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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
25/05

Terça-Feira
26/05

Quarta-Feira
27/05

Quinta-Feira
28/05

Sexta-Feira
29/05

LÍNGUA
PORTUGUESA
Reconhecer a
função dos
pronomes para a
construção de
sentidos nas
diferentes
situações
comunicativas e
classificar os
pronomes;
HISTÓRIA
Compreender
o
que
foi
o
Renascimento
Cultural e suas
características,
dando ênfase ao
Humanismo e aos
artistas
do
Renascimento.

MATEMÁTICA
Compreender a
adição e a
subtração de
números positivos
e números
negativos.
GEOGRAFIA
Reconhecer
o
espaço
urbano
brasileiro e suas
características.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer

CIÊNCIAS
Descrever
o
mecanismo
natural do efeito
estufa, seu papel
fundamental para
o desenvolvimento
da vida na Terra.

LÍNGUA
PORTUGUESA
- Objetivo:
Identificar a
importância da
leitura através do
resumo obter uma
percepção do grau
de entendimento e
interpretação dos
alunos através
dos livros de
literatura.
Trabalhar
a
escrita e instigar a
imaginação
dos
alunos;
MATEMÁTICA
Compreender a
multiplicação e a
divisão de
números positivos
e números
negativos.
Compreender as
operações com
números inteiros.

Conhecer
os
principais artistas
que se destacaram
pelas suas obras
nesse período do
Renascimento.

Saber diferenciar
o espaço rural
com
o
espaço
urbano e suas
características.

um

pouco da origem,
historia e regras
básicas do Futsal.
ARTES
Levar o aluno a
identificar os
instrumentos
musicais de
corda, percussão
e sopro;
ENSINO
RELIGIOSO
Reconhecer os
papeis atribuídos
as lideranças de
diferentes
tradições
religiosas.

INGLÊS
Compreender
a
estrutura do verbo
to be no passado
Entender a
estrutura do there
to be no passado
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SEGUNDA SEMANA
Segunda-Feira
01/06

Terça-Feira
02/06

Quarta-Feira
03/06

Quinta-Feira
04/06

Sexta-Feira
05/06

LÍNGUA
PORTUGUESA
Identificar
e
classificar
unidades
utilizando
a
terminologia
correta;
Ler, compreender,
interpretar,
declamar e
produzir poemas;
HISTÓRIA

MATEMÁTICA
Compreender as
operações com
números inteiros.
GEOGRAFIA
Saber diferenciar
o espaço rural
com
o
espaço
urbano e suas
características.
Compreender
a
modernização do
espaço brasileiro e
diferenciar
os
diversos tipos de
culturas
nas
regiões
brasileiras.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer as
posições do Futsal
e suas funções,
identificando seus
fundamentos
básicos.
ARTES
Conhecer a Arte
Barroca.
ENSINO
RELIGIOSO
Reconhecer os
papeis atribuídos
as lideranças de
diferentes
tradições
religiosas.

CIÊNCIAS
Discutir as ações
humanas
responsáveis pelo
seu
aumento
artificial (queima
dos combustíveis
fosseis,
desmatamento,
queimadas etc.) e
selecionar
e
implementar
propostas para a
reversão
ou
controle
desse
quadro.

LÍNGUA
PORTUGUESA
ler, compreender,
interpretar,
declamar
e
produzir poemas;

Compreender
que os estudos
humanistas
abriram
caminho para
inovações
técnicas
e
muitas
invenções.
Conhecer quem
foi Leonardo Da
Vinci, um célebre
artista do
Renascimento,
destacando sua
importância como
precursor em
várias áreas do
conhecimento.

INGLÊS
Empreg r
de
f r
i te igivel, o
verbo modal can
para
descrever
habilidades
(no
presente
e
no
passado).
Reconhecer
as
atividades
apropriadas para
cada idade em
língua inglesa

MATEMÁTICA
Compreender as
operações
com
números inteiros.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

25/05

Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo (nome).
Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e
espaço, sem utilizar o seu nome.
Pronomes possessivos: indicam relação de posse, algo que pertence a
uma das pessoas do discurso. São eles: meu, minha, meus, minhas,
teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas,
vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas;
Leia:

Questão A – Identifique o fragmento da tira que contém um pronome
possessivo:
(

) “Ve

c

ig

Ju i !”

(

) “O R drig

(

) “Deix diss ! V

qui v i ser
s

ss

v

ig !”

que i teress !”

Questão B – O pronome possessivo, identificado acima, refere-se:
(

) à 1ª pessoa do singular.

(

) à 3ª pessoa do singular.

(

) à 1ª pessoa do plural.

Questão C – N p ss ge “Be … Est
qui é
i h c s
termo que desempenha a função de pronome possessivo é:
(

) “Est ”

(

)“ i h ”

(

) “c s ”

e…”
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ATIVIDADE 02

29/05

Leia o livro de literatura, ou assista a um filme e resuma:
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ATIVIDADE 03

29/05

Conto: É uma narrativa curta, que em geral, apresenta, fantasia,
imaginação, personagens, enredo, conflito, clímax e desfecho.
Leia o trecho do conto “A menina dos fósforos” e continue a
história dando sua versão:
A MENINA DOS FÓSFOROS
Isto foi num desses países onde a neve cai durante o tempo de
inverno- e fazia um horrível frio naquela noite do ano.
Dentro do frio e dentro do escuro da noite a menina lá seguia, de pés
descalços pela cidade deserta. Descalça? Sim. É verdade que saíra de
casa com um par de chinelas muito grandes para seus pés, pois tinham
sido de sua mãe. Ao atravessar a rua, porém, teve de correr para
desviar-se duma carruagem na disparada e perdeu as chinelas;
[...]
A menina era uma vendeira de fósforo, do tempo em que os fósforos se
vendiam soltos e não em caixa; no avental trazia uma porção deles e na
mão um punhadinho.
[...]
Em certo ponto a menina sentou-se encolhidinha rente a uma parede
e cruzou os pés debaixo da saia. Nada adiantou. Sentiu-os mais
enregelados ainda. Como não tivesse vendido nenhum fósforo não se
animava a voltar para casa.
[...]
Suas mãozinhas começaram a perder os movimentos...
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ATIVIDADE 04

01/06

O uso do mal/mau e o uso do eu/mim:
Mal- contrário de bem

e

mau- contrário de bom.

Mim- não conjuga verbo e vem antes de preposição: para, de e por. (O
i “ ã f z
d ”);
Eu- tem função de sujeito que sofre ou exerce uma ação.
a) Use corretamente mal/mau:
Anita canta _________.
Aquele homem é ________.
Eles foram ________ intencionados com a notícia.
Estou _________ humorado nessa quarentena.
b) Use corretamente eu/mim:
Dá para _______, esse pedaço de bolo?
Hoje_______ amanheço estudando.
É só para ______ ler melhor, por isso comprei o óculos!
Dá para______ escrever mais duas páginas?
Traga aquela máscara para_______.
Ela não fará nada por_______.
ATIVIDADE 05
O peixe
Tendo por berço o lago cristalino,
Folga o peixe, a nadar todo inocente,
Medo ou receio do porvir não sente,
Pois vive incauto do fatal destino.

Se na ponta de um fio longo e fino
A isca avista, ferra-a inconsciente,
Ficando o pobre peixe de repente,

01/06
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Preso ao anzol do pescador ladino.

O camponês, também, do nosso Estado,
Ante a campanha eleitoral, coitado!
Daquele peixe tem a mesma sorte.

Antes do pleito, festa, riso e gosto,
Depois do pleito, imposto e mais imposto.
Pobre matuto do sertão do Norte!
Patativa do Assaré
Questões
) A
ise
segui te vers d p e
: “Te d p r berç
crist i ” qu é sig ific d d v cábu berç
esse c text ?

b) “Se

p

t de u

fi

g

g e fi

A isca avista, ferra-a inconsciente,
Ficando o pobre peixe de repente,
Pres

z

d pesc d r

di

…”

Explique com base na leitura desses versos, o significado do termo
“pesc d r di ”.

c) Faça a leitura das duas últimas estrofes do poema e explique a
comparação feita pelo poeta.

d) Qual é
crític que
p et f z esse p e
“O peixe”? V cê
concorda com a afirmação feita por Patativa do Assaré? Explique?
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ATIVIDADE 06

05/06

Agora é sua vez de redigir um poema. As informações contidas nele
deverão consistir em algum assunto do atual momento que vive nosso
país. Siga o esquema de rimas adotado pelo poeta, bem como a
quantidade de versos e estrofes. Bom trabalho!
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

26/05

NÚMEROS INTEIROS
Jogo de sinais é o nome dado às regras matemáticas utilizadas para
decidir o sinal do resultado de operações matemáticas básicas. Vamos
conhecer essas regras?
Regra dos sinais para a adição e subtração
→ A soma de dois ou mais números positivos possui como resultado
um número positivo. Observe a soma a seguir:
(+ 25) + (+ 30) = + 55
Os números positivos são usualmente representados sem sinal e sem
parênteses. Portanto, a soma acima poderia ter sido escrita da seguinte
maneira:
25 + 30 = 55
→ A soma de dois ou mais números negativos possui como resultado
um número negativo. Veja o exemplo a seguir:
(– 25) + (– 30) = – 55
Os números negativos também podem ser apresentados sem
parênteses. Nesse caso, o sinal que representa a adição não aparece.
–25 – 30 = – 55
→ A soma entre números que possuem sinais diferentes deve ser
resolvida pela subtração desses números. O sinal do resultado é o da
parcela que possui maior módulo (maior número quando se ignoram os
sinais).
A soma a seguir envolve uma parcela negativa e outra positiva. Nesse
caso, devemos subtrair os números:
(+ 25) + (– 30) = – 5
Observe que esse caso também pode ser escrito sem os parênteses:
+ 25 – 30 = – 5
Observe também que esse último caso já resolve o problema da
subtração, que de agora em diante pode ser representada por uma
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soma. Se for necessário subtrair 60 de 120, por exemplo, em vez de
escrever 120 – 60, podemos escrever:
(+ 120) + (– 60) ou

(– 60) + (+ 120)

Ambas as expressões terão o mesmo resultado. Basta diminuir e
conservar o sinal do que possui maior módulo. O resultado é + 60.
Em resumo:
Sinais iguais, soma e conserva o sinal.
Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior.
Regra de sinal
(quando encontrar dois sinais juntos, para eliminar os parênteses).
+
+
-

+
+

= +
= +
= = 1- Efetue as adições de números inteiros:

Exemplo: ( -28) + (+15) + (-6) =
- 28 + 15 - 6 = -34 +15 = - 19
a) ( + 12 ) + ( + 21 ) =
b) ( - 23 ) + ( + 21) =
c) ( – 12 ) + ( – 11 ) =
d) ( – 23 ) + ( – 4 ) + ( +1 ) =
e) ( + 21 ) + ( – 12 ) + ( + 4 ) =
2- Efetue as subtrações de números inteiros:
Exemplo: ( - 28) - (+15) - (- 6) =
- 28 - 15 + 6 = - 43 + 6 = - 37
a) ( + 10 ) - ( – 13 ) =
b) ( + 21 ) - ( – 23 ) =
c) ( + 40 ) + ( – 17 ) =
d) ( -10 ) – ( +6 ) – ( +5 ) =
e) ( +14 ) – ( + 8 ) – ( 40 ) =
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ATIVIDADE 02

29/05

Multiplicação e divisão de números inteiros:
Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal
positivo.
Regra do sinal:
(+) . (+) = (+) → Oper
(–) . (–) = (+) → Oper
(+) : (+) = (+) → Oper
(–) : (–) = (+) → Oper

çã
çã
çã
çã

de Mu tip ic çã
de Mu tip ic çã
de Divisã
de Divisã

Exemplos:
(+ 2) . (+ 4) = + 8
(- 20) : (- 2) = + 10

(- 4) . (- 10) = + 40
(+ 15) : (+ 3) = + 5

Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em
sinal negativo.
Regra do sinal:
(+) . (–)
(–) . (+)
(+) : (–)
(–) : (+)

=
=
=
=

(–)
(–)
(–)
(–)

→
→
→
→

Oper
Oper
Oper
Oper

çã
çã
çã
çã

de
de
de
de

Mu tip ic çã
Mu tip ic çã
Divisã
Divisã

Exemplos:
(+ 6) . (– 7) = – 42
(+ 100) : (– 2) = – 50

(– 12) . (+ 2) = – 24
(– 125) : (+ 5) = - 25

Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte
regra geral:
Se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado
será positivo.
Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado
será negativo.
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1-Efetue as multiplicações de números inteiros e complete a tabela a
baixo:
x
-1
-10
-6
-1
+3
+11
Exemplo: (+3)x(-0,1) = -0,3

+3

-0,1

2/3

-0,3

2-Escreve, nos parênteses, o número inteiro que dividido por

 5 dá:

Exemplo: +20 (..-100..) {veja: -100 : -5 =+20}
a)  3
b)

4





c)



1

d)



 10

ATIVIDADE 03

e)

2



f)

1



29/05

1- Qual é o número inteiro que você obtém quando:
a) divide um número positivo por ele mesmo? ___________________
b) divide zero por um número negativo? ________________________
c) divide um número negativo por

 1? _________________________

2-Complete a tabela, utilizando a calculadora para conferir os cálculos:
71

-102

-46
-150
63
63
19
Exemplo: -150-207 = -357

93

-38

-207
-357
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ATIVIDADE 04

02/06

1-Calcule as expressões numéricas:
a) (-15 + 4) + [-18 + (-3-7 +5 ) ] =

e) –1 + [1 + (1 – 1) –11]=

b) –1 +(-2+5)+[- 4 + (- 6 + 5- 8) ] =

f) - 4 + 5 - 5 + 4 - 3 + 9 + 3 =

c)15 + ( – 8) . (+ 3) =

g)(- 5) . (+ 4) + ( - 15) : ( - 5)=

d)( - 9 – 3) : ( - 2 + 6)=

h)( - 5 + 3) . ( - 2 + 7)=

2- Complete com o número inteiro correto:

ATIVIDADE 05

02/06

Resolva as expressões numéricas:
a) 7 – ( 1 + 3) =

d) 25 + { 12 + [ 2 – ( 8 – 6 ) + 2 ]} =
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b) 10 – ( 2 + 5 ) + 4 =

e){ [ ( 18 – 3 ) + ( 7 + 5) – 2 ] + 5 } – 12 =

c)28 + [50 – (24 – 2) -10 ] =

f)38 – { 20 – [ 22 – ( 5 + 3) + ( 7 – 4 +1)]} =

ATIVIDADE 06

05/06

1-Complete a seguinte tabela:
x

y

+3

+2

-1

+5

+7

-4

-4

-2

-1

0

x+y

x-y

x.y

Exemplo: +7 + (+7).(-4) = +7+(-28) = +7-28 = -21

x + x.xy

x – x.y

-21
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

26/05

Características do espaço urbano brasileiro.
O Espaço Urbano pode ser definido como o espaço das cidades, o
conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local,
com a justaposição de casas e edifícios, atividades e práticas
econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é, dessa forma,
uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das
práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações
culturais.
No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as
cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas
urbanas, por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma
baixa dinâmica econômica. Para o IBGE, cidades com menos de 20 mil
habitantes são consideradas como espaço rural. Além disso, no meio
agrário, evidenciam-se algumas práticas e características do espaço
urbano, o que nos leva a crer que o urbano transcende (vai além) do
espaço das cidades.
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Atividade através da tabela acima:
a) A maior parte do Brasil está na área urbana ou rural?
b) A região sudeste é mais urbanizada ou rural.
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ATIVIDADE 02

26/05

Espaço Rural e Urbano
Os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões
materializadas no espaço geográfico compreendidas por suas distintas
dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Embora
componham meios considerados distintos, suas inter-relações são
bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou
compreender a especificidade de cada um desses conceitos.
O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento
populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que
chamamos de cidade. Já conceito de espaço rural refere-se ao
conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por
cidades ou grandes adensamentos populacionais.
Atividade; leia e responda o tema abaixo;

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

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 03

02/06

Através do seu conhecimento sobre espaço urbano e rural responda.
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ATIVIDADE 04

02/06

Modernização do meio rural
A modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado
da intensificação de capital empregado na produção rural sob a forma
de máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços
meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de
animais, preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira.
Dessas transformações surge a categoria de empresas rurais, que em
quase nada se assemelham às práticas que remontam ao surgimento
das primeiras atividades agrícolas.
As modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios.
É crescente a preocupação sobre os impactos dessas atividades na
saúde e bem-estar das pessoas, bem como os danos causados ao meio
ambiente.
Novas questões do espaço rural
A modernização das atividades agrícolas trouxe novas questões que são
objeto de análise e preocupação. A transformação ocorrida no espaço
rural trouxe consequências como:
 a elevação dos níveis de endividamento dos agricultores;




a diminuição da biodiversidade;
o êxodo rural provocado pela redução da mão de obra no campo;
poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes.

Além das consequências citadas, a modernização do campo não
solucionou o problema da fome mundial, pois grande parte da produção
agrícola modernizada é destinada a abastecer os países ricos
industrializados.
Através do conhecimento adquirido com o conteúdo, responda as
atividades a seguir.
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Setores da agricultura em regiões do brasil.

Através do mapa responda
a) A cana de Açúcar é produzida em qual região do brasil?
b) Região do Brasil que tem mais exportação?

c) A droga do sertão é encontrada em qual região?
d) A atividade da pecuária é desenvolvida em qual região do Brasil?

e) Mineração encontramos na região:
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

25/05

Leia o texto e responda as questões a seguir
As mudanças que vinham ocorrendo na Europa a partir do
século XI (aumento da população, avanço técnico, crescimento do
comércio com o Oriente, aparecimento das feiras e das casas bancárias,
revigoramento

das

cidades...),

inspiraram

o

Renascimento,

um

movimento cultural intenso que começou no século XIV, na Itália, e se
propagou por várias regiões da Europa. Os renascentistas acreditavam
que, ao ignorar a produção medieval e valorizar as obras dos gregos e
romanos, eles estavam fazendo renascer a cultura - daí o termo
Renascimento. No entanto, é preciso ressaltar que este movimento não
rompeu com a Idade Média, pode-se afirmar que promoveu uma fusão
de valores: medievais e clássicos.
As principais características do Renascimento são:
* Antropocentrismo: o homem é considerado o centro das atenções
(criativo, virtuoso...). Na Idade Média predominava o Teocentrismo
onde Deus é considerado o centro de tudo.
* Racionalismo: o pensamento racional (razão) passou a ser
considerado tão importante quanto a fé;
* Individualismo: valoriza-se a capacidade individual, a arte e o
talento de cada pessoa;
* Hedonismo: visão segundo a qual o corpo é fonte de beleza e de
prazer, visto que no período medieval estava associado ao pecado;
* Otimismo: pensamento positivo sobre as ações do homem;
* Uma nova visão de tempo: o tempo pertence ao homem e este
deve usá-lo em benefício próprio;
O Humanismo: Durante a Idade Média, o ensino nas
universidades era voltado aos estudos de Teologia, Direito e
Medicina. A partir do Renascimento, alguns estudiosos chamados de
humanistas apresentaram novas propostas no ensino de Filosofia,
História, Matemática e Poesia, iniciando assim, uma profunda
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reforma educacional; uma cultura centrada no ser humano. Os
humanistas buscavam inspiração nos antigos escritores gregos e
romanos.
Responda:
a) O que foi o Renascimento? Onde ele surgiu?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
b) Em que inspiravam-se os renascentistas?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
c) O que esse movimento promoveu?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
d) Cite quais são as características do Renascimento:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
e) Como era chamado o pensamento que colocava Deus no centro do
universo?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
f) Qual pensamento colocava o homem no centro do universo?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
g) O que foi o Humanismo?
..........................................................................................................
h) Como era o ensino nas Universidades antes de surgir os
humanistas?
..........................................................................................................
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i) Observe a imagem abaixo:

Qual elemento recebe grande destaque na obra Homem Vitruviano,
de Leonardo Da Vinci?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ATIVIDADE 02

25/05

Leia o texto
No período do Renascimento destacaram-se inúmeros artistas
como, Leonardo da Vinci (um polímata italiano, que se destacou como
cientista,

matemático,

engenheiro,

inventor,

anatomista,

pintor,
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escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico). Principais obras: Mona
Lisa, A Última Ceia, A Virgem das Rochas, o Homem Vitruviano.
Nicolau Maquiavel (1469-1527): foi um historiador, poeta,
diplomata e músico italiano. É reconhecido como fundador do
pensamento da ciência política moderna. Sua principal obra é O
Príncipe.
Michelangelo:

pintor,

escultor,

poeta

e

arquiteto

italiano

considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente.
Suas obras principais foram: Davi, Moisés, Teto da Capela Sistina, La
Pietá.
Luís de Camões (1524-1580): é considerado o maior poeta da
língua portuguesa. Sua obra-prima, Os Lusíadas, é um poema em
homenagem ao povo português e conta a viagem do avegador Vasco da
Gama às Índias.
Erasmo de Rotterdam (1466-1536): teólogo e um humanista da
atual Holanda. Em seu tempo, foi um dos maiores críticos do dogma
católico romano e da imoralidade do clero.
William Shakespeare (1564- 1616): poeta dramaturgo inglês,
tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente
dramaturgo do mundo. Obras: Hamlet, Romeu e Julieta, :Sonho de
Uma Noite de Verão, A Megera Domada.
Miguel de Cervantes (1547-1616): foi romancista, dramaturgo e
poeta espanhol. Seu trabalho é considerado entre os mais importantes
em toda a literatura mundial. sua principal obra é Dom Quixote de La
Mancha, uma sátira aos romances de cavalaria.
Andreas Vesalius (1514-1564): foi um médico belga considerado
o pai da anatomia moderna.
Galileu Galilei (1564-1642): é considerado o criador da Física
moderna. Descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as
manchas do Sol, as fases de Vênus e, também, que a velocidade da luz
é superior à do som.
Esses artistas e cientistas eram patrocinados pelos mecenas,
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indivíduos que investiam na produção de suas obras e que geralmente
eram burgueses ou até mesmo representantes da igreja católica.
Responda:
a) Vários artistas, escritores e cientistas se destacaram
Renascimento Cultural. Cite os nomes que aparecem no texto:

no

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
b) Quem foi Leonardo da Vinci? Quais suas principais obras?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
c) Ousados foram os artistas do Renascimento, que inventaram novas
formas, cores e ideias e que nos legaram br s
r vi h s s. “M
Lis ”e “Pietá” são, respectivamente, obras de quais artistas?

..............................................................................................
..............................................................................................
d) Quem eram os mecenas?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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e) Pinte a Mona Lisa, uma das obras de Leonardo da Vinci e ao lado
dela produza o seu autorretrato. O autorretrato foi uma inovação na
arte introduzida pelos pintores renascentistas, que nada mais é do que
os artistas pintarem a si próprios.

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

f) Encontre as palavras ao lado da cruzadinha:

ATIVIDADE 03

01/06

Leia o texto
[...] Durante o Renascimento, ocorreram grandes progressos em
anatomia, medicina, anatomia e matemática. A prensa foi inventada e,
pela primeira vez, os livros tornaram-se disponíveis para (muitas)
pessoas. Foi também uma época de exploração do mundo e o início da
ciência moderna. Nicolau Copérnico afirmou que a Terra girava em
torno do Sol (heliocentrismo), visto que, até então, segundo a teoria
católica a Terra era o centro do Universo (geocentrismo). Muitos
exploradores navegaram pelos mares em busca de rotas comerciais
para o Extremo Oriente. Cristóvão Colombo cruzou o Atlântico e
aportou na América. As caravelas portuguesas comandadas por Pedro
Álvares Cabral chegaram às terras do Brasil. Vasco da Gama
contornou a África e alcançou a Índia. Os navegantes de Magalhães
deram a volta no globo.
Observe as imagens abaixo e nomeie-as de acordo com o nome
das teorias que aparecem no texto
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ATIVIDADE 04

01/06

Leia:

a) Você já tinha ouvido falar sobre Da Vinci? Após a leitura, elabore um
pequeno texto com suas palavras, descrevendo o que mais lhe chamou
atenção sobre esse importante artista:

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Para não esquecer:
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INGLÊS
ATIVIDADE 01

28/05

PAST SIMPLE VERB TO BE (Passado simples do verbo to be)
O verbo to be é um verbo irregular. De forma bem simples, isso
significa que no passado (Simple Past) ele tem uma forma própria. Ou
melhor, ele tem duas formas: was e were. Cada uma dessas formas
tem o pronome/sujeito certo para ser usado.
Usamos
a
forma
was
apenas
com
os pronomes
pessoais I, he, she, it ou quando mencionamos o nome de uma
pessoa:
 I was – eu estava, eu era
 He was – ele estava, ele era
 She was – ela estava, ela era
 It was – estava, era, foi
 Miguel was – Miguel estava, era, foi
 Joana was – Joana estava, era, foi
Usamos a forma were apenas com os pronomes pessoais we,
you, they ou quando mencionamos o nome de duas pessoas ou
mais:
 We were – nós estávamos, nós éramos, a gente estava, a gente era
 You were – você estavam, você era, vocês estavam, vocês eram
 They were – eles/elas estavam, eram, foram
 João and Márcia were – João e Márcia estavam, eram, foram
 Miguel and Joana were – Miguel e Joana estavam, eram, foram
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EXERCÍCIO
1) Escreva as frases abaixo no passado corretamente. Use WAS,

WERE, WASN’T ou WEREN’T para substituir as palavras em
negrito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

I am late.______________________________________________________.
Are they hungry?_______________________________________________.
Thomas isn’t at school._________________________________________.
Why is she watching TV?_______________________________________.
My brother is a doctor._________________________________________.
They aren’t here._______________________________________________.
Eva is a teacher._______________________________________________.
Is Mr. Smith driving?___________________________________________.
Where are your books?_________________________________________.
Are you a student?_____________________________________________.
What is that?__________________________________________________.
Sue isn’t tired._________________________________________________.
My holiday is nice._____________________________________________.
Why are you laughting?________________________________________.
The pen is blue.________________________________________________.
Am I the winner?_______________________________________________.
Is the answer correct?__________________________________________.
Who is sick?___________________________________________________.
We are eating.__________________________________________________.
That is funny.__________________________________________________.
ATIVIDADE 02

28/05

THERE TO BE PAST (Passado do There to be)
THERE WAS/ THERE WERE
Ambas formas, "There was" e "There were" são usadas no passado com
o sentido de "Havia" ou "Tinha" do nosso português.
A diferença basicamente é que a primeira forma é usada para o singular
e segunda para o plural.
- Usamos "There was" para o singular.
Exemplos:
1. There was a good film on TV last night.
(Tinha (Passou) um bom filme na TV ontem à noite.)
2. There wasn't a pen here.
(Não tinha uma caneta aqui.)
- Por outra parte, usamos "There were" para o plural.
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Exemplos:
1. There were two guys waiting for you.
(Havia dois caras esperando por você.)
2. There were ten apples on the basket.
(Tinha dez maçãs na cesta.)
Se v cê quiser dizer que “não tinha” u “não havia” b st dizer there
w s
t (there w s ’t) u there were
t (there were ’t):
 There wasn’t a pen here. (Não tinha caneta aqui.)
 There weren’t ten apples in the basket. (Não tinha dez maçãs na
cesta.)
Já p r pergu t s é só f zer ssi : “was there…?” u “were there…?”:
 Was there a pen here? (Tinha uma caneta aqui?)
 Were there ten apples in the basket? (Tinha dez maçãs na
cesta?)
EXERCÍCIOS:
1) Complete com THERE WAS ou THERE WERE:
a) _________a garden in front of the school.
b) _________pretty girls at the party.
c) _________boys in my class.
d) _________many singers in the rodeo.
e) _________an apple in the basket.
2) Passe as frases do exercício 1 para a forma negativa:
THERE WASN’T ou THERE WEREN’T
a) There w s ’t g rde i fr t f the sch l.
b)
c)
d)
e)
3) Passe para a forma interrogativa: WAS THERE ou WERE
THERE
a) Was there a garden in front of the school?
b)
c)
d)
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 03

04/06

CAN AND COULD- ABILITIES
CAN: É usado para dizer que alguém tem a capacidade ou permissão
para fazer alguma coisa.
Exemplos: I can swim. (Eu posso nadar.)
You can run fast. (Você pode correr rápido.)
COULD: É usado para dizer que alguém tinha a capacidade ou a
permissão para fazer algo.
Exemplos: My father could speak two languages. (Meu pai podia falar
duas línguas.)
We could swim fast when we were children. (Nós podíamos
nadar rápido quando nós éramos crianças.)
CAN’T- (não posso, não pode)
Exemplos: I can’t swim. (Eu não posso nadar.)
You can’t run fast. (Você não pode correr rápido.)
COULDN’T- (não pude, não podia)
EXEMPLOS: My father could’t speak two languages. (Meu pai não
podia falar duas línguas.)
We could’t swim fast when we were children. (Nós não
podíamos nadar rápido quando nós éramos crianças.)

1) Complete corretamente com CAN, CAN’T, COULD ou COULDN’T.
a) Penguins____________ swim very well. (Pinguins__________ nadar
muito bem.)
b) I______________run very fast when I was younger. (Eu_____________
correr muito rápido quando eu era mais jovem.)
c) It’s s wi g so we________________ gou out now. (Está nevando,
então nós___________ sair lá fora agora.)
d) Yesterday
brincar.)

we_______________

play.

(Ontem

nós_______________

e) ______________ you play the piano when you were
(Você____________ tocar piano quando você tinha sete anos?)

seven?

f) You have a nice bicycle.____________ you ride it? (Você tem uma
bicicleta legal, você_______________ andar nela?
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g) He has a broken leg, so he________________ walk for a few days. (Ele
quebrou a perna, então ele _____________________ caminhar por alguns
dias.)
h) I__________________ sleep last night. (Eu________________ dormir noite
passada.)
i) We came as fast as we___________________. (Nós viemos o mais rápido
que____________.)
j) Why are you crying) Is there something I_______________ do for you?
(Por que você está chorando? Tem alguma coisa que eu_______________
fazer por você?)

ATIVIDADE 04

04/06

AGE APPROPRIATE ACTIVITIES (Atividades apropriadas para cada
idade)
Observe as atividades do cotidiano a seguir e em seguida responda o
exercício proposto:
ACTIVITIES
TRANSLATION
MAKE BED.
Arrumar a cama.
TAKE CLOTHES TO LAUNDRY Levar as roupas para a lavanderia.
ROOM.
PUT AWAY LAUNDRY.
Arrumar as roupas.
PICK UP TOYS.
Recolher os brinquedos.
DUST FURNITURE.
Tirar pó dos móveis.
FEED PETS.
Alimentar animais de estimação.
PUT CLOTHES IN DRYER.
Colocar as roupas na secadora.
MATCH SOCKS.
Separar as meias.
CLEAR PLACE AFTER MEALS.
Limpar a cozinha após as
refeições.
SET THE TABLE.
Arrumar a mesa.
HELP COOK DINNER.
Ajudar a preparar o jantar.
CARRY
AND
PUT
AWAY Carregar e guardar as compras.
GROCERIES.
WATER PLANTS.
Molhar as plantas.
TAKE SHEETS OFF BED.
Tirar os lençóis da cama.
SORT LAUNDRY.
Separar a roupa.
PULL WEEDS.
Arrancar as ervas daninhas.
(capinar)
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MAKE A SMALL SNACK.
FOLD TOWELS.
VACUUM.
FOLD LAUNDRY.
PUT AWAY LAUNDRY.
SWEEP THE FLOOR.
EMPTY DISHWASHER.
HELP COOK (WASH PRODUCE,
FIND INGREDIENTES)
GET MALL.
RAKE LEAVES.
DO LAUNDRY.
MOW THE LAWN.
WASH THE CAR.
CLEAN THE BATHROOM.
TAKE OUT TRASH.
MOP THE FLOOR.
SUPERVISE YOUNGER SIBLINGS.

Fazer um pequeno lanche.
Dobrar toalhas.
Passar aspirador de pó.
Dobrar a roupa.
Guardar a roupa.
Varrer o chão.
Tirar a louça da máquina de lavar.
Ajudar a cozinhar (lavar produtos,
encontrar ingredientes)
Fazer as compras.
Limpar as folhas do quintal.
Lavar as roupas.
Cortar a grama.
Lavar o carro.
Limpar o banheiro.
Tirar o lixo.
Esfregar o chão.
Supervisionar os irmãos mais
novos.
WASH THE DISHES.
Lavar a louça.
1) Identifique as atividades apropriadas para cada idade abaixo
mencionada e escreva em inglês:
4-5 YEARS OLD
6-9 YEARS OLD
10-15 YEARS OLD
(4-5 anos de idade)

(6-9 anos de idade)

(10-15 anos de idade)
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

28/05

TEXTO 1 DIFERENÇAS ENTRE EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO
GLOBAL
É muito comum a confusão entre os termos efeito estufa e aquecimento
global. Eles não são processos iguais. Porém, estão relacionados.
Entenda agora a diferença entre os dois fenômenos:
O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura
adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases
que envolve o planeta.
Podemos comparar o efeito estufa como um "cobertor" que envolve a
Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida.
Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes, decorrentes
de atividades humanas, aumentaram a concentração desses gases na
atmosfera.
Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a
dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor.
É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento de
temperatura na Terra, o chamado aquecimento global.

Funcionamento do Efeito Estufa e Aquecimento Global
Causas
As principais atividades que emitem gases de efeito estufa são:
Desmatamento;
Queimadas;
Queima
de combustíveis
fósseis;
Atividades industriais.
Consequências
Destacam-se: Derretimento das calotas polares; Maior frequência
de desastres naturais como furacões, enchentes e secas; Alteração na
produção de alimentos; Desertificação; Inundação de cidades litorâneas;
Extinção de espécies.
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ATIVIDADE 02

28/05

FAÇA O CAÇA PALAVRAS SOBRE AQUECIEMNTO GLOBAL

ATIVIDADE 03

04/06

LEIA O TEXTO
7 atitudes simples para combater o aquecimento global
1. Reduza o consumo de carne bovina
A agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito
estufa no Brasil, não só pela sua prática como pelo desmatamento
associado. O gado, em seu processo de digestão, gera o gás metano, que
causa o efeito estufa em uma proporção 21 vezes maior do que o gás
carbônico, contribuindo fortemente para o aumento da temperatura
média do planeta. Diminua o consumo de carne bovina, procurando
substitui-la, quando possível, por outras fontes de proteína –
preferencialmente vegetais.
2. Evite o uso de canudos e copos descartáveis
Esses utensílios são usados por poucos minutos e sua produção emite
gases de efeito estufa, além de serem produzidos a partir de matéria
prima fóssil, de um subproduto do petróleo. Assim, prefira recipientes
duráveis, que poderão ser utilizados várias vezes, aproveitando assim o
mais longamente possível os recursos consumidos na sua fabricação.
3. Faça pequenos trechos a pé
Evite o uso do carro sempre que possível. Os veículos, na queima de
combustíveis, emitem gases de efeito estufa. Para percursos de até 3 km
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de distância, ir a pé é a escolha com menor impacto ambiental, sendo
bom para a saúde e eliminando a emissão de GEE.
4. Não desperdice alimentos
Uma boa dica é preparar somente a quantidade de comida para
consumo imediato. Ainda assim se sobrar, coloque na geladeira e coma
mais tarde, ou congele-a para preservá-la por mais tempo. Outra
sugestão é reaproveitar as sobras de folhas, talos e cascas de hortaliças
em receitas criativas, para evitar que essas partes nutritivas dos
alimentos sejam jogadas fora.
5. Desligue a luz ao deixar um ambiente
Economize energia elétrica, principalmente no período mais seco do
ano, o inverno. Quando isso acontece, é necessário acionar as usinas
termoelétricas, que lançam mais gases de efeito estufa na atmosfera.
6. Compre roupas de segunda mão
Quando você compra roupas de segunda mão, está ajudando a
aumentar a vida útil desses produtos, ou seja, fazendo valer os recursos
que nela foram consumidos. Todo o processo de produção de roupas e
acessórios de moda emite gases de efeito estufa, entre outros impactos
ao meio ambiente e à sociedade.
7. Reduza o volume do seu lixo
Diminua o volume do seu lixo e faça o descarte correto dos resíduos. Ao
diminuir o volume de resíduos, menos terá que ser transportado seja
para aterros sanitários, seja para reciclagem, o que reduz a emissão de
gases de efeito estufa nesse transporte.
ATIVIDADE 04

04/06

RESPONDA À QUESTÃO
1. Das atitudes acima quais delas você pode adotar para diminuir o
aquecimento global?
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADE 01

27/05

LEIA COM ATENÇÃO
Origem do Futsal
As origens do futebol de salão, também conhecido como futsal estão
enraizadas no Uruguai, mais precisamente na cidade de Montevidéu. O
responsável pela criação da modalidade é o professor de Educação
Física, Juan Carlos Ceriani Gravier. O esporte surgiu em 1933, na
Associação Cristã de Moços, como uma variante do futebol. É uma
variação do futebol, tendo, portanto, estruturas e algumas regras
semelhantes. Pode ser praticado tanto por homens quanto mulheres e
em quadras tanto abertas quanto fechadas.O chão da quadra,
entretanto, deve ser uma superfície lisa em vez um gramado, como no
futebol. É disputado por duas equipes, cada uma com 5 jogadores em
campo. Devido às menores proporções, tanto da área da quadra quanto
do número de jogadores, pode ser considerado um dos esportes mais
populares do Brasil, ainda mais popular que o futebol.O objeto usado
para a prática desse esporte é uma bola e o objetivo principal do futsal é
a marcação de gols.
O jogo
O futsal é praticado por 10 jogadores simultaneamente, sendo que estes
são divididos em 2 equipes de 5 jogadores cada – em que cada equipe de
futsal conta com 4 jogadores de linha e 1 guarda-redes (goleiro). O
campo de jogo deve ter um comprimento mínimo de 25 metros e
máximo de 42 metros e a largura mínima de 16 metros e máxima de 25
metros. As balizas devem ter a medida de 3 metros de largura e 2
metros de altura, sendo revestidas por uma rede, de forma a travar a
bola na hora do gol.
Regras básicas do futsal
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A partida é disputada em 2 tempos de 20 minutos cada.
A bola oficial deve ter entre 62 e 64 centímetros de circunferência e
entre 400 e 440 gramas de peso.
Para partidas oficiais, o piso deve ser de madeira, cimento ou material
sintético.
O guarda-redes (goleiro) é o único jogador em campo que pode tocar na
bola com as mãos e isso só pode ser feito dentro da área.
As substituições de jogadores podem acontecer em qualquer momento
do jogo, desde que o responsável pela arbitragem seja avisado
antecipadamente.
Ambas as equipas devem vestir um equipamento com cores distintas,
para auxiliar na identificação dos jogadors em campo.
Tanto o tiro lateral como o de canto são cobrados com os pés.
A partir da sexta falta coletiva em cada tempo, as cobranças são feitas
sem barreira.
ATIVIDADE
MARQUE

(V)

NAS

AFIRMAÇÕES

VERDADEIRAS

E

(F)

NAS

AFIRMAÇÕES FALSAS.
1)(

)As origens do futebol de salão, também conhecido como futsal

estão enraizadas no Paraguai, mais precisamente na cidade de
Montevidéu.
2)(

)O Futsal é uma variação do futebol, Pode ser praticado tanto por

homens quanto por mulheres, no entanto somente em quadras
abertas.O chão da quadra, entretanto, deve ser uma superfície lisa em
vez de um gramado, como no futebol.
3)(

) O Futsal pode ser considerado um dos esportes mais populares

do Brasil.
4)(

) O objetivo principal do futsal é a marcação de gols.
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ATIVIDADE 02

27/05

COMPLETE AS FRASES
1)O futsal é praticado por 10 jogadores simultaneamente, sendo que
estes são divididos em 2 ________________ de 5 jogadores cada.
2)Cada equipe de futsal conta com _______ jogadores de linha e 1
guarda-redes (goleiro).
3) O_____________ de jogo deve ter um comprimento mínimo de 25
metros e máximo de 42 metros e a largura mínima de 16 metros e
máxima de 25 metros.

ATIVIDADE 03

03/06

Posicionamento dos jogadores de futsal em campo


Goleiro : tem como objetivo principal defender as bolas adversárias



Fixo: posição defensiva semelhante ao defesa central no futebol



Alas: jogam pelos lados do campo, existindo a ala esquerdo e a ala
direita



Pivô: posição ofensiva/atacante semelhante ao ponta-de-lança no
futebol

Movimentos fundamentais (fundamentos básicos)
Os movimentos do goleiro durante um jogo de futsal são diferentes dos
restantes jogadores em campo, uma vez que este tem como principal
objetivo defender a baliza, sendo, por isso mesmo, o único jogador que
pode utilizar as mãos dentro dessa área delimitada. Relativamente aos
restantes jogadores, estes são os principais fundamentos que regem
uma partida de futsal:


Passe: o ato de enviar a bola para outro jogador



Drible: acontece quando o jogador passa por outro com o domínio
da bola



Cabeceio: quando o jogador golpeia a bola com a cabeça
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Receção: quando o jogador interrompe a trajetória da bola e a
domina



Chute: o ato de golpear a bola com os pés.

ATIVIDADE
ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (somente uma é
correta).
1)As posições dos jogadores de futsal são:
a)goleiro, fixo,ala e armador.
b) goleiro, atacante,ala e armador.
c) goleiro, pivô,ala e armador.
d) goleiro, fixo,ala e pivô.
2)Os principais fundamentos do futsal são:
a)passe, recepção, cabeceio,drible e chute
b) rebote, recepção, cabeceio, drible e chute
c) saque, recepção, cabeceio ,drible e chute
d) manchete, recepção, cabeceio, drible e chute

ATIVIDADE 04

03/06

COMPLETE:
1)_____________________ é o ato de enviar a bola para outro jogador
2)_____________________ é quando o jogador golpeia a bola com a cabeça
3)_____________________ é o ato de golpear a bola com os pés.
4) ____________________jogam pelos lados do campo, existindo a ala
esquerdo e a ala direita
5)____________________ posição ofensiva/atacante semelhante ao pontade-lança no futebol
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

27/05

O SAGRADO FEMININO NAS RELIGIÕES
Resgatar o sagrado feminino é tornar possível o equilíbrio entre os
aspectos masculino e feminino, é reconhecer a importância da mulher
nos diversos âmbitos da vida social, política, cultural e religiosa. A
mulher tem o direito de exercer junto com o homem o seu papel com
respeito e dignidade.
Nas sociedades matriarcais, a Terra era reconhecida como um
planeta de energia feminina, e a mulher era respeitada e reverenciada
pelo mistério da vida que se alojava em seu ventre, ou seja, pelo poder
que tinha de gestar um novo ser.
Com o predomínio do patriarcado, a mulher foi sendo despojada
do seu poder e foi-lhe negado o direito de participação efetiva da vida
social, política, cultural e religiosa. Por conta desse predomínio, o
mundo foi pensado e organizado pelos homens de modo a tornar-se
excessivamente competitivo, agressivo, e voltado para a materialidade e
racionalidade em detrimento da espiritualidade e intuição.
Em suma, o resgate do sagrado feminino tem o propósito de
promover a integração de forma justa e saudável do papel da mulher e
do homem na religião, política, ciência, arte, entre outras instâncias,
visando a complementaridade dos opostos.
O resgate do sagrado feminino
A necessidade de tratar um tema como o resgate do sagrado
feminino é devido a negação histórica do lugar da mulher na sociedade,
sobretudo na esfera do religioso. As religiões são profundamente
marcadas pelo selo do masculino possuidor do poder de decisão. A
própria consideração de um Deus Pai todo poderoso, quando mal
interpretada, pode legitimar uma cultura de opressão ao feminino.
Historicamente esse fato pode ser comprovado em quase todas as
religiões. Essa constatação ressalta ainda mais a importância de
tratarmos o tema do resgate do sagrado feminino. É inquestionável a
força da presença feminina nas religiões, mas por outro lado essa
presença quantitativa não é reconhecida nos espaços decisórios do
âmbito religioso católico.
ATIVIDADES
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1- Lei
p esi
seguir i titu d “Mu her” e dep is ref it s bre
seu conteúdo.
Mulher
Borres Guilouski
Mulher, o sagrado está em você
Está em seu sorriso
Em seu terno olhar
Em seu colo acolhedor
Em seu jeito de ser
E na força do seu amar
a) Crie e escreva uma poesia sobre a mulher.
b) Elabore uma lista de nomes de mulheres conhecidas na comunidade
que realizam trabalhos significativos nas escolas, nos hospitais, no
comércio, em casa, e em outros setores da sociedade.
c) Pesquise a história da vida de mulheres que são destaque no contexto
das diferentes religiões. Exemplo:
a história de vida da Madre Paulina - primeira santa brasileira para os
cristãos católicos; da Aimee Semple McPherson - fundadora da Igreja do
Evangelho Quadrangular;
da Mãe Menininha do Gantoi - Ialorixá muito conhecida entre os
seguidores das religiões Afro-brasileiras.
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ATIVIDADE 02

03/06

O SAGRADO FEMININO
A participação do feminino nas estruturas religiosas passou por
diferentes transformações, da adoração ao princípio feminino para a
negação deste; do respeito à mulher sacerdotisa ao medo dos poderes
biológicos desta. A divinização do corpo feminino, do Eros e da Terra,
cedeu ug r p r
“di b iz çã ”
segregação e a exploração das mulheres, da sexualidade, da terra e de
todos os seres que a habitam.
A história da humanidade transcorre em um jogo de polaridades
onde poderes femininos e masculinos se contrapõem, onde as tradições
religiosas expressam este conflito através da divisão não igualitária de
papéis. Este cenário de disparidades traçou no decorrer da história
diferentes caminhos, que ao serem contemplados podem sugerir uma
importante reflexão acerca de limitações vividas e estruturadas em
nossa sociedade, no que concerne aos espaços da vida, enfatizando
neste aspecto: o trabalho, a vivência religiosa e os relacionamentos
interpessoais vividos nas mais diferentes instâncias.
A religião da grande mãe
Emerli Schlögl
Num passado bem distante a Grande Mãe, criadora do Universo,
era divinizada. A mulher, na Terra, representava os poderes geradores
desta Grande Mãe, pois partilhava com ela do mesmo poder: criar vida.
Com o passar do tempo, as Deusas receberam diversos nomes:
Gaia, a Mãe Terra; Afrodite, a Deusa do amor; Ganga, a Deusa
representada no Rio Ganges (Índia); e Pele, na mitologia havaiana, que é
a Deusa do Fogo e dos Vulcões.
Atualmente, encontramos alguns seguidores da antiga religião da
Deusa, também chamada de Wicca. Os seguidores da religião da velha
Mãe acreditam que as mulheres são portadoras de um princípio
sagrado e que seus corpos são divinos.
Também os homens são vistos portadores da centelha divina. E
ambos, mulheres e homens, nesta concepção, participam da mística da
totalidade da vida.
ATIVIDADES
O filme Mulan trata da história de um líder muito cruel que invadiu a
China. O Imperador pede que cada família envie um homem para se
alistar no exército chinês a fim de expulsar os invasores. Mulan, que é
uma mocinha, resolve se vestir de homem e se alistar no exército para
poupar seu pai que já está bem velhinho de ter que combater.
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PARA REFLETIR E RESPONDER:
a) Na sua religião os homens e as mulheres são tratados com
igualdade?
b) Quais os papéis que homens e mulheres desempenham no interior de
sua instituição religiosa?
c) Os líderes religiosos que você conhece são homens ou mulheres?
d) O que você pensa sobre direitos e deveres iguais para mulheres e
homens?
e) Em sua casa, as tarefas domésticas são realizadas por todos, ou as
mulheres são as únicas incumbidas destas tarefas?
f) Na escola existem privilégios para meninos em relação às meninas, ou
para as meninas em relação aos meninos?
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ARTE
ATIVIDADE 01

27/05

Os instrumentos musicais
Existem muitos instrumentos musicais no mundo todo. Eles são
usados em festas, cerimônias religiosas e em várias outras situações.
Os instrumentos podem ser feitos de madeira, metal ou de outros
materiais. Alguns instrumentos permitem produzir som através do
nosso sopro. Eles são chamados de instrumentos de sopro, alguns
são; flauta doce, corneta, saxofone, gaita, trombone, clarineta, flauta
transversal, trompete. Em outros instrumentos, produzimos som com
batidas, agito ou atrito, eles são chamados de instrumentos de
percussão, alguns são; bateria, bombo, chocalho, pandeiro, cuíca, recoreco, vibrafone, tímpanos. Outro grupo de instrumentos é o das cordas,
dos quais produzimos sons ao bater, dedilhar ou tocar com outro objeto
nelas. Instrumentos de corda, alguns são; violão, viola caipira,
cavaquinho, violino, violoncelo, harpa, banjo. Existem também os
instrumentos elétricos ou eletrônicos são eles; teclado, guitarra,
contrabaixo-elétrico, órgão.
Complete a cruzadinha
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ATIVIDADE 02

03/06

A Arte Barroca é conhecida pelos detalhes, requinte e elegância
exagerados.
Desenvolveu-se no século XVII em uma época bastante significativa
para a civilização no Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes
transformações que revolucionaram a sociedade vigente.Surgiu
primeiramente na Itália e logo espalhou-se para os outros países
europeus. Mais tarde, desenvolveu-se também no Brasil e no restante
do continente americano com a vinda dos colonizadores portugueses e
espanhóis.Portanto, é um movimento que está fortemente relacionado
com as circunstâncias históricas em que se insere.Surge no contexto da
Contrarreforma e também no cenário colonialista, com as muitas
riquezas das realezas em novos territórios. Suas obras incluem,
sobretudo, temas religiosos.
Principais Características da Arte Barrocai
Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui
um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção
realizada por cada artista em localidades distintas.
Apesar disso, algumas característica marcantes se repetem:







Predomínio de temas religiosos;
Riqueza nos detalhes e formas;
Expressões dramáticas das personagens retratadas;
Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras
geométricas;
Importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras;
Uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o
humano.
Arte Barroca no Brasil
Estudiosos afirmam que foi no estilo barroco quando surgiram as
primeiras expressões de arte verdadeiramente brasileiras.No Brasil, o
Barroco tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX.
No nosso país, em virtude da riqueza do período colonial, temos um
acervo marcante de obras de expressão barroca.

Atividades observe o desenho barroco e faça uma desenho sobre o tema
no verso da folha
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