001. [...] Os Estados Unidos serão uma
exceção no grupo dos países desenvolvidos. O país se tornará o único
desenvolvido entre os 20 m is populosos do mundo‖
O ESTADO DE S. PAULO, 3 mar.2001

A- Mais de uma centena de línguas é falada na Europa. Algumas são
consideradas oficiais, as demais são línguas regionais e dialetos.
Apenas Portugal e Islândia são plenamente:
a) Bilíngues.
b) Monolíngues.
c) Poliglotas.
d) Trilíngues.

ATIVIDADE 02

15/05

Europa Ocidental.
1- Leia os textos para responder ás questões propostas:
I
[...]
Na metade do século XIX, muitos europeus e americanos consideravam
sua dominância no mundo como prova de superioridade biológica inata,
não como indicação de vantagem cultural, tecnológica ou geográfica.
França, Grã- Bretanha, Alemanha, Portugal, Bélgica e Estados Unidos
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usaram essa ideologia racial para justificar a conquista de novos
territórios coloniais.
[...]
BROWN, Cynthia Stokes. Grande história: do big bang aos dias de hoje. Tradução:
Vitor Paolozzi. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.p.321.

II
[...]
A Europa começou o século [XX] dominando e acabou em segundo
lugar. Os vastos impérios ultramarinos cujos governos estavam na
Europa Ocidental foram extintos ou continuaram apenas em poucas
ilhas distantes, mantidas como curiosidades ou ornamentos. Do
desaparecimento
desses
impérios
emergiram
várias
nações
independentes, sobre tudo na África e na Ásia, mas muitas delas não
sabiam o que fazer com sua independência. No início do século, os
Estados Unidos sairiam cautelosamente de seu prolongado isolamento;
no fim, prevaleciam como a única superpotência. [...]
BLAINEI, Geofrey. Uma breve história do século XX.
Curitiba: Fundamento, 2010.p.305-306.

a) De acordo com o texto I, quais foram às principais causas que levaram
potências européias a colonizar territórios no século XIX?

b)
No século XIX era comum
a definição de raças, principalmente na Europa. De acordo com o texto
I, de que forma as nações da Europa utilizavam a ideologia racial?

c) Relacione o conteúdo do texto I com a divisão entre mundo ocidental e
mundo oriental:
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ATIVIDADE 03

19/05

Europa Oriental.
Com o fim do regime socialista, os países do Leste Europeu passaram a
buscar, por vias capitalistas, o desenvolvimento socioeconômico
alcançado pelos países da Europa Ocidental e de outras partes do
mundo. Ainda que essas nações não conservem mais os principais
símbolos de seu passado socialista, como estátuas, bandeiras, nomes
de ruas, instituições etc., que foram retirados da paisagem ou
guardados em museus, sua história política imprimiu importante marca
na geopolítica do século XX.
RESPONDA:
1- Como ficou a União Soviética após a queda do Muro de Berlim?
2- Com o fim da bipolarização e da Guerra Fria, como estavam os Estados
Unidos?
3- A distribuição de bens e serviços passou a ser feita de que forma?
4- O que significou no contexto político o fim da União Soviética?
5- Como a economia planificada provou que não poderia resistir?

ATIVIDADE 04

19/05

AS PERIGOSAS ROTAS DE MIGRAÇÃO PARA ENTRADA NA EUROPA

Rotas mapeadas- Anualmente milhares de pessoas – muitas delas
fugindo de conflitos na África e no Oriente Médio – arriscam suas vidas
cruzando o Deserto do Saara e o Mar Mediterrâneo em veículos e barcos
precários para chegar à Europa. Organizações não governamentais
estimam que aproximadamente 20 mil pessoas possam ter morrido
tentando chegar à Europa nas últimas duas décadas. Para ter um
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diagnóstico mais preciso do problema, a Frontex (Agência Européia de
Fronteiras) e o Centro Internacional para Desenvolvimento de Políticas
Migratórias produziram uma série de mapas que identificam as maiores
rotas centros de concentração usados pelos migrantes na região.
(BBC Brasil, 5 set. 2014.)

1- Assinale a alternativa que aponte a causa da migração tratada no texto
acima.
a) Aproximação cultural entre os povos.
b) Busca por melhores condições de vida oferecidas pelo continente
europeu.
c) Aceitação de imigrantes por parte dos governos europeus para
importantes postos de trabalho.
d) Necessidade de mão de obra na indústria tecnológica da Europa.
e) Facilitação nos transportes, com embarcações próprias para a
navegação no Mar Mediterrâneo.
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HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

11/05

Ler os textos abaixo e responder o questionário
Como vimos, a República Velha, período da história brasileira mais
conhecido pelos historiadores como Primeira República, estendeu-se
de 1889 a 1930. Foi a primeira fase da República no Brasil e, como tal,
foi um período cheio de tensões, seja na economia, seja na política e
também na sociedade como um todo.
A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não
atendidas, o racismo, o medo, a insatisfação política etc., tudo isso foi
raiz para revoltas na Primeira República. Ao longo dos mais de quarenta
anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na
cidade e até mesmo no meio militar.
Messianismo: Na história do Brasil, é usado para se referir às revoltas
populares em que milhares de pessoas formaram comunidades com um
líder político e religioso. Essas comunidades acreditavam que seu líder
tinha dons especiais para fazer milagres e curas e também para prever
acontecimentos futuros.
* A Guerra de Canudos :aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e
1897 e colocou o Exército brasileiro contra os habitantes de um arraial
chamado Belo Monte. O arraial era liderado por Antônio Conselheiro,
um beato (líder religioso local) que se instalou na região em 1893, após
participar de protestos contra o aumento de impostos que tinha
acontecido desde a Proclamação da República. O conflito aconteceu
durante a presidência de Prudente de Moraes.
O arraial, que ficou conhecido como Belo Monte, ficava às margens do
rio Vaza-Barris e já era habitado. Com a chegada de Antônio
Conselheiro, o local cresceu e chegou a possuir cerca de 24 mil
habitantes. Belo Monte transformou-se em um centro que trazia novas
perspectivas de vida a uma população de ex-escravos carente, que não
tinha acesso à terra, sofria com as secas constantes e com o
mandonismo dos coronéis.
A atuação de Antônio Conselheiro como líder religioso também foi
extremamente importante e responsável por atrair milhares de pessoas
à procura do beato, e isso fez de Canudos um centro de romaria.
Conselheiro era tradicionalista e recusou-se a aceitar o novo
regime, alegando ser a república um instrumento do
anticristo, que teve a audácia de separar a igreja do estado
além de instituir o casamento civil usurpando da igreja o
poder oficial e exclusivo de celebrar matrimônios. Para
conselheiro, cobrança de impostos efetuada de forma
violenta, celebração do casamento civil e a separação entre
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igreja e estado (estado laico) eram provas de proximidade do
"fim do mundo". Canudos não era um arraial com estilo de vida
igualitário, mas, nas palavras das historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa
Starling, tratava-se ―de um experiênci soci l e polític distint
d quel do governo centr l republic no‖.
A liderança religiosa de Antônio Conselheiro apresentava-se como um
risco à Igreja, devido a sua grande popularidade e à experiência social e
política com traços de igualitarismo. Ambos aspectos representavam
uma ameaçava às elites econômicas locais, que se baseavam no
latifúndio e no domínio dos coronéis. Sendo assim, Canudos era um
risco para as elites da Primeira República e, por isso, na ótica dessas
elites, precisava ser eliminada.
Assim, foram organizadas expedições militares com o objetivo de
destruir o arraial. A primeira expedição foi organizada pelo estado da
Bahia e foi derrotada pela resistência formada em Canudos. As segunda
e terceira expedições foram organizadas por tropas do Exército e
também foram derrotadas, tendo inclusive seu comandante morto em
combate.
Na quarta expedição, organizada a partir de abril de 1897, a tropa
enviada era composta cerca de 6500 soldados (incluindo os oficiais)
equipados com armamentos modernos — incluindo canhões. O
resultado
final
foi
Canudos arrasado.
As
tropas queimaram e dinamitaram o
arraial,
e
os
prisioneiros
foram degolados. Nas palavras de Euclides da Cunha:
"Canudos não se rendeu, foi expugnando palmo a palmo, no
dia 5 ao entardecer, caíram seus últimos defensores eram
quatro apenas: um velho, dois homens feitos, e uma
criança, na frente dos quais rugiam ruidosamente cinco mil
soldados". Antônio conselheiro com a saúde fragilizada,
morreu dias antes do último combate. Ao encontrarem seu
corpo, deceparam sua cabeça e a enviaram para que
estudassem as características do crânio de um "louco
fanático".
* Guerra do Contestado (1912-1916):
A Guerra do Contestado aconteceu em uma área disputada pelos
estados de Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916. Assim como
aconteceu em Canudos, na região do Contestado, uma série de
sertanejos pobres e desalentados encontrou, no discurso de um líder
religioso, chamado José Maria, uma alternativa para sua vida e passou
a segui-lo, por isso dizemos que ambos os movimentos foram
messiânicos.
O contexto em que ocorreu o Contestado era tenso. Primeiro, havia a
disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná. Além disso, parte da
região contestada foi entregue para Percival Farquhar (um magnata
conhecido por construir a ferrovia Madeira-Mamoré) para que
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construísse uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul a São Paulo.
Na época, o presidente do Brasil era Wenceslau Brás. No acordo de
cessão de terras, a Farquhar ( que também era proprietário da Southern
Brazil Lumber and Colonization Company) foram entregues terras num
raio de 15 km da ferrovia, para que ele pudesse explorar a madeira
disponível na região. Essa empresa estrangeira montou grandes
serrarias e tornou-se a maior companhia madeireira da América do Sul,
devido à exploração do pinheiro e da imbuia na região. A sede dessa
empresa madeireira situava-se na cidade de Três Barras. Acontece que
a região já era habitada por pessoas que viviam de uma agricultura de
subsistência e da erva-mate. A empresa vinculada a Farquhar,
responsável pela exploração da madeira nessas terras, organizou a
venda de lotes nessas áreas para colonos estrangeiros e assim,
contratou tropas de jagunços para expulsar os habitantes dessas
terras.
Além disso, milhares de trabalhadores da ferrovia perderam seus
empregos, o que reforçou o grupo de pessoas pobres.
A guerra em si começou em outubro de 1912, quando um grupo de
pessoas lideradas por José Maria instalou-se em Irani, na região
contestada pelos dois estados. O agrupamento de pessoas em Irani foi
entendido pelo Paraná como uma invasão coordenada pelos
catarinenses, e, assim, esse estado atacou os sertanejos, sob as ordens
do coronel João Gualberto. Nesse ataque, José Maria acabou sendo
morto por uma bala.
Após a morte de José Maria, o fervor religioso prosseguiu com os
sertanejos fundando uma série de comunidades autônomas. A
existência dessas comunidades era enxergada pelos coronéis locais
como uma ameaça, e foi daí que se iniciou a repressão contra as
comunidades autônomas formadas pelos sertanejos.
A raiz do conflito é explicada pelo historiador Paulo Pinheiro Machado
da seguinte maneira:
Os episódios de perseguição policial contra o monge
José Maria foram motivados pelo temor da
concentração de gente pobre do campo. As
autoridades locais e estaduais, em sua maioria
grandes fazendeiros e oficiais da Guarda Nacional,
sentiam que tinham como missão subjugar os
sertanejos que não se submetiam mais aos seus
respectivos
coronéis.
Formavam-se
grupos
autônomos, com fortes vínculos religiosos, nos quais
expectativas místicas mesclavam-se à crítica social.
Originalmente, essas comunidades não eram hostis
nem
militarizadas,
mas
seu
anseio
por
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independência despertou a ira dos governantes, da
imprensa e dos fazendeiros.
Dentre 20 mil sertanejos envolvidos desde o início das batalhas
confirma-se a morte de pelo menos 6 mil. Na batalha de 1916, o último
líder rebelde Adeodato Ramos foi preso, o que coroou a vitória do
Exército Brasileiro, cujo prestígio foi retomado. Em agosto do mesmo
ano foi assinado o Acordo de Limites entre SC e PR, que definiu os
territórios de cada estado com a configuração que permanece até hoje.
Revolta da Vacina (1904): Essa revolta aconteceu entre 10 e 16 de
novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, à época, capital do
Brasil; onde havia um crescimento populacional em meio à falta de rede
de esgoto, água encanada e moradia adequada. E em função disso, no
início da República, epidemias de febre amarela, peste bubônica e
varíola vitimavam um grande número de pessoas.
Ao assumir a presidência em 1902, Rodrigues Alves estabeleceu
como metas a modernização e o saneamento da capital do país. O
médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado diretor de Saúde Pública
e autorizou que agentes da prefeitura (os mata-mosquitos) invadissem
as residências para eliminar ratos e mosquitos, transmissores das
principais doenças. Isso indignou a população.
A revitalização urbana do RJ foi outro agravante para a situação.
Para modernizar a cidade, a prefeitura desapropriou e demoliu cortiços
e velhos prédios na área central. Inúmeras famílias ficaram desalojadas.
Além disso,em 1904 foi instituída a vacinação obrigatória contra a
varíola, sem antes esclarecer ao público a sua necessidade. A forma
como ela foi conduzida aliada à falta de informação levaram a
população a rebelar-se. As vacinações compulsórias aconteciam de
maneira violenta, e, além disso, serviços, como matrícula em escolas
passaram a exigir cartão de vacinação. A medida resultou em intensas
manifestações de rua, com barricadas e tiroteios entre cidadãos e a
polícia; entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904.
O resultado da revolta, além da destruição material na capital, foi
a morte de 30 pessoas e mais de uma centena de feridos. Devido a
isso, a vacinação obrigatória foi suspensa.
Revolta da Chibata: Essa revolta aconteceu em 1910 e teve como
estopim a insatisfação dos marinheiros negros contra os castigos
físicos a que eram sujeitos na corporação. No começo do século XX, a
Marinha brasileira era uma instituição marcada pelo racismo, uma vez
que os cargos mais baixos da corporação eram ocupados por negros e
mestiços que eram punidos com chibatadas quando alguma regra era
violada.
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Em 1910, os marinheiros já haviam manifestado sua insatisfação
contra as chibatadas quando alguém era punido. O estopim para a
revolta
dos
marinheiros
aconteceu
quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas
sem ter direito a tratamento médico. Os marinheiros, insatisfeitos com
os castigos físicos, o racismo e a desigualdade social, rebelaram-se.
Os marinheiros tomaram o controle de quatro embarcações da Marinha
(os navios Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro) na Baía da
Guanabara, exigindo o fim dos castigos físicos. O líder dos revoltosos
era João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os
membros da revolta redigiram um manifesto ao presidente Hermes da
Fonseca e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro caso não tivessem suas
reivindicações atendidas. Além de pedir o fim dos castigos físicos,
reclamavam da má alimentação e dos salários baixos.
A Revolta da Chibata foi duramente reprimida com milhares de
marinheiros sendo dispensados. Outros acabaram sendo presos,
torturados e enviados para a Ilha das Cobras, enquanto outros ainda
foram enviados para trabalhar em seringais na Amazônia. Muitos dos
que foram enviados para os seringais foram fuzilados no trajeto.
João Cândido ficou preso na Ilha das Cobras e quando saiu de lá foi
dado como louco e mandado para um hospício, justamente para que não
pudesse depor nos inquéritos. Do hospício voltou para a prisão na Ilha
das Cobras, dois anos depois foi julgado e absolvido. Na memória
popular ele é celebrado como o Almirante Negro que acabou com as
chibatadas na Marinha do Brasil. Junto com outros marinheiros,
combateu a injustiça dos castigos físicos que ainda eram aplicados
mesmo após o fim da escravidão.
Cangaço: Esse foi o principal nome de um movimento social ocorrido no
sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século XX. Os
cangaceiros, com seus chapéus de abas largas, roupas de couro
enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura, atuaram em cidades
dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia.
Esses grupos eram integrados, na maioria das vezes, por sertanejos
jagunços, capangas e empregados de latifundiários (detentores de
grandes propriedades rurais). Esse movimento está diretamente
relacionado à disputa da terra, coronelismo, vingança, revolta à
situação de miséria no Nordeste e descaso do poder público. Os
cangaceiros aterrorizavam as cidades, realizando roubos, extorquindo
dinheiro da população, sequestrando figuras importantes, além de
saquear fazendas. Com o fortalecimento do cangaço, as polícias
estaduais não conseguiram inibir as ações dos cangaceiros, que eram
temidos pela violência e crueldade durante os ataques, sendo
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necessária a participação da polícia federal. Esse comportamento
despertou o respeito e a admiração a vários integrantes do movimento,
que eram considerados heróis por parte da população em razão da
bravura e audácia. Contudo, vários sertanejos temiam os cangaceiros,
demonstrando tot l oposição os ―b ndidos‖.
Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi o
cangaceiro de maior destaque. Seu apelido surgiu após um tiroteio
noturno com a polícia, no qual Virgulino disparou tantos tiros que sua
espingarda iluminou parte do ambiente, fazendo uma analogia a um
lampião. Esse homem nasceu no dia 7 de julho de 1897, no sertão
pernambucano, sendo um dos nove filhos de um casal (Maria Lopes e
José Ferreira da Silva) muito pobre. Sua atuação no cangaço foi
motivada pela situação econômica, perda da propriedade da família,
além do assassinato do pai.
Lampião liderou um bando que atuou no sertão nordestino,
confrontando coronéis, policiais e bandos rivais. Por volta de 1928,
Lampião conheceu Maria Bonita, a mulher que seria sua companheira
até o final da vida. Mal conheceu o cangaceiro, Maria aderiu ao grupo,
deixando para trás casa e marido. Depois dela, outras mulheres
ingressaram no bando. Nos anos 1930, o governo fechou o cerco contra
o bando de Lampião. Perseguido, Lampião acabou sendo assassinado
em 1938, juntamente com seu bando em Angicos, na divisa entre os
estados da Bahia e de Sergipe. Todos foram decapitados e tiveram as
cabeças expostas em praça pública. Com a morte de Lampião, o
cangaço perdeu força, no entanto, entrou para a história como um
movimento de revolta contra o descaso dos órgãos públicos em relação
ao sertão nordestino.
O Movimento Operário: Na República Velha temos a vivência de todo
um processo de transformações econômicas responsáveis pela
industrialização do país. Não percebendo de forma imediata tais
mudanças, as autoridades da época pouco se importavam em trazer
definições claras com respeito aos direitos dos trabalhadores
brasileiros. Por isso, a organização dos operários no país esteve
primeiramente ligada ao atendimento de suas demandas mais
imediatas. No início da formação dessa classe de trabalhadores
percebemos a predominância de imigrantes europeus fortemente
influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Contando com
um inflamado discurso, convocavam os trabalhadores fabris a se
unirem em associações que, futuramente, seriam determinantes no
surgimento dos primeiros sindicatos. Com o passar do tempo, as
reivindicações teriam maior volume e, dessa forma, as manifestações e
greves teriam maior expressão.
Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha um contingente
operário com mais de 100 mil trabalhadores, sendo a grande maioria
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concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi nesse
contexto que as reivindicações por melhores salários, jornada de
trabalho reduzida e assistência social conviveram com perspectivas
políticas mais incisivas que lutavam contra a manutenção da
propried de priv d e do ch m do ―Est do Burguês‖.
Entre os anos de 1903 e 1906, greves de menor expressão tomavam
conta dos grandes centros industriais. Tecelões, alfaiates, portuários,
mineradores, carpinteiros e ferroviários foram os primeiros a
demonstrar sua insatisfação. Notando a consolidação desses levantes, o
governo promulgou uma lei expulsando os estrangeiros que fossem
considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Essa primeira
tentativa de repressão foi imediatamente respondida por uma greve
geral que tomou conta de São Paulo, em 1907. Mediante a
intransigência e a morosidade do governo, uma greve de maiores
proporções foi organizada em 1917, mais uma vez, em São Paulo. Os
trabalhadores dos setores alimentício, gráfico, têxtil e ferroviário foram
os maiores atuantes nesse novo movimento. A tensão tomou conta das
ruas da cidade e um inevitável confronto com os policiais aconteceu.
Durante o embate, a polícia acabou matando um jovem trabalhador que
participava das manifestações.
Esse evento somente inflamou os operários a organizarem passeatas
maiores pelo centro da cidade. Atuando em outra frente, trabalhadores
formaram barricadas que se espalharam pelo bairro do Brás resistindo
ao fogo aberto pelas autoridades. No ano seguinte, anarquistas
tentaram conduzir um golpe revolucionário frustrado pela intercepção
policial. Vale lembrar que toda essa agitação se deu na mesma época
em que as notícias sobre a Revolução Russa ganhavam os jornais do
mundo.
Passadas todas essas agitações, a ação grevista serviu para a formação
de um movimento mais organizado sob os ditames de um partido
político. No ano de 1922, inspirado pelo Partido Bolchevique Russo, foi
oficializada a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro.
Paralelamente, os sindicatos passaram a se organizar melhor,
mobilizando um grande número de trabalhadores pertencentes a um
mesmo ramo da economia industrial.
Atividade 1
Com base na leitura dos textos acima, responda:
a) Qual contexto teria sido a "raiz" para o surgimento desses conflitos
durante a Primeira República?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) O que caracteriza o messianismo?
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..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Quais eram as características do Arraial de Belo Monte?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Por que Antônio Conselheiro não aceitava a República?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) Por que Canudos representava uma ameaça às elites?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
f) Qual foi o desfecho da Guerra de Canudos?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
g) Onde e quando ocorreu a Guerra do Contestado?
..............................................................................................................
h) Qual o aspecto comum entre a Guerra de Canudos e a Guerra do
Contestado?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
i) Como viviam as pessoas na região do Contestado?
..............................................................................................................
j) Quais motivos levaram à Guerra do Contestado?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
k) Qual o nome da empresa madeireira que instalou-se na nossa região
e em qual cidade?
..............................................................................................................
l) O que motivou a perseguição ao monge José Maria?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
m) Descreva qual era a situação da capital do Brasil no período que
antecede o início da Revolta da Vacina:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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n) Qual teria sido o motivo principal da Revolta da Vacina? Quando ela
de fato ocorreu?
.............................................................................................................
o) O que motivou a Revolta da Chibata? O que os revoltosos queriam?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
p) Quem foi João Cândido?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
q) Qual foi o desfecho da Revolta da Chibata?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
r) O que foi o cangaço e quem era seus integrantes?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
s) Em quais cidades brasileiras os cangaceiros atuaram e quais motivos
teriam levado ao seu surgimento ?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
t) O que os cangaceiros faziam?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
u) Quem foi Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião e qual a origem
desse "apelido"?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
v) Qual foi o fim de Lampião e seu bando?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
w) Quem formava a maior parte da classe de trabalhadores operários na
Primeira República? E sob quais influências?
..............................................................................................................
x) Qual era a causa da insatisfação dos operários?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
y) O que ocasionou a greve de 1907?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
z) Em que resultou a ação grevista dos trabalhadores operários?
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 02

11/05

Completar a tabela abaixo de acordo com as informações contidas nos
textos.
Conflitos Messiânicos
Quem

era

o

Canudos

líder

do

movimento?
Quem

era

o

presidente

do

Brasil durante o conflito?

Onde aconteceu o conflito?
Quais

as

classes

sociais

envolvidas?
Quem venceu o conflito?

Contestado
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ATIVIDADE 03

18/05

Observar o mapa do Brasil e associar os
brasileiros às Revoltas da Primeira República.

estados

Olhe com atenção o mapa do Brasil e colora somente as
regiões onde ocorreram as revoltas que acabamos de
estudar nas atividades anteriores, indicando ao lado de
cada uma delas o nome da região e o nome da Revolta.
Obs: De preferência, pinte cada região de uma cor
diferente.
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ATIVIDADE 04

18/05

Interprete os documentos abaixo:
Carta de um cangaceiro
[ " Ilmo Sr. Francisco de Souza - Aspiro boa saúde com a exma. família.
Tendo eu frequentado uma fazenda sua, deliberei saudando-o em uma
cartinha pedir um cobrezinho. Basta dois contos de réis. Eu reconheço
que o senhor não se sacrifica com isto e eu ficarei bem agradecido e não
terei razão de lhe odiar nem também a gente de Virgulino terá esta
razão. Sem mais do seu criado, obrigado - Hortêncio, vulgo Arvoredo,
rapaz de Virgulino.]"
De acordo com as informações da carta responda:
a) Remetente:
.........................................................................................................
b) Atividade do remetente:
...........................................................................................
c) Destinatário:
............................................................................................................
d) Atividade do destinatário:
..........................................................................................
e) Data da correspondência:
...........................................................................................
Observe a notícia abaixo e responda:

f) Quais os motivos para que ele fosse procurado pela polícia do Estado
da Bahia?
..............................................................................................................
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Leia a letra da música abaixo:
Sangue de bairro
Besouro, Moderno, Ezequiel.
Candeeiro, Seca Preta, Labareda, Azulão.
Arvoredo, Quina-Quina, Bananeira, Sabonete.
Catingueira, Limoeiro, Lamparina, Mergulhão, Corisco!
Volta Seca, jararaca, cajarana, Viriato.
Gitirana, Moita-Brava, Meia-noite, Zambelê.
Quando degolaram minha cabeça, passei mais dois minutos vendo meu
corpo tremendo, e não sabia o que fazer.
Morrer, viver, morrer, viver!
Letra disponível em: http://www.vagalume.com.br/chico-sciencenacao-zumbi/sangue-de-bairro.html
Responda:
Quem serão as pessoas cujos apelidos são citados na letra da música?
..............................................................................................................
...................................
Qual será a relação dessas pessoas com Lampião e o Cangaço?
..............................................................................................................
...................................
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INGLÊS
ATIVIDADE 01

14/05

MODAL VERBS
Os modal verbs (verbos modais) em inglês são verbos auxiliares
utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais
nas
frases.
Por
esse
motivo
também
são
chamados
de modal auxiliaries (auxiliares modais). Eles são muito utilizados pelos
falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes
desse idioma. Exemplos de verbos modais:
Verbo
modal

Significados
mais comuns

Uso

pode;
consegue

Permissão: Can I go to the
toilet? (Posso ir ao banheiro?)
expressa permissão, Capacidade/habilidade: He can
capacidade,
speak three languages fluently. (Ele
habilidade
e pode/consegue falar três línguas
possibilidade
fluentemente.)
Possibilidade: We can go to the
movies. (Podemos ir ao cinema.)

poderia;
podia;
conseguia

Permissão: Could I talk to the
director? (Eu poderia falar com o
diretor?)
expressa permissão, Habilidade: She could already sing
habilidade
e when she was four. (Ela já
conseguia cantar quando tinha
possibilidade
quatro anos.)
Possibilidade: Jane could have
been a doctor. (Jane poderia ter
sido médica.)

Should

deveria

Conselho: You should listen to your
mother. (Você deveria ouvir sua
mãe.)
expressa
conselho, Recomendação: He should wear a
recomendação,
suit to the conference. (Ele deveria
sugestão
usar terno na conferência.)
Sugestão: He should tell her he isn't
going. (Ele deveria avisá-la que não
vai.)

Would

gostaria

expressa

Can

Could

Exemplo

pedido, Pedido: Would you help me do my
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Verbo
modal

Significados
mais comuns

Uso

Exemplo

desejo

homework? (Você
poderia
me
ajudar a fazer meu trabalho de
casa?)
Desejo: I would like to have a
pizza. (Eu gostaria de comer uma
pizza.)

May

pode; poderia

Pedido: Mom, may I go to the party
with my friends? (Mãe, posso ir à
expressa
pedido, festa com meus amigos?)
possibilidade,
Possibilidade: It
may
rain
permissão
tomorrow. (Pode chover amanhã.)
Permissão: May I drink some
water? (Posso beber água?)

Might

pode; poderia

expressa
possibilidade

deve

Obrigação: You must pay your
bills. (Você
deve
pagar
suas
contas.)
Proibição: You must not tell it to
expressa obrigação, anyone. (Você não deve contar isso
proibição ou dedução a ninguém.)
Dedução: Laura must be sick. She
didn't come to school today. (Laura
deve estar doente. Ela não veio
para a escola hoje.)

Shall

deve

expressa
convite,
sugestão, ação futura
(inglês
britânico;
usado com I e we)

Convite/sugestão: Shall we travel
to Miami? (Vamos viajar para
Miami?)
Ação futura: I shall be there at
8. (Estarei lá às 8h.)

Will

será

expressa ação futura

Ação futura: They will get married
next year. (Eles se casarão no ano
que vem)

Must

Possibilidade: It might be sunny on
the weekend. (Deve estar sol no fim
de semana.)
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Atividade 1) Escreva frases usando MUST (deve) ou MUSTN’T (não
deve) observando as imagens correspondentes:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________
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Atividade 2) Faça perguntas utilizando os Verbos Modais CAN, COULD
e MAY corretamente em seguida traduza:
A) Lend me your pencil (Ask your classmate)
________________________________________________________________
____
B) Bring me a glass of water (Ask a waiter)
________________________________________________________________
____
C) I want to go to the restroom (Ask your teacher)
________________________________________________________________
____
D) I want to go out with my friend (Ask your parents)
________________________________________________________________
____
E) I want some more coffee (Ask your friend)
________________________________________________________________
____
Atividade 3) Use SHOULD (deveri ) ou SHOULDN’T (não deveri ) m is
as expressões do quadro para dar conselhos a cada situação abaixo:
GO TO
BED

EAT MORE
FRUITS AND
VEGETABLES

DRIVE
HOME

STUDY
HARD

GO TO THE
DENTIST

a) Your friend has got a terrible toothache
She
________________________________________________________________
b) Tom and Susan are a bit overweight
They
________________________________________________________________
c) Mr Smith drank several glasses of wine
He
________________________________________________________________
d) We have a Maths test tomorrow
We
________________________________________________________________
e) I am very tired
You
________________________________________________________________
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Atividade 4) Escolha o MODAL VERB que melhor complete as frases e
traduza-as. Em algumas delas pode haver mais de uma opção correta:
1) You ______________ be tired! You didn’t get out of bed until midd y
a) Must
b) ought
c) c n’t
d) should
2) It ______________ snow tomorrow
a) Can
b) couldn’t
c) c n’t

d) should

3) We ______________ to get up early tomorrow morning
a) Need
b) h ven’t
c) c n’t
d) must
4) My aunt ______________ to have had her operation by now
a) must
b) ought
c) c n’t
d) must
5)You ______________ have come to stay with us last weekend when you
were in town
a) should
b) can
c) need
d) had to
6) The students ______________ worried about their end-of-term test.
They all passed
) didn’t need to
b) didn’t h ve to
c) needn’t h ve
d)
shouldn’t h ve to
7) I ______________ left my book on the tr in. I c n’t find it
) couldn’t h ve b) c n’t h ve
c) h d to
d) might h ve

Atividade 5) Complete as frases com os Modal Verbs apropriados, se
necessário traduza-as:
a) When Susan was five, she _______________ read and write
b) I _______________ get up early today. Because it is Sunday
c) Birds _______________ fly but lions _______________
d) This bag is too heavy for you. _______________ I help you?
e) I _______________ wear school uniform at my school
f) You _______________ smoke here. It is forbidden
g) _______________ you turn on the lights, please?
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h) I _______________ help my mother with the housework? She is
tired
i) If you go to bed late, you _______________ be late for the school
j) You _______________ do your homework if you want to go out
k) _______________ you help me with the cleaning?
l) I _______________ drive to work last year but now I _______________
as I moved to a new apartment
m) _______________ we go out tonight?
n) She _______________ walk because she has broken her leg
o) Rose _______________ obey the rules but she didn't
p) You _______________ pay the taxes regularly otherwise you
_______________ be punished
q) You _______________ park here. You _______________ find a
parkland
r) She _______________ win the match because she was ill
s) We _______________ buy tickets for the concert. Susan has already
bought them
t) My father is very talented. He _______________ paint very well

ATIVIDADE 02

14/05

QUESTION TAGS
Question Tags são pequenas perguntas que acompanham as frases,
servem para perguntar se algo é verdade ou perguntar se a pessoa
concorda conosco.
Em Português é comum f l rmos fr ses como: ―você viu
viu?― ou ―eu não te disse disse?‖

quilo não

Em Inglês para utilizar as Question Tags utilizamos um verbo auxiliar
(auxiliary verb) como have, be, can e um pronome (pronoun) como I,
You, He, She…
POSITIVE SENTENCE >> NEGATIVE QUESTION TAG
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He is a boy, isn’t he? (ele é um menino, não é?)
Observe no exemplo que o pronome He se repete no início e no final da
frase, e o verbo auxiliar Is que era positivo antes da vírgula, se torna
negativo na segunda fase.
Veja esse outro exemplo: You learn English, don’t you?
Nessa frase o verbo auxiliar não aparece antes da vírgula, então usamos
o Don’t na question tag
NEGATIVE SENTENCE >> POSITIVE QUESTION TAG
Para frases negativas veja o exemplo:
Tom w sn’t nice, was he?
Observe que o verbo auxiliar é negativo na primeira frase (W sn’t),
passa a ser positivo na question tag (Was) pronome pessoal he aparece
no final da frase devido Tom ser um menino.
Atividade 1) Utilize os exemplo da tabela a seguir e complete as frases
com a Question Tag.
POSITIVE
Am
Is
Are
Can
Have
Has
Must
Will

NEGATIVE
Am not
Isn't
Aren't
Can't
Haven't
Hasn't
Mustn't
Won't

POSITIVE
Was
Were
Would
Could
Do
Does
Did

NEGATIVE
Wasn't
Weren't
Wouldn't
Couldn't
Don't
Doesn't
Didn't

Atividade 1) Complete as frases com Questions Tags seguida do sujeito
como no exemplo, utilize o quadro acima para consulta, lembre-se
quando o verbo auxiliar for negativo, a Question Tag é positiva, e viceversa.
a) Sam doesn’t like cooking, does he?
b) You are on duty, _____________________?
c)

Jim h sn’t got a dog, _____________________?

d) Tom is only twelve, _____________________?
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e) They speak French, _____________________?
f) Lucy c n’t pl y t ble tennis _____________________?
g) We could help them, _____________________?
h) Tom doesn’t like cl ssic l music _____________________?
i)

They don’t live in P ris _____________________?

j)

Your c r isn’t expensive _____________________?

k) His brother is noisy, _____________________?
l)

They work at the plant, _____________________?

m) Nick speaks German well, _____________________?
n) Peter has got a parrot, _____________________?
o) Tim doesn’t smoke _____________________?
Atividade 2) Relacione as colunas com a Question Tag correta.
) We re h ppy ….

( ) did he?

b) They will go to London …

( ) doesn’t she?

c) Bob isn’t t home …

( ) don’t they?

d) She likes to d nce …

( ) will they?

e) It w s S turd y …

( ) h sn’t he?

f) We ren’t friends …

( ) was he?

g) S m c n’t dr w …

( ) won’t they?

h) He h s never been to P ris …

( ) could she?

i) Nick didn’t pl y hockey …

( ) ren’t we?

j) They like j zz …

( ) are we?

k) K te couldn’t come …

( ) isn’t she?

l) She is from Sp in …

( ) is he?

m) Bill w sn’t l te yesterd y …

( ) can he?

n)They won’t do th t …

( ) h ven’t you?

o) You h ve got

( ) w sn’t it?

brother …
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ATIVIDADE 03

21/05

PHRASAL VERBS
Os verbos frasais (phrasal verbs) são formados por um verbo e por
uma partícula (advérbios ou preposições). Além disso, eles possuem um
sentido que leva em consideração a sua unidade como um todo, isto é, o
verbo + preposição ou o verbo + advérbio. Por isso, é importante estar
atento ao modo de uso e à classificação dos verbos frasais.
A seguir, confira os phrasal verbs mais comuns em língua inglesa:
Break
up Terminar
(relacionamento)
Bring up - Trazer
Come back - Voltar
Come in - Entrar
Figure out - Entender
Find out - Descobrir
Get along - Dar-se (bem ou mal)
com alguém
Get away - Escapar
Get out - Sair
Get up - Levantar-se; acordar
Get around - Aproximar-se
Give up - Desistir
Go on - Continuar
Go out - Sair

Grow up - Crescer
Hang on - Aguentar firme
Hold on - Aguardar
Look after - Tomar conta; cuidar
Look for - Procurar
Look
forward
Aguardar
ansiosamente
Pick up - Buscar
Put off - Adiar
Run out - Ficar sem (algo que
esgotou)
Show off - Mostrar
Throw (something) away - Jogar
(algo) fora
Turn out - Terminar, resultar
Work out - Exercitar-se, malhar

Atividade 1) Escolha 5 phrasal verbs da tabela acima e, então,
produza uma frase (em inglês) para cada um deles.
a.

________________________________________________________________.

b.

________________________________________________________________.

c.

________________________________________________________________.

d.

________________________________________________________________.

e.

________________________________________________________________.

Atividade 2) Escolha o phrasal verb que melhor se encaixa em cada
uma das frases abaixo.
1) Don’t _____ your dre ms!
a) get out
b) give up

c) put off
d) work out
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2) He’s going to ______ this
conversation again. I thought we
had finished it.
a) find out
b) break up
c) run out
d) bring up
3) We'll ____ at the next station.
a) go on
b) figure out
c) get out
d) get up
4) ____ I’m coming!
a) Hold on
b) Grow up
c) Show off
d) Get around
5) If life has been hard, ____!
Things will get better!
a) hold on
b) hang on
c) look for
d) get up
6) _____, the door is opened.
a) Put up
b) Go on
c) Break up
d) Come in
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

14/05

LEIA O TEXTO A SEGUIR

DETERMINAÇÃO GENÉTICA DO SEXO
A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por
meio de genes situados em cromossomos, denominados de
cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a
espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos
sexuais idênticos (XX). Nos machos, os cromossomos são diferentes
(XY).
→ Fecundação
Os gametas são formados por um processo de meiose. Dessa
forma, cada gameta apresenta metade dos cromossomos sexuais do
indivíduo. Como os cromossomos das fêmeas são iguais, elas
apresentam 100% de gametas com cromossomos X. Machos
apresentam 50% dos gametas com cromossomo X e 50% com
cromossomo Y.
Na fecundação, o embrião recebe um cromossomo da mãe,
proveniente do óvulo, e um do pai, proveniente do espermatozoide. Se o
espermatozoide que fecundou o óvulo apresenta um cromossomo X, o
indivíduo gerado desenvolve ovários e, consequentemente, hormônio
feminino. Se o espermatozoide apresenta cromossomo Y, ocorre o
desenvolvimento de testículos e hormônios masculinos. Isso se deve à
presença de um gene no cromossomo Y que leva ao desenvolvimento
dos testículos. Na sua ausência desse gene, ocorre o desenvolvimento
de ovários.
→ Determinação do sexo na espécie humana
Considerando a explicação anterior, podemos concluir que o processo
de determinação do sexo na espécie humana acontece em quatro
etapas.
1. Determinação genética do sexo no momento da fertilização;
2. Diferenciação das gônadas;
3. Diferenciação dos genitais;
4. Diferenciação sexual secundária.
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A primeira etapa é a que determina as seguintes, devido à presença ou não do
cromossomo Y no embrião formado. A última etapa é dependente dos
hormônios que são produzidos posteriormente.

ATIVIDADE 02

14/05

FAÇA UM RESUMO DO TEXTO ANTERIOR NO CADERNO

ATIVIDADE 03

21/05

LEIA O TEXTO A SEGUIR.
Biotecnologia é a área de estudo e desenvolvimento de seres
modificados em laboratório com o intuito de promover o aprimoramento
de técnicas em vários setores da sociedade (indústria, saúde, meio
ambiente,
etc.).
Acredita-se que os povos da antiguidade já utilizavam
microrganismos na preparação de bebidas e alimentos. Com a evolução
das tecnologias e ciências, o uso de mecanismos biológicos no combate
à fome, doenças e na produção de energia sustentável tornaram-se cada
vez mais comuns.
Biotecnologia Moderna
Os estudos da genética, da biologia molecular e celular deram
suporte para o desenvolvimento da engenharia genética – tecnologia que
controla o DNA recombinante (modificação dos genomas) das espécies.
Essa inovação permite
a criação de produtos chamados
de transgênicos.
Os transgênicos são organismos que sofrem modificações no seu
código genético. Os alimentos transgênicos, por exemplo, são derivados
de sementes e plantas cuja as configurações foram alteradas com o
objetivo de suprir as demandas das plantações (plantas mais
resistentes) e dos compradores (diminuição dos preços e variação das
taxas
nutricionais).
Por isso, o cultivo de alimentos transgênicos tornou-se uma
tendência mundial. Grande parte das lavouras de soja e milho são
dessa categoria.
Aplicação da Biotecnologia

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

Como já vimos no código de cores, a biotecnologia promove
benefícios em diversos campos e vem sendo aliada da humanidade nos
momentos de escassez ou nas novas formas de reaproveitamento dos
recursos naturais.
Saúde: Tecnologias capazes de criar antibióticos ou suprir a falta de
moléculas importantes para o pleno funcionamento do corpo humano,
como no caso da insulina - hormônio com a funcionalidade metabólica
de quebrar as moléculas de açúcar no sangue.
Além disso, os avanços na saúde, principalmente na medicina,
foram:
• Ter pi celul r com uso de molécul s
• Tr nspl ntes com órgãos de nim is genetic mente lter dos
• Uso de célul s-tronco para o combate de doenças degenerativas
• Cri ção de v cinas, hormônios e anticorpos em laboratório
Agricultura: Na vertente agrícola, a biotecnologia atua na produção de
sementes e plantas transgênicas que demandam poucas quantidades de
agrotóxicos para se desenvolverem. São mais fortes , resistentes e,
principalmente, mais nutritivas.
Na pecuária, a criação de embriões e de animais modificados têm
contribuído com o aumento significativo de testes para novos
medicamentos e na descoberta de tratamentos.
As plantações de trigo e soja são as que sofrem maiores
modificações biotecnológicas. Porém, já existem pesquisas com outros
tipos de alimento, como batata, laranja, mandioca, entre outros. Essas
práticas visam à sustentabilidade e poucos efeitos danosos ao meio
ambiente e seres humanos.
Indústrias: Outra aplicação está no uso de ferramentas biológicas para
intensificar a produção industrial. A fabricação de combustíveis
renováveis a partir de resíduos agrícolas (bagaço de cana, sementes,
entre outros), deixando de lado as fontes vindas do petróleo, é exemplo
de como certas aplicações podem reduzir a exploração de recursos
naturais, emissão de gases na atmosfera e consumo excessivo de água.
O etanol e o biodiesel são os principais biocombustíveis de origem
agrícola produzidos no Brasil. A indústria química utiliza as práticas
biotecnológicas para a fabricação de álcoois, acetonas e enzimas
capazes de quebrar moléculas de carboidrato e proteína de tecidos,
além de atuar nas fibras sintéticas das roupas sem o auxílio de ácidos,
que descartados de forma incorreta causam sérios danos ao
ecossistema terrestre e marinho.
Meio Ambiente: A biotecnologia, na parte ambiental, auxilia no
controle ou melhora do cenário de degradação deixado pelo homem. A
produção de microrganismos voltados para o tratamento de águas
poluídas por esgotos, dejetos de empresas ou outros poluentes é um
dos exemplos aplicados nesta área.
A prevenção contra a extinção de espécies também é outra
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funcionalidade da biotecnologia. Com o conhecimento do código
genético dos seres, pode-se acompanhar as etapas de extinção, gerar
novas espécies através do cruzamento entre organismos diferentes ou
até mesmo impedir a perda de propriedades específicas de animais
(incluindo o ser humano) e vegetais.

ATIVIDADE 04

21/05

LISTE EXEMPLOS DE BIOTECNOLOGIA NO TEU DIA A DIA.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADE 01

13/05

Esportes de Invasão (Futebol)

Posições no futebol
As quatro principais regiões do campo de futebol

As posições no futebol designam os jogadores a realizar uma
determinada função no campo, buscando explorar as suas principais
características, normalmente associada ao esquema táctico utilizado,
podendo se dividir em 4 posições base: Goleiro, Defesa, MeioCampo e Ataque
O goleiro é o único jogador em campo que pode tocar a bola com as
mãos e agarrá-la, desde que esteja dentro dos limites da "grande área".
O seu objetivo é evitar os gols adversários. Geralmente recebem a
camisa 1 mas se for o goleiro reserva recebe o numero 12. Deles são
exigidos reflexos apurados e grande flexibilidade
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A defesa.
É a linha imediatamente a seguir ao goleiro e tem 3 sub-posições.
Zagueiro:
O zagueiro que dependendo da formação podem ser vários, ocupa a
região da grande área defensiva. Grande parte dos zagueiros costumam
ser altos, o que lhes permite cabecear as bolas alçadas contra a área.
Contudo, a zaga de baixa estatura e com boa técnica são
frequentemente vistos em atuação. Nesta posição, costuma-se ver
jogadores com grande força e resistência em detrimento das técnicas
de drible, típicas de jogadores mais ofensivos, já que a sua função é
primariamente a de bloquear as proximidades da grande área mesmo
em frente ao gol.
Laterais (direitos/esquerdos):
Os laterais são jogadores que atuam pelas laterais do campo e assim
estabelecendo a ligação entre a defesa e o meio de campo. Eles são,
geralmente os números 2 e 6 são os escolhidos para esta posição, são
jogadores de grande velocidade e resistência pois têm a missão de
apoiar o ataque por uma das faixas laterais em todo o campo para além
de realizarem cruzamentos e até mesmo de tentarem a finalização. A
estes, cabe também a função de defender os avanços adversários pelos
lados.
Líbero:
O líbero normalmente joga atrás da linha da zaga. Sem a posse de bola,
joga como zagueiro e sua principal função é defender. Quando o time
recupera a posse, tem liberdade para correr todo o campo, tendo como
função auxiliar o time na armação das jogadas e não apenas defender.
Posições do meio-campo.
A seguir à linha defensiva, temos o setor intermediário onde jogam
os meias divididos em 6 sub-posições:
Volante ou Cabeça de área:
A posição do volante, tem a missão de fazer a ligação entre a defesa e o
ataque, é inserido ora no grupo defensivo, ora no grupo do meio-campo,
já que faz a "ponte" entre ambos, participando ativamente em ambos
papéis. Funciona como o responsável pela marcação dos meias de
ligação do adversário, anulando as jogadas ofensivas contra sua equipe,
e como um distribuidor do jogo de contra-ataque. Deve ser um jogador
com boa capacidade de marcação mas com algumas qualidades
ofensivas, para partir para o contra-ataque. No futebol brasileiro, a
posição é dividida entre o primeiro e o segundo volante. O 1º volante é
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aquele jogador que fica mais "plantado" na frente da área, protegendo a
zaga. Normalmente os técnicos utilizam o 1º volante para marcar o
camisa 10 do adversário. Ele é o principal responsável pela marcação
no meio-campo. O 2º volante é o responsável de fazer a saída de bola da
equipe. Ele joga mais avançado que o 1º volante. Em algumas equipes,
o 2º volante chega ao ataque para finalizar, como elemento surpresa.
Ele tem as funções de marcação e armação das jogadas. Normalmente é
um jogador de boa qualidade técnica. Ainda, aquele que ocupa a frente
dos centrais (1º volante) é chamado cabeça de área podendo ser
considerado como um zagueiro em caso de suspensão ou lesão de um
deles.
Alas (direitos/esquerdos):
Os alas nada mais são do que os laterais transportado para o meiocampo, sendo portanto mais livre para atacar. Aparece geralmente em
formações com três zagueiros. É muito similar ao lateral, e muitos
laterais já jogaram como alas, e vice-versa.
Meia-armador, Meia de ligação ou Apoiador:
O meia-armador ou meia de ligação são considerados os jogadores mais
importantes de uma equipe, já que são responsáveis pela criação de
lances ofensivos das equipes. Geralmente, os jogadores desta posição
recebem a camisa 10, mas, devido ao numeração fixa em alguns países,
esta prática vem se dissipando. Diferencia-se dos meias defensivos por
ter o costume de avançar sobre a defesa adversária. Tem como
características gerais o passe, a habilidade com a bola, capacidade de
driblar e, em alguns casos, um bom chute à distancia; esse é o meia
atacante.
Meia central:
São os jogadores da zona central do terreno de jogo, atuam tanto no
ataque como na defesa, mas costumam ficar mais fixos no centro.
Podem tanto ajudar bastante a defesa, como preparar o contra-ataque.
Meio-campista Lateral, direito ou esquerdo:
O meio-campista lateral é comum na adopção de esquemas que se
utilizam de uma linha de jogadores no meio, criado na Europa no início
do século XX. Ligam pelos lados os defesas laterais e com o trinco,
permitindo a progressão lateral do jogo rumo ao ataque. Assim, os
médios-laterais percorrem frequentemente cerca de dois terços do
campo e constituem uma peça fundamental do jogo ofensivo. Os meiaslaterais costumam ser rápidos, ter uma forte arrancada (aceleração) e,
também, bom drible, além de ter que realizar cruzamentos e remates a
gol. São uma espécie de ala desempenhado por jogadores mais
habilidosos, normalmente, capazes de desempenhar funções de ataque
pelo meio-campo e sem ter grande técnica de marcação. No futebol
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moderno, é necessário que estes jogadores recuem no terreno para
ajudar a defender.
Meia-atacante, Meia Ofensivo ou Médio Ofensivo:
Numa posição intermediária entre o meio-campo e o ataque,
encontram-se os meias-atacantes. Ao contrário dos armadores, cuja
função principal é criação, o meia-atacante divide entre criação e
ataque com mais efetividade, uma vez que atuam mais próximos aos
atacantes. Também costumam receber a camisa 10. Acredita-se que
esta posição foi desenvolvida na Itália, onde recebe o nome
de trequartista. Na Argentina, é conhecido como enganche. São
representados nos esquemas táticos pelo "1", antes dos atacantes, como
em 4-3-1-2, sendo assim chamado vulgarmente no Brasil também
como o um.
Posições de ataque.
Nos avançados encontram-se 3 sub-posições:
Ponta:
Também conhecido por ponta, é o atacante que se movimenta mais,
normalmente abrindo para as pontas do campo, para puxar a marcação
ou para buscar o jogo no meio de campo, quando a marcação da defesa
é mais forte. Também pode se manifestar na lateral e no centro do
campo. Há o ponta direita e o ponta esquerda.
Segundo Atacante:
Os segundo atacantes, são os atacantes que tipicamente manipulam e
culminam a jogada. São os avançados que se movem pelo gramado,
buscando possibilidades de penetrar à defesa. Tem como características
a velocidade, o domínio de bola, o drible, o passe, a finalização e
também o cruzamento, apesar de que em muitos casos, são raros os
jogadores que dominam todos esses aspectos. Este é o atacante que, em
algumas situações, pode voltar para ajudar na marcação.A função do
segundo atacante é penetrar a defesa movendo a bola se possível
chutando de fora da área.
Centroavante:
É o jogador que recebe a função de finalizar as jogadas, isto é, marcar
os gols. Este jogador costuma não se movimentar muito, ficando muitas
vezes isolado no ataque com a zaga e o goleiro. As suas características
de jogo são o chute, o cabeceio e a colocação dentro de área.
Geralmente, este jogador recebe a camisa 9. Numa distribuição
abrangente do jogo, a área de mobilidade ronda a meia-lua e "grande
área" do adversário.
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Responda:
1-Como são chamadas as quatro regiões do campo de futebol?

2- Quais são as características do goleiro do futebol?

3-A defesa é dividida em três sub-posições. Quais são elas?

4-Qual é a função do zagueiro?

5-Descreva quais são as características dos laterais do futebol:

6-O meio campo é dividido em seis sub-posições. Quais são elas?

7-Descreva qual é a função dos volantes:

8-Quais são as características do meia-armador?

9-O ataque é dividido em três sub-posições. Quais são elas?

10-Descreva qual é a função do centroavante?
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ATIVIDADE 02

13/05

“Escalando o seu Time”
Ilustre em um desenho o campo de futebol distribuindo nele os onze
jogadores de acordo com as suas determinadas posições em campo.
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ATIVIDADE 03

20/05

Leia o texto
O que é Atividade física?
Atividade física consiste em qualquer tipo de movimento corporal que
resulte no gasto de energia acima daquele considerado padrão
quando o corpo está em repouso.
As atividades físicas são importantes para evitar que a pessoa seja
sedentária, influenciando na obtenção de uma boa qualidade de vida e
saúde. Manter um nível adequado de movimentação corporal ajuda
principalmente a evitar prováveis problemas cardíacos e derrame
cerebral. Para evitar o sedentarismo, o ideal é que a pessoa tenha em
média 150 minutos de atividades físicas por semana, ou seja,
aproximadamente 30 minutos de movimentação física por dia, 5 dias
por semana.
Benefícios da atividade física
São vários os benefícios da atividade física para as pessoas, ajudando
principalmente a fortalecer os músculos, articulações e ossos. Além
disso, ainda proporciona um aumento na agilidade corporal,
flexibilidade, resistência física e um bom condicionamento
cardiorrespiratório.
De acordo com especialistas no assunto, manter atividades físicas
regularmente ajuda a melhorar a qualidade de vida do indivíduo, como
o seu sono, humor, disposição mental e física, alimentação, aspecto da
pele e cabelo, virilidade, entre outras coisas.
Outros benefícios da atividade física que merecem destaque são:
melhoria na circulação sanguínea; fortalecimento do sistema imune;
ajuda no emagrecimento e perda de gordura; aumento do metabolismo;
melhorar coordenação motora; redução da ansiedade; e melhoria na
auto-estima.
Diferença entre atividade física e exercício físico
A atividade física é caracterizada por qualquer movimento corporal feito
pelos músculos esqueléticos, quando estes estão acima do nível de
repouso. Caminhadas, varrer e limpar a casa, lavar roupa, cortar a
grama, cortar lenha, passear com o cachorro, brincar, são consideradas
atividades físicas.
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Os exercícios físicos, por outro lado, apresentam uma seqüência de
movimentos sistematizada e que visam trabalhar partes específicas
do corpo de modo mais intenso. Musculação, flexões e abdominais são
alguns exemplos de exercícios físicos específicos.

ATIVIDADE 04

20/05

1- Descreva um breve texto sobre a Importância de Praticarmos
Atividades Físicas Regularmente.

2- Liste quais Atividades Físicas você está fazendo em casa
nesta quarentena.
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

13/05

A CIÊNCIA E A RELIGIÃO EXPLICAM A ORIGEM DA VIDA
A ciência apresenta diversas teorias para explicar a origem da
vida no planeta Terra. Trata-se de um tema que tem despertado
interesse por parte de muitas pessoas desde os tempos mais remotos.
Na Antiga Grécia os filósofos se ocupavam em explicar a origem
da vida. Entre eles, Aristóteles. Ele afirmava que a origem da vida na
Terra era o resultado da ação de um princípio passivo, que é a matéria,
e outro ativo, que é a forma. Assim, em certas condições favoráveis,
esses dois princípios se combinavam permitindo o surgimento da vida.
O princípio ativo agindo sobre a matéria inanimada tornava-a animada.
Essa teoria ficou conhecida como teoria da Geração Espontânea.
Tal teoria vigorou por muito tempo, atravessou a Idade Média,
quando não faltaram pessoas que suponham ser a origem da vida um
fenômeno que ocorria a partir da matéria inanimada. Elas pensavam
que os odores dos pântanos podiam gerar rãs, que a carne podre gerava
larvas de moscas e que um monte de roupa suja depois de algum tempo
podia gerar ratos.
A teoria da geração espontânea começou a ser superada a partir
dos experimentos de um médico e naturalista, Florentino Francesco
Redi (1626-1698). Redi demonstrou que só é possível surgirem larvas de
moscas em um pedaço de carne quando se deixa que estas pousem
sobre ela.
No século XIX, Pasteur refutou definitivamente, por meio dos seus
experimentos, a teoria da Geração Espontânea, demonstrando que
existem na natureza seres microscópicos, as bactérias, entre outros,
que não podem ser vistos a olho nu. Esses minúsculos seres são
responsáveis pela fermentação e putrefação da matéria orgânica.
Sendo reconhecido o princípio de que a vida provém sempre de
outras formas de vida, um importante cientista do final do século XIX,
chamado Lord Kelvin, passou a defender a teoria da Panspermia, à qual
sustent que vid poderi ter sido ―seme d ‖ no pl net Terr vind
do espaço com os meteoros que aqui caíram. Essa teoria explica que a
vida está espalhada em todo o universo. Os esporos de vida são
elementos das nuvens interestelares e chegam aos planetas por meio de
cometas e asteroides.
Existe ainda a teoria de que a vida pode ter surgido de forma
natural sobre o planeta Terra, por meio de uma evolução química das
substâncias não vivas.
Há bilhões de anos ocorreram grandes transformações na Terra
que era bastante diferente do que é hoje. Essas transformações
químicas
permitiram
o
surgimento
de
moléculas
que
se
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autoduplicavam. Com o passar do tempo, foram surgindo as bactérias e
depois outros seres simples, que a partir da água passaram por um
longo processo evolutivo do qual resultaram todos os seres, inclusive os
humanos, que povoam a Terra. Essa teoria foi defendida pela primeira
vez pelo cientista russo Oparin, em 1936.

Origem do universo e da vida
Uma questão por vezes polêmica! O poeta Olavo Bilac em sua poesia
Ora (direis) ouvir estrelas, nos fala do contato do humano com o
mistério, ouvir estrelas e entendê-las não é coisa só de poetas, mas
também dos cientistas, dos religiosos, místicos, adolescentes,
p ixon dos. Conhecer origem do universo signific ―ouvir estrel s‖
ou seja, tentar encontrar respostas para as indagações, tais como: Qual
a origem do universo? Respostas que na ciência são conhecidas como
teorias científicas e nas religiões como crenças e mitos sagrados.
Conheça a poesia lendo o site Jornal da Poesia.
ATIVIDADE
1. De acordo com o texto, comente com suas palavras, uma das
teorias científicas.
2. Faça uma pesquisa entrevistando as pessoas que moram com
você sobre a origem da vida. Com os dados em mãos, escreva um
texto relatando o que as pessoas responderam na entrevista.
3. Após fazer o texto, dê sua opinião a respeito das respostas.
4. Pesquise diferentes crenças ou mitos religiosos sobre a formação
do Universo (um mito para cada um: indígena, africana, ocidental
e oriental.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

ATIVIDADE 02

20/05

AS DIVERSAS FORMAS DE VER A MORTE
Evandro Carlos de Rezende
O ser humano passa pelo ciclo vital: nasce, cresce, envelhece e morre.
Morte é um fato natural assim como o nascimento?
Por que morremos? Para onde vamos depois de morrer?

A VIDA NA TERRA
Diná Raquel Daudt da Costa
No princípio era o nada
e do nada se criou devagar,
devagarinho tudo se criou!
Astros, estrelas se formaram
e a vida se espalhou
assim a casa estava pronta
para a vida acolher
um planeta muito bonito
para podermos viver
como a vida começou?
quem foi que a criou?
Isto é um grande mistério
que a humanidade sempre buscou
crianças no mundo inteiro têm suas indagações
muitas buscam as respostas
em suas religiões.
Na antiga Grécia um filósofo chamado Empédocles divulgava a ideia de
que o mundo seria constituído pelos quatro elementos: água, terra, ar e
fogo. Tudo que existia no mundo era uma mistura desses elementos.
Para ele, o amor era a força que unia os elementos enquanto que o ódio
os separava. Assim, a morte significava a separação dos elementos.
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ATIVIDADES
1. Em algumas religiões a água e o fogo são símbolos para
celebrar momentos importantes na vida das pessoas. Faça
desenhos mostrando como a água, o fogo e outros elementos
da natureza são usados em cerimônias religiosas de vida e
morte.
2. Quais teorias científicas sobre o surgimento da vida na terra
você conhece? Em sua religião como se conta a história do
surgimento da vida?
3. Em algumas revistas em quadrinhos são criados alguns
personagens referente à morte, com o intuito de familiarizar
as crianças com uma realidade da existência que muitos
procuram esquecer, mas da qual ninguém pode fugir.
Geralmente a morte é desenhada com túnica preta com capuz
e carrega em sua mão uma foice. Se você fosse um desenhista
profissional e tivesse que criar um novo personagem para
representar a morte, como seria? Crie este personagem e lhe
dê um nome!
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A ORIGEM DA VIDA
Borres Guilouski
Ninguém sabe ainda ao certo
Mas a ciência e as religiões
Sobre a origem da vida na Terra
Têm diversas teorias e explicações
Diz a ciência que há bilhões de anos
Aqui na Terra ocorreram
Grandes e tremendas transformações
Mudanças físicas e químicas
Modificaram a crosta e a atmosfera
Iniciando o ciclo das estações
A ação da terra, da água, do fogo e do ar
Promoveu uma fantástica combinação
Para que as primeiras células de vida
Pudessem iniciar o processo da evolução
Os diferentes ambientes da Terra
A vida encheu de encanto e beleza
Revelando sua força e perfeição
Na biodiversidade da natureza
Diversas religiões explicam
Que a origem da vida é um grandioso feito
Atribuído a uma Divina Inteligência
Um Ser infinitamente perfeito
Que de um modo misterioso
A vida no Universo semeou
E a evolução dos seres impulsionou.
ATIVIDADES
1. O que diz a ciência sobre o surgimento da vida na Terra?
Responda de acordo com o texto anterior.
2. Explique por que é importante respeitar e defender a vida na
Terra.
3. Após ler a poesia ―A Origem d Vid ‖ construa uma poesia sobre
a Morte.
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ARTE
ATIVIDADE 01

13/05

PERIODOS HISTÓRICOS (ART NOUVEAU)
Art nouveau
Art nouveau é um estilo internacional de arquitectura e de artes
decorativas – especialmente o inicio da arte aplicada à industria – que
foi muito apreciado de 1890 até os anos 1910. Antes da Primeira
Guerra Mundial, o estilo mudou para um estilo mais geométrico, uma
característica do movimento artístico em cima do qual levará: o Art déco
(1910-1939).
O nome Art nouveau é fr ncês p r ―Arte nov ‖ e é t mbém conhecid
como Jugendstil em lemão p r ―estilo d juventude‖ que recebeu o
nome devido à revista Jugend. O Art nouveau é uma reacção à arte
académica do século XIX e inspirado principalmente por formas e
estruturas naturais, não somente em flores e plantas, mas também em
linhas curvas.

Escolha uma dessas imagens e faça
um desenho de observação no verso da folha.
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PERIODOS HISTÓRICOS ( art déco)
Art Déco
Art Déco é um estilo artístico de caráter decorativo que surgiu na
Europa na década de 1920, atingindo os Estados Unidos e outros
países do mundo na década de 1930. Este estilo esteve presente na
arquitetura, design industrial, mobiliário, moda e decoração.
Características principais:
- Linhas circulares ou retas estilizadas;
- Uso de formas geométricas;
- Design abstrato;
- Formas femininas e animais são as mais trabalhadas;
- Influências do construtivismo, futurismo e cubismo;
- Presença marcante na Arquitetura.
Artistas importantes da Art Déco:
- Ernst Ludwig Kirchner (pintor alemão)
- Fritz Bleyl (designer alemão)
- Paul Poiret (estilista e decorador francês)
- Sonia Delaunay (estilista francesa)
- René Lalique (escultor francês)
- William Van Alen (arquiteto norte-americano)
- Maurice Ascalon (designer industrial húngaro)
- Erich Heckel (pintor e ilustrador alemão)
- Walter Gropius (arquiteto alemão)
- Joost Schmidt (designer gráfico alemão)

Observe as imagens da art déco e crie uma composição artística
baseada nas imagens.

