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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
Leitura e
compreensão de
adjetivos e
locuções. (Leitura)
HISTÓRIA
Identificar
onde
surgiu uma das
primeiras
civilizações
da
humanidade,
quais rios foram
fundamentais
para
seu
desenvolvimento e
quais
suas
características
sociais,
econômicas
e
culturais.
Analisar a região

MATEMÁTICA
Compreender que
a potenciação é
uma multiplicação
de fatores iguais.
GEOGRAFIA
Fazer com que os
alunos possam
compreender o
surgimento da
terra e sua
formação.
Compreender
a
estrutura
e
formação da terra
e suas camadas.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer

CIÊNCIAS
Compreender as
mudanças
dos
estados físicos da
água.

LÍNGUA
PORTUGUESA
Avaliar a
habilidade de
reconhecimento
do conteúdo.
Compreensão de
locuções adjetivas.
MATEMÁTICA
Reconhecer a
leitura
matemática das
potências.
Identificar a
potência
conhecendo a
base e o expoente:

que

pertencia

a

Mesopotâmia,
sendo

ela

banhada por dois
grandes

rios

o

Tigre e o Eufrates
cujos quais foram
os

responsáveis

pelo
desenvolvimento
dessa civilização.

um

pouco da origem,
historia e regras
básicas do Futsal.
ARTES
Conhecer sobre a
vida e obras do
artista
Candido
Portinari.

ENSINO
RELIGIOSO
Exemplificar a
relação entre
mito, rito e
símbolo nas
praticas
celebrativas de
diferentes
tradições
religiosas.

INGLÊS
Identificar as
matérias escolares
em inglês
Reconhecer em
inglês as pessoas
que fazem parte
do ambiente
escolar
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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
Revisão de sentido
próprio e figurado.
(Leitura)
Avaliar
compreensão de
sentido próprio e
figurado.
HISTÓRIA
Entender qual era

MATEMÁTICA
Ler e compreender
as potências de
expoente zero e
um,
e
as
potências de base
zero.
Identificar o
expoente de uma
potência de base
10 com a
quantidade de
zeros na potência.
GEOGRAFIA
Entender as eras
e
o
tempo
geológico desde o
início
até
os
tempos
mais
recentes.
Fazer com que
compreendam
o
movimento
da
terra
e
suas
diferenças
entre
dias
e
noites,
rotação
e
translação.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer

CIÊNCIAS
Entender que a
água
é
um
“solvente
universal”.

LÍNGUA
PORTUGUESA
Produção textual,
resumo de objeto
cultural (livro ou
filme)
MATEMÁTICA
Identificar
números naturais
quadrados
perfeitos.

a função de um
Escriba

na

sociedade

da

Mesopotâmia.
Compreender que
a região da
Mesopotâmia,
corresponde hoje
ao Iraque, uma
região de intensos
conflitos, e que
além das perdas e
traumas sofridos
pela população,
esses conflitos
passaram a
ameaçar também
o patrimônio
histórico da
região.

as

posições do Futsal
e

suas

funções,

identificando seus
fundamentos
básicos.
ARTES
Fazer com que os
alunos conheçam
músicas de
diferentes estilos.
Estimular a
imaginação e a
criatividade.
Desenvolver o
gosto pela
linguagem poética
e musical.
ENSINO
RELIGIOSO
Exemplificar a
relação entre
mito, rito e
símbolo nas
praticas
celebrativas de
diferentes
tradições
religiosas.

Identificar
doenças
transmitidas pela
água.
INGLÊS
onstruir
repertorio lexical
relativo a temas
familiares
Descrever relações
por meio do uso
dos
adjetivos
possessivos
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

25/05

RESUMO DE ADJETIVOS E LOCUÇÕES ADJETIVAS: (para estudar e
aprofundar seus conhecimentos.)
ADJETIVO: é a palavra variável em gênero, número e grau que
caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser
ou aspecto.(Resumindo mais ainda, são qualidades ou características.)
Ex.: neve branca; cidade moderna.
CLASSIFICA-SE EM:
- Simples: quando apresenta um único radical.
Ex.: comida saborosa.
- Composto: quando apresenta mais de um radical.
Ex.: programa sociocultural.
- Primitivo: quando não provém de outra palavra da língua portuguesa.
Ex.: inimigo leal.
- Derivados: quando provém de outra palavra da língua portuguesa.
Ex.: calça esverdeada.
LOCUÇÃO ADJETIVA: é a expressão formada de preposição +
substantivo (ou advérbio), com valor de adjetivo.
Noite de chuva (chuvosa)
Atitudes de anjo (angelical)
Pneu de trás (traseiro)
Menina do Brasil (brasileira)
Lista de locuções adjetivas acompanhadas dos adjetivos
correspondentes:
De anjo

Angelical

De asno

Asinino

De boca

bucal, oral

De boi

Bovino

De cabelo

Capilar
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De campo

Rural

De cavalo

Equino

De chuva

Pluvial

De cidade

Urbano

De estômago

Estomacal

De leão

Leonino

De ovelha

Ovino

ATENÇÃO: Caso o resumo acima não seja o suficiente, busque mais
explicações com seu professor ou professora de Língua Portuguesa ou
ainda você pode, se possível, pesquisar vídeos explicativos na internet
anotando em seu caderno exemplos ou explicações que você ache
importante para agregar ainda mais em seus conhecimentos.

ATIVIDADE 02

29/05

1) Complete as frases abaixo com o substantivo que deriva do
adjetivo indicado entre parênteses.
EXEMPLO: a) Maria não conseguia esconder a sua TRISTEZA ao ler a
carta de despedida. (Triste)
b) O frio era tanto que todos estavam sentindo _______. (Mole)
c) A médica disse que a _______ da menina poderia ser sinal de anemia.
(Fraco)
d) _______ gera _______. (Gentil)
e) A maior _______ da menina era sua boneca de porcelana. (Rico)
f) Não terminei a _______ que minha mãe pediu para fazer no quarto.
(Limpo)
g) Perla tinha uma _______ infinita. (Delicado)
h) Pedro, não confunda _______ com malandragem. (Esperto)
k) Quero ter a _______ que vocês não chegarão tarde novamente. (Certo)
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i) Nem adianta vir com essa _______ menina. (Bravo)
j) Muitas pessoas vivem no nível abaixo da _______ no Brasil. (Pobre)
k) O homem possui uma _______ interior. ( Grande)

2) Observe: Terminação em–ês: acréscimo de –a para o feminino.
Japonês – japonesa.
Após observar a informação acima, complete as frases abaixo:
EXEMPLO: a) Aquele que vive e trabalha no campo é o CAMPONÊS e a
mulher é a CAMPONESA.
b) O _______ é atualmente, uma das línguas mais faladas no mundo.
c) Todo príncipe tem sua _______.
d) A mulher do marquês é a _________.
e) O homem que mora na China é_______ e a mulher é________.

ATIVIDADE 03

29/05

Locução adjetiva:
Ocorre uma locução adjetiva quando o substantivo está
acompanhando por uma expressão que desempenha o mesmo papel do
adjetivo. Essas locuções sempre são acompanhadas por preposições:
de, da, sem, do, sem, etc. Ex: toalha de banho.
1) Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases abaixo:
a) Adoro ouvir histórias de lobisomem.
b) Vivemos em uma cidade do interior.
c) Nunca gostei de sabonete sem cheiro.
d) Era igual coceira de bicho-de-pé.
e) Andei tanto que gastei a sola do sapato.
f) As ruas com buraco não são o único problema dessa cidade.
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2) Analise as palavras abaixo, em seguida, pinte de amarelo os
quadradinhos dos adjetivos e de azul os quadradinhos das locuções
adjetivas.

2) Formule frases com os adjetivos e locuções adjetivas acima,
elabore no mínimo 4 frases:
1234ATIVIDADE 04

01/06

Sentido próprio (denotação)
O sentido próprio das palavras é também chamado de sentido literal ou
sentido denotativo. Apresenta as seguintes características:




Transmite o significado original da palavra, normalmente
associado ao primeiro significado que aparece na definição do
dicionário;
Transmite o sentido mais comum da palavra, sendo aquele que é
imediatamente reconhecido;
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Transmite o significado mais objetivo da palavra,
independentemente do contexto frásico em que ocorre;
A principal função da mensagem é transmitir uma informação
clara e objetiva.
Exemplos com sentido próprio das palavras





Minha avó faz um pão salgado delicioso.
Ganhei o jogo com o ás de copas.
Não sei se acredito em anjos…

Sentido figurado (conotação)
O sentido figurado das palavras é também chamado de sentido
conotativo. Apresenta as seguintes características:






Surge em situações particulares de uso da língua, estando
dependente do contexto frásico em que ocorre;
Transmite um significado subjetivo da palavra, sujeito à
interpretação dos interlocutores;
Apresenta um sentido simbólico da palavra, influenciado por
associações e ideias que ampliam o sentido original de uma
palavra;
A principal função da mensagem é ser expressiva para provocar
sentimentos nos interlocutores.

Exemplos com sentido figurado das palavras




Meu avô era um pão quando era novo.
Sempre fui um ás na matemática.
Meus netos são uns anjos.
ATIVIDADE 05

01/06

1) Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no
sentido figurado:
a) O vento acariciava meus cabelos.
b) Minha vida é um livro aberto.
c) Estou com uma fome de leão.

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

d) A propaganda é a alma do negócio.
e) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta.

2) A frase em que o termo sublinhado está empregado no
sentido próprio é:
a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade
rendeu frutos políticos.”
b) “...com percentuais capazes de causar inveja ao presidente.”
c) “Os genéricos estão abrindo as portas do mercado...”
d) “...a indústria disparou gordos investimentos.”
e) “Colheu uma revelação surpreendente:”
ATIVIDADE 06

05/06

1) Resuma o livro de literatura que lhe foi emprestado quando
entregou a apostila passada, escolha também um filme de sua
preferência e resuma-o: Seu resumo deve ter no mínimo 20 linhas,
não esqueça de colocar o nome da obra que irá resumir, e também
seus autores.
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MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

26/05

Potenciação
O que é potenciação?
Podemos dizer que a potenciação representa uma multiplicação
de fatores iguais.
Seja a multiplicação 2 . 2 . 2 . 2, onde todos os fatores são iguais.
Podemos indicar este produto de modo abreviado: 2 . 2 . 2 . 2 = 24 = 16
Denominamos:

Base: o
Expoente: o número de fatores iguais.

número

que

se

repete.

Potência: o resultado da operação.
A operação efetuada é denominada potenciação.
O expoente possui um papel fundamental na potenciação, pois
ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela
mesma.
Exemplos:
26 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64
54 = 5 . 5 . 5 . 5 = 625
43 = 4 . 4 . 4 = 64 (na multiplicação podemos o x pelo . (ponto))
Transforme as multiplicações em forma de potenciação:
Exemplo: 3x3x3x3= 34
a) 4x4x4x4x4x4 =
b) 5x5x5 =
c) 8x8x8x8 =
d) 1×1 =
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e) 10x10x10x10x10x10 =
f) 2x2x2x2x2x2x2x2 =
g) 3x3x3 =
h) 9x9x9x9x9 =
i) 7 =
j) 6x6x6x6 =
ATIVIDADE 02

29/05

Leitura das potências.
Observe alguns exemplos:
3² - lê-se: “três elevado ao quadrado”, ou “três elevado à segunda
potência”.
2³ - lê-se: “dois elevado ao cubo” ou “dois elevado à terceira potência”.
74 - lê-se: “sete elevado à quarta potência”.
65 - lê-se: “seis elevado à quinta potência”

Escreva como se lê cada uma das potências:
Exemplo: 127 = doze elevado à sétima potência.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

15 =
36 =
82 =
113 =
148 =
91 =
ATIVIDADE 03

29/05

Escreva as potencias abaixo em forma de multiplicação, depois
escreva a potência:
Exemplo: 74 = 7.7.7.7 = 2401.
(veja: 7x7 = 49, 49x7 = 343, 343x7 = 2401. O número 7 foi multiplicado
por ele mesmo 4 vezes).
a) 27 =
b) 82 =
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c) 105 =
d) 63 =
e) 32 =
f) 54 =
g) 93 =
h) 45 =
i) 26 =
j) 19 =
ATIVIDADE 04

02/06

Casos de potenciação.
Expoente zero: Quando o expoente é zero a potência é igual 1.
Exemplos: 20 = 1,

80 = 1,

160 = 1

Expoente 1: Quando o expoente é um a potência é igual a própria base.
Exemplos: 61 = 6,

131 = 13

221 = 22

Base zero: Quando a base for zero elevada a qualquer expoente, a
potência é zero.
Exemplos: 06 = 0,

010 = 0,

09 = 0

Resolver as potências com expoente um, expoente zero e quando o
expoente for zero.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

60 =
51 =
111 =
08 =
012 =
170 =
71 =
20 =
03 =
201 =
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ATIVIDADE 05

02/06

Potência de base 10
Em toda potenciação de base 10 e um número natural como
expoente, o resultado tem o número 1 como primeiro algarismo,
seguido de tantos zeros quantos o expoente indicar.
Escreva o valor de cada potência de base 10:
Exemplo: 100 000 = 105
(veja: no número contém 5 zeros, então o expoente da potência é 5.
Leitura dez elevado à quinta potência)
a)
b)
c)
d)
e)

100 =
100 000 =
1 000 000 =
10 000 000 000 =
10 =
ATIVIDADE 06

05/06

Quadrados perfeitos
Um número natural é um quadrado perfeito quando é o produto de
dois fatores iguais.
Por exemplo, os números 4, 36 e 100 são quadrados perfeitos,
pois 2² = 4,
6² = 36 e 10² = 100.
Complete a tabela abaixo encontrando os números quadrados
perfeitos até 441, seguindo os exemplos já resolvidos:
12 = 1x1 = 1

82 =

22 =

92 =

32 =

102 =

42 =

112 =

52 =

122 =

62 =

132 =

72 =

142 =

152 =
162 =
172 =
182 =
192 = 19x19 = 361
202 =
212 =
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

26/05

Leia com atenção o texto a seguir e depois de interpretá-lo resolva as
questões:
Como surgiu a Terra?
A Terra, de um modo geral, surgiu a partir da agregação de uma grande
quantidade de materiais existentes no espaço, que se agruparam graças
à força gravitacional que se estabeleceu em torno de um centro de
massa.
Estima-se, da mesma forma, que esse processo de surgimento do nosso
planeta tenha acontecido logo após a formação do nosso sistema solar,
como consequência desse evento.
O sol, que se originou de uma grandiosa nuvem de gás e poeira estelar,
foi o grande motor para o surgimento da Terra e seus vizinhos. Isso
porque algumas partes remanescentes dessa nuvem deram origem a
componentes sólidos que iriam, mais tarde, formar a estrutura dos
planetas, com gelo e rocha.
Logo depois, a acumulação de energia radioativa das rochas da Terra
fez com que o material formado entrasse em estado de fusão. Os
materiais mais pesados, como o Ferro e o Níquel, se acumularam nas
partes mais profundas e formam, hoje, o núcleo terrestre.
Surgimento da Terra
Depois de 500 milhões de anos desde o início do processo de origem da
Terra, a a partir da gradativa solidificação do material rochoso
incandescente que flutuava sobre a superfície.
Depois da formação da crosta terrestre, os vulcões que se constituíram
junto a ela entraram em erupção ao longo de milhões e milhões de
anos, emitindo os gases que formaram a atmosfera terrestre, muito
embora a composição dessa atmosfera, na ocasião, fosse muito
diferente dos dias de hoje. Entre esses gases, havia muito vapor de água
que foi se condensando e dando origem a muitas e grandiosas
chuvosas, responsáveis pela existência dos oceanos da Terra, que
apresentavam uma composição inicial bastante ácida.
Através do texto complete.
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1- A Terra, de um modo geral, surgiu a partir da...........
2- O sol, se originou de uma.............
3- A partir de quantos anos a crosta terrestre, então inexistente,
começou a ganhar forma?

ATIVIDADE 02

26/05

A estrutura interna da terra
A crosta terrestre apresenta uma forma não contínua, ou seja, durante
o seu processo de formação, devido à interferência das forças internas
realizadas pelo manto terrestre, ela estruturou-se em vários “pedaços”,
que chamamos de placas tectônicas e que estão em constante
movimento. Por isso, antes existia apenas um continente, o Pangeia,
que se desmembrou gradativamente na.
A Terra é formada por três camadas:
Crosta terrestre: camada mais superficial, de estrutura relativamente
fina e bastante rochosa.
Manto: localizada abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas.
Núcleo: camada mais interna e quente da Terra. Apresenta duas
porções:
Núcleo externo: formado por níquel e ferro líquido.
Núcleo interno: também formado de níquel, mas com ferro sólido.

ATIVIDADE.
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-Complete conforme a imagem acima

Explique;
Crosta;
Manto;
Núcleo:

ATIVIDADE 03

02/06

Tempo Geológico
Na geografia, estudamos o tempo geológico, que é diferente do tempo
histórico. O conceito de tempo geológico é definido pelos períodos
existentes na Terra, desde a sua fase de formação até os dias de hoje.
O tempo geológico é estudado a partir das datações radiométricas das
rochas que formam a crosta terrestre. Este tempo conta com diversos
intervalos, que são desiguais e marcados por mudanças na estrutura
física do planeta e nas formas de vida que nele habitam. Todas as fases
evolutivas da Terra são consideradas no tempo geológico.
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)
Através da imagem responda:
a) Em que era surgiu a espécie humana?
b) Em que era surgiu os dinossauros?

c) Quais foram as épocas do período terciário?
d) A evolução do homem foi em que época?
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ATIVIDADE 04

02/06

Movimento do planeta terra.
A Terra faz movimentos constantes no espaço. Esses movimentos são
chamados de rotação e translação. Acompanhe a seguir as explicações
sobre cada um deles.

Rotação
Rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo.
Esse movimento acontece no sentido anti-horário e dura exatamente 23
horas 56 minutos 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo
o responsável por termos o dia e a noite.

Quando um lado do planeta está para o lado do sol, é dia, e,
consequentemente, do lado oposto é noite. Sem o movimento da
Rotação não haveria vida na Terra, já que este movimento desempenha
um papel fundamental no equilíbrio de temperatura e composição
química da atmosfera.
O movimento de rotação da Terra ocorre de oeste para leste, ou seja, a
porção Leste vê o nascer do sol primeiro que o Oeste. Como exemplo
podemos citar o Brasil e o Japão, onde a diferença de fusos horários é
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exatamente 12 horas. Deste modo, quando no Japão são 6h da manhã,
no Brasil são 6h da tarde.

Translação
O movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao
redor do Sol junto com os outros planetas. O tempo necessário para
completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas e cerca de
48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora.
O tempo que a planeta leva para dar uma volta completa ao redor do
Sol é chamado "ano". O ano civil, aceito por convenção, tem 365 dias.
Como o ano sideral, ou o tempo concreto do movimento de translação, é
de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias,
dia este que é acrescido ao nosso calendário no mês de fevereiro e que
recebe o nome de ano bissexto.
O movimento de translação é o responsável pelas quatros estações do
ano; verão, outono, inverno e primavera que ocorrem em razão das
diferentes localizações da Terra no espaço.
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Atividade:
Complete a cruzadinha com as questões abaixo.
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Explique:
a) O que é ano bissexto?
b) Quantos dias a terra leva para dar uma volta ao redor sol?

c) As estações do ano são formado pelo movimento de:
d) Quais são as estações do ano?
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

25/05

Leia o texto abaixo e responda o questionário
Mesopotâmia, palavra que significa "entre rios", é o nome de uma
região do Oriente Médio localizada entre os rios Tigre e Eufrates. A
paisagem do Oriente Médio é formada em grande parte, por desertos e
montanhas, e desde a Antiguidade as condições para o cultivo de
alimentos e a criação de animais são muito difíceis.
A Mesopotâmia, no entanto, tinha uma característica diferente: em
certas épocas do ano, os rios Tigre e Eufrates enchiam e inundavam
suas margens. A água das cheias era canalizada e utilizada para
irrigação do solo, tornando-o apropriado para o desenvolvimento da
agricultura.
Aproveitando a fertilidade do solo da Mesopotâmia, vários povos nela
se fixaram e, no decorrer
de milhares de anos, desenvolveram
importantes civilizações, entre elas a dos sumérios e dos babilônios.
Além desses, vários outros povos habitaram a Mesopotâmia, como
assírios, caldeus, acádios, etc. Eles travaram muitas guerras pelo
domínio da região, ocasionando o sucessivo domínio de um povo sobre
o outro.
A sociedade mesopotâmica era hierarquizada, o rei era tido como
representante dos deuses na Terra. os sacerdotes, nobres e chefes
militares faziam parte de uma minoria privilegiada; os fiscais, escribas e
comerciantes eram subordinados às camadas superiores das
sociedades. Já a maior parte das sociedades era formada por
camponeses, soldados, artesãos e escravizados.
Na área rural, os mesopotâmios plantavam principalmente trigo e
cevada. A atividade pecuarista também era muito importante. Boa parte
do que era produzido no campo destinava-se à alimentação dos
moradores das cidades. Entre eles havia vários outros profissionais,
como comerciantes, artesãos, barbeiros, escultores e carpinteiros.
Os mesopotâmios mantinham relações comerciais com povos que
viviam em outras regiões. Caravanas de mercadores viajavam para
diversos lugares, como Ásia Menor, o Egito, a Arábia e a Pérsia, para
obterem produtos escassos na região mesopotâmica, como madeira,
pedras preciosas e metais.
Os povos mesopotâmicos eram politeístas, isto é, acreditavam na
existência de vários deuses. Eles construíram os zigurates, grandes
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construções em forma de pirâmide, onde realizavam culto a suas
divindades. Nos templos eram realizadas cerimônias religiosas que
consistiam em orações, sacrifícios de animais e oferendas aos deuses.
Os zigurates também serviam como depósito para armazenar cereais e
como ponto de observação de astros celestes.
A palavra mitologia (do grego mythos= fábula; logia= estudo) significa o
conjunto de histórias que pretendem explicar a origem do ser humano,
do Universo e seu funcionamento por meio da ação de deuses e heróis.
Para explicar a ocorrência de eventos naturais, entre eles terremotos e
inundações, os povos mesopotâmicos criaram seus próprios mitos. O
mito do dilúvio, que muitos conhecem como uma história da Bíblia, por
exemplo, é de origem mesopotâmica.
A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo, desenvolvida
pelos sumérios. Seu nome vem de "cunha", que era o formato do
instrumento de junco utilizado para gravar os sinais em tabletes de
barro úmidos. Após serem gravados, os tabletes eram expostos ao Sol
para secar.
A escrita facilitava o controle da produção e do estoque de alimentos,
dos rebanhos e de produtos têxteis e, também, possibilitava o registro
da contabilidade dos templos e palácios.
O Código de Hamurábi: é um dos mais antigos conjuntos de leis
escritas que se conhece. Foi organizado entre 1792 e 1750 a.C., durante
o governo de Hammurabi, rei da Babilônia. Era composto de 282 artigos
que tratavam de temas variados, desde pequenos delitos até crimes
graves. O código era baseado em um antigo princípio mesopotâmico, o
princípio de Talião ("Olho por olho, dente por dente"). De acordo com
esse princípio, o responsável por um crime deveria receber um castigo
semelhante ao crime que cometeu. Veja alguns exemplos:
[...]
Art. 195- Se um filho bateu em seu pai: cortarão a sua mão [...]
Art. 196- Se um awilum (homem livre) destruiu o olho de um (outro)
awilum : destruirão o seu olho. [...]
Art. 205- Se o escravo de um awilum agrediu a face do filho de um
awilum : cortarão a sua orelha. [...]
Apesar de o código ser baseado no princípio de Talião, havia casos em
que as penas eram aplicadas conforme a condição social das pessoas
envolvidas: pessoas livres recebiam penas diferentes das penas das
pessoas escravizadas.
Responda:
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a) O que significa a palavra Mesopotâmia?

..............................................................................................
b) O que diferenciava a Mesopotâmia de outras regiões do Oriente
Médio?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
c) Quais povos habitavam a Mesopotâmia?

..............................................................................................
..............................................................................................
d) Como era a sociedade mesopotâmica?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
e) Quais os principais produtos cultivados por eles?

..............................................................................................
..............................................................................................
f) O que é mitologia?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
g) Como era a religião dos mesopotâmios?

..............................................................................................
..............................................................................................
h) O que eram os zigurates e para quê eles serviam?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
i) Como era chamada a escrita desses povos e por que ela tinha esse
nome?

..............................................................................................
..............................................................................................
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j) O que era o código de Hamurábi? E em que ele baseava-se?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ATIVIDADE 02

25/05

1. Observe a imagem abaixo e responda:
Mapa Crescente Fértil

a)Por que a região destacada é chamada de Crescente Fértil?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
b) O Crescente Fértil é banhado por quais rios?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Qual a importância dos rios para civilizações como a Mesopotâmia?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
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2. O texto a seguir foi escrito por Marcelo Rede, professor da
Universidade Federal Fluminense. Leia-o e responda:
Tanto o Eufrates como o Tigre nascem nas terras altas da Armênia (na
atual Turquia) e correm para o sul até se juntarem e desaguarem no Golfo
Pérsico [...]. Em seu caminho, deixam uma planície de terras férteis, onde
é possível praticar uma agricultura irrigada, cultivar grãos (trigo, cevada,
sésamo), tamareiras (espécie de palmeira africana) e várias outras
plantas. A presença da água possibilitou a ocupação mais constante do
território mesopotâmico e fez da região um pólo de atração para muitas
populações [...].
a) Segundo o texto, o que estimulou o povoamento da Mesopotâmia?
..............................................................................................................
............................................................................................................
b) Que informações
mesopotâmicos?

o

texto

traz

sobre

a

alimentação

dos

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

ATIVIDADE 03

01/06

Leia o texto e complete a tabela:
O Escriba
O escriba era a pessoa encarregada de fazer todo tipo de
registro e cálculos, e de organizar a administração. Ele era muito
valorizado porque, na antiga Mesopotâmia, poucas pessoas sabiam
ler e escrever. Os escribas se formavam na eduba, a escola da
Mesopotâmia. Os alunos da eduba tinham aulas de linguagem,
matemá tica, astronomia,

literatura, medicina, além de um ensino

voltado para a memorização de datas, reis e grandes batalhas.
A disciplina na escola era severa: o aluno faltoso ou com
dificuldades de aprendizagem sofria castigos físicos. Depois de
vários anos de estudo, os escribas podiam trabalhar nos templos,
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auxiliar nos negócios de um aristocrata ou trabalhar por conta,
oferecendo seus serviços de secretario aos clientes.
O trabalho paciente do escriba produziu textos muito variados,
inscritos na pedra, na argila ou no bronze: códigos de leis e
documentos

de contabilidade, relatórios

de

viagens, além de

textos religiosos e literários. Esses textos eram prod uzidos na escrita
cuneiforme,

criada

pelos

sumérios

e

adotada

em

Mesopotâmia.
Observe a escrita mesopotâmica:

Sobre o escriba responda as questões ao lado na tabela:
a) O que ele fazia?

toda

a
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b) Como era a escola de
formação do escriba? O que
aprendiam lá?

c) Porque o escriba era tão
valorizado?

ATIVIDADE 04

01/06

Leia o texto a seguir e responda as questões:
O Iraque, que ocupa grande parte da Mesopotâmia, possui
uma área de 434.128 km e tem como capital a cidade de Bagdá. O país
tem uma população de cerca de 25 milhões de habitantes, em sua
maioria formada por muçulmanos.
Nas últimas décadas, o Iraque foi devastado por três conflitos
armados: a guerra contra o Irã, na década de 1980, a Guerra do Golfo,
em 1990 e a invasão liderada pelos Estados Unidos, em 2003.
Os vários conflitos armados devastaram o Iraque e acabaram
agravando a situação de pobreza vivida por grande parte da população,
gerando uma terrível situação de miséria. Além dos prejuízos sofridos
pela população, esses conflitos também passaram a ameaçar o
patrimônio histórico da região.
Por causa desses conflitos, grande parte dos sítios arqueológicos e
monumentos
históricos
foram
danificados
e
muitos
deles
completamente destruídos. Além da destruição, as guerras propiciaram
a ocorrência de saques aos sítios arqueológicos, feitos por pessoas
interessadas em lucrar com a venda dos achados arqueológicos no
mercado ilegal de antiguidades.
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Hoje, estima-se que existam aproximadamente 10 mil sítios
arqueológicos nessa região, porém apenas uma pequena parcela deles
foi pesquisada.
Com a devastação e os saques, a pesquisa sobre a história dos
povos da Mesopotâmia sofreu um duro golpe, pois muitas informações
importantes foram perdidas para sempre.
Responda:
a) Qual país ocupa a região que na antiguidade pertencia a
Mesopotâmia?
..............................................................................................................
b) Quais foram os três conflitos que devastaram o Iraque nas últimas
décadas?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Que tipo de prejuízos esses conflitos geraram para população
iraquiana?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Quais são as consequências dos danos ao patrimônio histórico da
Mesopotâmia?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) O que você entende por patrimônio histórico? Cite três exemplos de
patrimônios históricos:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

28/05

SCHOOL SUBJECTS VOCABULARY (Matérias Escolares)
Inglês: English
Matemática: Mathematics (Math)
História: History
Geografia: Geography
Química: Chemistry
Física: Physics
Ciência: Science
Biologia: Biology
Educação Física: Physical Education (P.E.)
Artes: Arts
Música: Music
Literatura: Literature
Redação: Writing
Português: Portuguese
Espanhol: Spanish
1) Coloque as letras em ordem para formar o nome das disciplinas
escolares corretamente em inglês:
a) S H A M T
b) P

T

U

G

f) I Y H T S O R
E

O R

U

S E

g) H I E G N S L
h) STRA

c) S C U I M

i) H S C L A P I Y

d) C S C N I E

ITNC

-

UDEAO

e) Y O E H G R G P A
2) Observe a TIMETABLE abaixo com os desenhos referentes aos
horários escolares de Carol, Peter, Mandy e Tony e complete as
frases com as disciplinas que eles terão em cada dia da semana não
esqueça de escrever em inglês:
MONDAY
TUESDAY
Peter
tem____________________,
Carol
tem___________________,
Mandy
tem_________________,
Tony
tem___________________,
Tony tem_________________ e
Mandy tem_________________ e
Carol tem______________________.
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Peter
tem_______________________.
WEDNESDAY
Carol
tem________________________,
Peter tem______________________,
Tony
tem________________,
Mandy não tem Spanish ela
tem_________________________.
THURSDAY

Tony tem____________________ e
Mandy tem____________________.
Peter tem_________________ e
Carol tem______________________.
FRIDAY
Carol
tem___________________.
Mandy
tem______________________. Tony
e Peter têm_____________________
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ATIVIDADE 02

28/05

PEOPLE IN A SCHOOL (Pessoas na Escola)
CLASSMATE – colega de classe
COACH - treinador(a)
COOK - cozinheiro(a)
JANITOR - zelador(a)
LIBRARIAN - bibliotecário(a)
PRINCIPAL - diretor(a)
SECRETARY - secretário(a)
STUDENT - aluno(a)
TEACHER - professor(a)
PRESIDENT - presidente
PEDAGOGUE – pedagogo(a)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT - assistente administrativo
EDUCATIONAL ADVISOR - orientador(a) educacional
COMPUTER TECHNICIAN - técnico(a) de informática

1) Produza uma crossword (cruzadinha) com as pessoas que
compõe a escola. Não esqueça de escrever em inglês:
P
E
O
P
L
E
A
T
S
C
H
O
O
L
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ATIVIDADE 03

04/06

FAMILY MEMBERS (Membros da Família)
Grandparents – avós
Grandfather – avô
Grandmother – avó
Great-grandfather – bisavô
Great-grandmother – bisavó
Great-great-grandfathertataravô
Great-great-grandmother
tataravó
Parents – pais (pai e mãe)
Father – pai
Mother – mãe
Children – filhos (crianças)
Son – filho
Daughter – filha
Grandchildren – netos
Grandson – neto
Granddaughter – neta
Wife – esposa
Husband – esposo
Brother - irmão
Sister - irmã

Uncle – tio
Aunt – tia
Cousin – primo ou prima
Nephew – sobrinho
Niece – sobrinha
In-law - na lei
Father-in-law – sogro (pai na lei)
Mother-in-law – sogra (mãe na
lei)
Brother-in-law – cunhado
Sister-in-law - cunhada
Godfather – padrinho (pai em
Deus)
Godmother – madrinha (mãe em
Deus)
Stepfather – padrasto
Stepmother – madrasta
Halfbrother
–
meio
irmão
(somente por parte de pai ou
mãe)
Halfsister – meia irmã

-

1) Complete as frases com os nomes e os membros da família em
inglês

que

estão

GRANDFATHER.

faltando.

Ex:

1-

This

is

TIM,

he

is

my

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

This is my________________________!
1) This is_______________, he is my___________________.
2) This is_______________, she is my__________________.
3) This is_______________, she is my__________________.
4) This is_______________, he is my___________________.
5) This is_______________, she is my__________________.
6) This is_______________, he is my___________________.
7) This is_______________, he is my___________________.
8) This is_______________, she is my__________________.
9) This is_______________, he is my___________________.
2) Produza sua Family Tree (árvore genealógica) seguindo o modelo
e escreva o nome de seus familiares. Use sua criatividade e
desenvolva a atividade com muito capricho.
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ATIVIDADE 04

04/06

POSSESSIVE ADJECTIVES (Adjetivos Possessivos)
Os

adjetivos

possessivos

(possessive

adjectives) são

utilizados com o objetivo de expressar o sentido de posse.


Observe os possessive adjectives e as suas respectivas traduções:
I- (eu) My – meu(s), minha(s)
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You- (você) Your – seu(s), sua(s)
He- (ele) His – dele
She- (ela) Her – dela
It- (ele ou ela) Its – dele, dela
We- (nós) Our – nosso(s), nossa(s)
You- (vocês) Your – seus, suas (de vocês)
They- (eles ou elas) Their – deles, delas
EXEMPLOS:
My car is yellow.
(Meu carro é amarelo.)
I told him your name.
(Eu disse a ele seu nome.)
She is selling her laptop.
(Ela está vendendo o laptop dela.)
Our school is very cool.
(Nossa escola é muito bacana.)
His parents arrive today.
(Os pais dele chegam hoje.)
Em
todos
os
exemplos,
os
adjetivos
possessivos
(my, your, her, our, his) acompanham um substantivo, formando uma
frase nominal e indicando alguma posse ou propriedade.
1. Complete as frases com o adjetivo possessivo correto de acordo com os
sujeitos entre parênteses nas frases.
a) Where is___________ phone? (I)
b) __________ favorite sport is soccer. (He)
c) ___________ car is expensive. (She)
d) Mary loves __________dog. (She)
e) Is __________ name Bob? (You)
f) _____________bus is old. (We)
g) __________ family is millionaire. (They)
h) __________cousin is from Italy. (I)
i) __________ name is Rex. (it)
j) Where is ___________ house? (You)
k) She will have a date with __________ cousin. (I)
l) __________ brother is handsome. (She)
m) These are _________ shoes. (You)
n) This is ___________ dress. (I)
o) I can not find _________ keys. (I)
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2. Monte as frases levando em consideração o quadro e seguindo o
exemplo dado.

a) Her name is Julia and she has a dog. (O nome dela é Julia e ela tem um
cachorro.)
b) ________________________________________________________________________.
c)_________________________________________________________________________.
d) ________________________________________________________________________.
e) ________________________________________________________________________.
f) ________________________________________________________________________.
g) ________________________________________________________________________.
h)________________________________________________________________________.
i) ________________________________________________________________________.
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

28/05

Leia o texto e responda ao que se pede.
A água é encontrada na natureza em três estados físicos, a saber:
líquido, sólido e gasoso.
- Estado Líquido: Encontrada em maior parte no planeta por meio de
rios, lagos e oceanos; o estado líquido não possui forma própria.
- Estado Sólido: No estado sólido, a água possui forma, como por
exemplo, os cubos de gelos. Isso acontece pois as moléculas de água
encontram-se muito próximas devido à temperatura.
- Estado Gasoso: No estado gasoso, as partículas de água encontram-se
afastadas umas das outras e, por isso, não possui uma forma definida.
As Mudanças de Estados Físicos da Água são divididas em 5
processos, a saber:

Com base no desenha acima complete de acordo com o exemplo:
A passagem do sólido para o líquido chama-se FUSÃO
A passagem do líquido para o gasoso chama-se .................
A passagem do gasoso para o líquido chama-se .................
A passagem do líquido para o sólido chama-se ..................
A passagem direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso
chama-se .............
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ATIVIDADE 02

28/05

Resolva as atividades a seguir, depois colora.

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

04/06

Realize a pequena experiência abaixo e faça o que se pede.
A ÁGUA DISSOLVE SUBSTÂNCIAS
Material: um copo com água e uma colher de açúcar e sal.
Procedimento: misture bem o sal ou o açúcar no copo com água.
O que você observou? ............................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Conclusão: a água tem a propriedade de:
..............................................................................................................
ÁGUA DOCE NO MUNDO
Observe a figura sobre a distribuição da água doce no mundo.
De toda água disponível
para o consumo, apenas
0,5% é água doce de
fácil acesso. Escreva
abaixo três formas de
pouparmos água:
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

ATIVIDADE 04

04/06

Leia o texto a seguir com atenção e se necessário releia.
DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA
A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de
doenças que, calcula-se, provocam cerca de 30 mil mortes diariamente
no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, principalmente as
de classes mais pobres, que morrem desidratadas, vítimas de diarreia
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causadas por micróbios. No Brasil, infelizmente mais de 3 milhões de
famílias não recebem água tratada e um número de casas duas vezes e
meia maior que esse não tem esgoto. Isso é muito grave.
Estima-se que o acesso à água limpa e ao esgoto reduziria em pelo
menos um quinto a mortalidade infantil.
Para evitar doenças transmitidas pela água devemos tomar os seguintes
cuidados:
- Proteger açudes e poços utilizados para o abastecimento;
- Tratar a água eliminando micróbios e impurezas nocivas a saúde
humana;
- Filtrar e ferver a água;
- Não lavar alimentos que serão consumidos crus com água não tratada
como verduras, frutas e hortaliças.
As principais doenças transmitidas pela água são: diarreia infecciosa,
cólera, leptospirose, hepatite e esquistossomose.
(Adaptado
de:
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/Agua9.php)
Ilustre em seu caderno duas maneiras de se prevenir de doenças
transmitidas pela água. Faça um desenho bem bonito e colora.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
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
A partida é disputada em 2 tempos de 20 minutos cada.
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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 01

MARQUE

(V)

NAS

AFIRMAÇÕES

27/05

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.
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 4 jogadores de linha e 1
_____________.
3) Tanto o tiro lateral como o de canto são cobrados com os __________.

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



Receção: quando o jogador interrompe a trajetória da bola e a
domina
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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, 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

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) Os____________________jogam pelos lados do campo, existindo a ala
esquerdo e a ala direita
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

27/05

MITOS DE ORIGEM: ONDE A VIDA COMEÇA?
Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram
acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no
presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a
existir.
Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo
de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de
compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do
planeta onde vivemos.
Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos.
Desde os tempos mais remotos, eles são, certamente, o primeiro recurso
de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos com o propósito
de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética e intuitiva
que vai além da lógica racional. Os mitos de origem são uma tentativa
de explicar, por meio de narrativa, o surgimento de todas as coisas.
Qual será a diferença entre mito, lenda, conto e fábula?
Os mitos são narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e
das coisas por meio das relações entre Deuses e forças sobrenaturais,
cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado, o princípio.
Ou seja, o mito é, com frequência, a narrativa sobre o tempo,
onde tudo foi criado, e sempre é objeto de crença. Exemplo: Gênese,
cosmovisão indígena e africana.
O mito também é uma narração que explica os fatos da realidade,
os fenômenos da natureza. Eles são bastante simbólicos, suas histórias
são carregadas de metáforas. Neles aparecem Deuses, seres
sobrenaturais, heroínas, heróis, etc. O mito nos fornece mensagens
profundas sobre nossa própria experiência humana. As histórias
contadas pelas religiões, tenham elas sido escritas ou não, são
consideradas mitos religiosos para os pesquisadores de religiões. O mito
religioso explica a realidade por meio de histórias sagradas.
As lendas são narrativas que misturam fatos, lugares reais e
históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. Elas
procuram dar explicações para acontecimentos misteriosos e
sobrenaturais. Exemplo: Boitatá e Curupira. As lendas se vinculam ao
folclore. Na medida em que são contadas, elas vão se modificando ao
modo de quem conta a história.
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O conto, por sua vez, é uma narrativa que acontece em qualquer
lugar e tempo (presente, passado ou futuro). O conto não se aprofunda
nas características físicas e nas ações dos personagens. A função do
conto é procurar levar o narrador a se envolver na trama. Exemplo: Bela
Adormecida e Rapunzel.
A fábula é uma narrativa com objetivo de trazer algum
ensinamento moral, cujos personagens são animais dotados de
qualidades humanas. Exemplos: Chapeuzinho Vermelho e a Lebre e a
Raposa.
ATIVIDADES
1- Assinale com um (x) a resposta correta
a) Narrativa com o objetivo de trazer ensinamento moral.
( ) mito
( ) lenda
( ) conto ( ) fábula
b) Narrativas que misturam fatos, lugares reais e históricos com
acontecimentos que são fruto da fantasia.
( ) mito
( ) lenda
( ) conto ( ) fábula
c) Narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo (presente, passado
ou futuro) e não se aprofunda nas características físicas e nas ações
dos personagens.
( ) mito
( ) lenda
( ) conto ( ) fábula
d) Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por
meio das relações entre Deuses e forças sobrenaturais cuja ação
acontece quando o mundo foi formado, o princípio.
( ) mito
( ) lenda
( ) conto ( ) fábula

2- Qual a diferença entre mito, lenda, conto e fábula.
3- Você conhece algum mito da sua localidade? Escreva ele.
4- Em muitos mitos religiosos que falam da criação do mundo a
divindade surge junto com o mundo, alguns explicam que o criador ou
a criadora de todas as coisas já existia antes do mundo surgir. No Novo
México o povo Zuni diz que Awanawilona, O-Que-Tudo-Encerra, criou a
si mesmo por sua própria vontade. Depois de ter-se criado ele pensou
em todas as outras formas e então ele mesmo se tornou o Sol, os
nevoeiros, as nuvens, a terra, as águas.... Enfim, ele mesmo se tornou
tudo o que existe. Encontramos, neste mito, a ideia de que tudo surge
do próprio Deus Criador e que todas as coisas criadas são partes dele
mesmo. Esta mesma ideia é compartilhada pelos índios Uitotos, da
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Colômbia, para eles todo o universo é resultado do sonho de Deus,
chamado de Pai Naimuena.
Descreva, para sua religião ou outra que você conheça a origem do
mundo.
Uma religião que eu conheço, chamada de ________________, ensina que
no começo do mundo existia....

ATIVIDADE 02

03/06

A LENDA CHINESA DA CRIAÇÃO DO MUNDO
O mito chinês da criação do universo é uma verdadeira poesia.
Diz a lenda que, no início, não havia nada além do Dao, o Vazio. E do
Dao criou-se um ovo negro, que foi chocado por dezoito mil anos.
Dentro deste ovo, Yin, Yang e Panku coexistiram em um estado de
unicidade por todo este tempo.
Com muita determinação, Panku rompeu a casca do ovo e foi
criado o Universo. Yin, mais pesado, foi para baixo e formou a Terra.
Yang, mais leve, subiu e formou o Céu. Panku, assustado com sua
criação, rapidamente afastou as pernas e ergueu os braços, segurando
Céu e Terra e impedindo que eles voltassem a se unir. Depois de dezoito
mil anos, Panku descansou.
Sua respiração tornou-se o vento; sua voz, o trovão. Seu olho
esquerdo se transformou no Sol e o direito na Lua. Seu corpo deu
origem às montanhas e seu sangue formou os rios. Seus músculos
deram origem à Terra. Sua barba formou os arbustos e mudas de
plantas, e seus pêlos formaram as florestas. Sua pele virou o chão, seus
ossos os minerais e sua medula, todas as pedras preciosas. Seu suor
caiu como chuva. E todas as pequenas criaturas que viviam em seu
corpo, como pulgas, piolhos e pequenas bactérias, foram carregadas
pelo vento e deram origem a todos os dez mil seres, que se espalharam
pelo mundo.

O INÍCIO DE TUDO – MITOLOGIA GREGA
No início não existia nada, apenas o Caos. O Caos era apenas
uma densa escuridão sem fim, o vazio, a divindade predecessora de
todo o mundo segundo os gregos. Do Caos surgiram Gaia, a terra, Eros,
atração amorosa, Tártaro, Erebo, a personificação das trevas e Nix,a
personificação da noite. Dependendo da versão que se consulta ainda
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existem outras divindades primordiais, mas que não são derivadas do
Caos e sim das outras divindades acima.
O Tártaro é o inferno do mundo grego, sendo que todo o Tártaro é
o corpo da própria divindade. Já Nix é a noite, se localizando no Palácio
da Noite, dentro do próprio Tártaro. Nix não tem uma forma específica,
sendo um borrão escuro que escurece tudo ao seu redor.
Sem intermédio de ninguém Gaia, em outras versões se unindo ao
tártaro, deu a luz a Urano, o Céu, a Óreas, as montanhas, e ao Ponto, o
mar. Gaia se uniu a Urano, e dessa união surgiram os 12 Titãs, sendo 6
homens e 6 mulheres.
Também surgiram dessa união os três Cíclopes, com um único
olho o meio da testa; e os três Hecantonquinos, monstros de cinquenta
cabeças e cem braços. Urano, enraivecido, encerrou todos eles no
Tártaro, local que ficava nas profundezas do Mundo Subterrâneo. Esse
ato de Urano causava grande sofrimento a Gaia, e essa jurando se
vingar apelou para os seus os seus primeiros filhos, os Titãs.
Nenhum dos Titãs queria ajudar Gaia, o único que aceitou tal tarefa foi
o seu filho mais novo, chamado Cronos, O Senhor do Tempo. Urano era
imortal, mas o seu reinado se baseava na sua virilidade; para acabar
com o sofrimento de ver os seus filhos serem presos Gaia preparou uma
foice e ordeno a Cronos que castrasse o próprio pai, o que acabaria com
o reinado de Urano e com o sofrimento de Gaia.
Cronos emboscou Urano e o castrou, lançando os seus testículos
cortados ao mar. Do sangue nasceram as três Erineas ( Fúrias ), as
Meliades ( Ninfas ), gigantes e outros monstros. Do esperma do Urano
em contato com a espuma do mar nasceu Afrodite.
Após castrar o pai, Cronos se torna o se torna o novo senhor supremo e
prende novamente os ciclopes e Hecantonquinos no Tártaro. Vendo isso
Gaia profetiza que Cronos seria deposto por um de seus filhos, como
fizera com o seu pai. E assim começa o Reinado dos Titãs.
ATIVIDADES
1234-

O que é mito?
Para que serve um mito?
Qual a semelhança dos dois mitos de origem lidos?
Imagine que você irá criar um novo mundo. Agora você terá
que escrever um mito de criação do seu mundo e ilustrar.
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ARTE
ATIVIDADE 01
Termine a obra do artista Candido Portinari

27/05
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ATIVIDADE 02

03/06

Aquarela
Toquinho Composição: Toquinho / Vinicius de Moraes / G.Morra /
M.Fabrizio
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, E com cinco ou seis
retas é fácil fazer um castelo… orro o lápis em torno da mão e me dou
uma luva, E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva…
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, Num
instante imagino uma linda gaivota a voar no céu… Vai voando
contornando a imensa curva Norte e Sul, Vou com ela viajando Havaí,
Pequim ou Istambul, Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto
céu e mar num beijo azul… Entre as nuvens, vem surgindo um lindo
avião rosa e grená, Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar…
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, Se a gente quiser ele
vai pousar… Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida,
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida… De uma
América a outra eu consigo passar num segundo, Giro um simples
compasso e num círculo eu faço o mundo… Um menino caminha e
caminhando chega no muro, E ali logo em frente, a esperar pela gente o
futuro está… E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, Não tem
tempo, nem piedade nem tem hora de chegar… Sem pedir licença muda
a nossa vida e depois convida a rir ou chorar… Nessa estrada não nos
cabe conhecer ou ver o que virá, O fim dela ninguém sabe bem ao certo
onde vai dar… Vamos todos numa linda passarela, De uma aquarela
que um dia enfim descolorirá… Numa folha qualquer eu desenho um
sol amarelo (Que descolorirá!) E com cinco ou seis retas é fácil fazer um
castelo (Que descolorirá!) Giro um simples compasso, num círculo eu
faço o mundo (Que descolorirá!)..
No verso da folha use a sua imaginação e faça um lindo desenho
sobre a música AQUARELA.

Agora estude um pouco sobre a história da música e realize as
atividades;
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CNPJ: 30.637.526/0001-48
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