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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
Ler texto
narrativo.
HISTÓRIA
Compreender que
a
Revolução
Francesa marcou
o fim não só do
sistema
absolutista
mas
também
dos
privilégios
da
nobreza e que,
esta
revolução,
com seus ideais
iluministas
influenciou
a
independência de
alguns países da
América
Espanhola
bem
como
a
Inconfidência
Mineira no Brasil.
Entender
como
aconteceu
o
processo
de
formação
dos
Estados Unidos,
bem
como
a
divisão das Treze
colônias e as leis
impostas à elas.

MATEMÁTICA
Recordar
a
potenciação com
base e expoente
de
números
racionais.
GEOGRAFIA
Compreender
como ocorreu a
Primeira
Guerra
Mundial

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar um pouco
da origem e
historia do
Futsal.
ARTES
Propor ao aluno a

CIÊNCIAS
Compreender
como a puberdade
afeta
o
corpo
humano.

LÍNGUA
PORTUGUESA
Selecionar no
texto narrativo
informações
relevantes.
Diferenciar os
sinais.
MATEMÁTICA
Compreender os
números
fracionários
e
números inversos.
Ampliar o estudo
da potenciação.

Compreender
importância
revolução
industrial e
mudanças
tecnológicas
fases.

a
da
as

reconhecer

a

importância

da

técnica

do

desenho,

bem

como

suas

principais
de

características
expressivas;
ENSINO
RELIGIOSO
Analisar práticas,
projetos e politicas
públicas que
contribuem para a
promoção da
liberdade de
pensamento,
crença e
convicções.

INGLÊS
Construir
repertório
relacionado à
tema de viagem
Revisar e aplicar a
estrutura do
There To Be no
tempo presente
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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
Classificar os
sinais de
pontuação e suas
funções.

MATEMÁTICA
Compreender e
aplicar as
propriedades das
potências.
Ler
e
escrever
números
na
potência de base
10.
GEOGRAFIA
Compreender
a
importância
da
revolução
industrial e as
mudanças
tecnológicas
de
fases.
Compreender a
importância da
revolução
industrial e as
mudanças
tecnológicas de
fases.

EDUCAÇÃO
FÍSICA
Entender os
fundamentos do
futsal e identificar
suas regras
básicas.
ARTES
Conhecer alguns
elementos da
dança.
ENSINO
RELIGIOSO
Analisar práticas,
projetos e politicas
públicas que
contribuem para a
promoção da
liberdade de
pensamento,
crença e
convicções.

CIÊNCIAS
Entender como a
gravidez
e
a
fertilização ocorre
no corpo humano
feminino.

LÍNGUA
PORTUGUESA
Resumir
um
objeto cultural.

Ilustrar com
imagens o texto
lido.
HISTÓRIA
Compreender que
o
Comércio
Triangular foi o
principal
instrumento
de
tráfico
negreiro
tendo como palco
o
Oceano
Atlântico
e
interligando três
Continentes,
sendo
eles
a
África, a Europa e
a América.
Entender que os
Estados
Unidos
formaram
a
primeira nação da
América
a
proclamar
uma
República,
e
também a aprovar
uma Constituição
democrática.

INGLÊS
Reconhecer
sufixos e prefixos
comuns utilizados
na formação de
palavras em
língua inglesa

MATEMÁTICA
Ler
e
escrever
números na forma
decimal.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
SINAIS DE PONTUAÇÃO

Leia a narrativa abaixo e na sequência faça os exercícios que se
pedem:
Era uma vez um velho pescador que vivia cantando:
Creio em Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer /
ninguém nada faz.
Mesmo quando sua pesca não era boa, ele cantava com muita fé e
alegria a sua cantiga.
Canto: Creio em Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer
/ ninguém nada faz.
Um dia, o rei daquele lugar soube da existência do pescador e
quis que ele fosse à sua presença, por não admitir que Deus podia mais
que tudo no mundo... Esse rei era tão poderoso e orgulhoso, que achava
que podia até mais que o próprio Deus!
E lá foi o pescador, subindo as escadas de tapete vermelho do
palácio, cantando: Creio em Deus...
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Diante do rei, o pescador não mostrou medo algum, e ainda
reafirmou sua fé, cantando a mesma cantiga.
Então o rei disse:
Rei: Vamos ver se Deus pode mais que eu, pescador!
Eis aqui o meu anel. Vou entregá-lo aos seus cuidados!
Se dentro de 15 dias você me devolver o anel, intacto, você
ganhará um enorme tesouro, e não precisará mais trabalhar para viver.
Porém, se no 15° dia você não voltar com o anel, mando cortar a
sua cabeça! Agora vá embora...
O pescador foi embora e na volta pra casa, cantava: Viva Deus...
Quando chegou em casa entregou o anel para a mulher que
prometeu guardá-lo a sete chaves. Deixe estar que isso não passava de
um plano do rei, que logo mandou um criado disfarçado de mercador,
bater na casa do pescador, quando esteja havia saído para pescar.
Criado disfarçado: Ó de casa!
A velha senhora abriu a porta.
Criado: Minha senhora, sou mercador. Vendo e compro anéis. A
senhora não teria aí pelas gavetas um anelzinho para me vender? Pago
bem!
E mostrou muito dinheiro.
Velha: Não tenho não senhor. Aqui é casa de pobre. Não tem anel
nenhum não.
Mas a velha ficou surpresa com tanto que o homem mostrava.
Acabou caindo na tentação, e vendeu o anel!
No fim do dia, o pescador voltou pra casa cantando: Creio em
Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer / ninguém nada faz.
Quando chegou em casa, soube do que havia acontecido e ficou
desesperado.
Pescador: Mulher! Você não vendeu o anel não; você vendeu
minha cabeça!
E foram correndo procurar o mercador pela floresta, pela estrada,
pela praia, pela aldeia e nada...
Claro! À essa altura, o criado disfarçado de mercador já estava
longe, e havia jogado o anel em alto mar, a mando do rei, para que
nunca mais ninguém pudesse encontrá-lo.
E o tempo foi passando...
Décimo dia...
O pescador, triste continuava cantando: (mais lento) Creio em
Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer / ninguém nada
faz.
Décimo primeiro dia...
E o pescador cantando e pescando...
Canto: (ainda mais lento): Creio em Deus e ninguém mais...
Quando Deus não quer... ninguém nada faz...
Até que no penúltimo dia, o pescador chamou a mulher e disse:
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Pescador: Mulher, eu vou morrer... Amanhã, minha cabeça vai
rolar. Vamos nos despedir, com uma última refeição. Farei uma boa
pescaria. E lá foi o pescador, tristemente, cantando sem parar sua
cantiga.
Canto: Creio em Deus... (muito triste)
Pescou 50 peixes, 49 ele vendeu no mercado, e 1 levou para
mulher preparar.
Ela caprichou no tempero e fez no fogão de lenha, aquele peixe
que seria sua última ceia junto com o marido depois de tantos anos.
Mastiga daqui, chora dali, pensa de lá, e de repente...
Pescador: (Se engasgando) O que é isso? Mulher (cospe o anel).
Eu não disse que Deus pode mais que todo o mundo?
Canto (bem animado): Creio em Deus e ninguém mais / Quando
Deus não quer / ninguém nada faz.
O pescador limpou o anel, e correu em direção ao palácio. Subiu
a escadas de tapete vermelho cantando, fez uma reverência para rei,
que perguntou todo poderoso:
Rei: E então, pescador? Aonde está o meu anel?
E o pescador, vitorioso:
Pescador: Está aqui, meu rei!
O rei ficou boquiaberto! Não conseguia acreditar...Teve de
entregar o tesouro para o pescador. E até o rei teve que cantar:
Canto: Creio em Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer
/ ninguém nada faz.

ATIVIDADE 01

25/05

1. Analise o texto lido e use V (verdadeiro) ou F (falso):
a) ( ) O texto é uma narrativa.
b) ( ) O texto pode ser considerado um poema porque está escrito em
versos.
c) ( ) O narrador é personagem porque participa das ações da história
contada.
d) (
) O narrador é observador, porque não participa da história
contada
e) ( ) A história fala sobre o casamento do pescador.
2. Faça a correspondência, de acordo com o texto:
(A) Pescador
( ) Compra o anel para jogar no mar.
(B) Rei
( ) Narra a história sem ser personagem dela.
(C) mercador
(
) Possui fé em Deus independente do que
aconteça.
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(D) narrador
(E) esposa
dinheiro.
3. A
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

( ) É egocêntrico, crê que ninguém é mais poderoso
do que ele.
( ) Acabou dando mais importância para o

questão central tratada no texto é:
) Rei que mandava em tudo.
) O poder da fé.
) A pescaria d pescador
) A trágica jornada do pescador.
) A falta de luz.
ATIVIDADE 02

29/05

1. Qual é a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao
texto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Os sinais de pontuação são diferentes? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo.
a) ? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
b) ! _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
c) ; _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
d) –
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
e) , _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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4. Na parte do texto “[...]que vivia cantando:
Creio em Deus e ninguém mais / Quando Deus não quer / ninguém
nada faz” o uso dos dois-pontos (:) serve para:
a) ( ) Mostrar uma ilustração.
b) ( ) Indica que o pescador vai começar a falar
c) ( ) Indica o final da frase.

ATIVIDADE 03

29/05

1. Para que servem a pontuação da das reticências (...) na frase “[...]
Creio em Deus e ninguém mais... Quando Deus não quer... ninguém
nada faz...”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
2. Sabemos que o texto traz pontos de exclamação e que eles
servem para mostrar que o personagem está admirado, alegre,
surpreso, ou espantado, esse tipo de frase chama-se frase
exclamativa. Observe no texto e encontre três exemplos de frases
exclamativas e copie elas abaixo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Retire do texto um exemplo de frase interrogativa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
4. No texto o ponto final foi utilizado para:
a) ( ) Indicar o início de frase.
b) ( ) Fazer uma pergunta
c) ( ) Expressar alegria
d) ( ) Indicar o final de uma frase
ATIVIDADE 04

01/06

Retire do texto uma frase que seja uma fala de um personagem
devidamente pontuada:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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ATIVIDADE 05

01/06

Faça uma ilustração da história lida.
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ATIVIDADE 06

05/06

Escolha um livro (pode ser o que foi emprestado da escolha, ou que
você tenha em sua casa, ou em pdf), ou filme para resumir.
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

26/05

Potenciação
A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação
de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é
multiplicado por ele mesmo várias vezes.
Para escrever um número na forma de potenciação usamos a seguinte
notação:

Sendo a ≠ 0, temos:
a: Base (número que está sendo multiplicado por ele mesmo).
n: Expoente (número de vezes que o número é multiplicado).
Para melhor entender a potenciação, no caso do número 23 (dois
elevado a terceira potência ou dois elevado ao cubo), tem-se:
23 = 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8
Sendo, 2 a Base,
8 a Potência (resultado do produto).

3 o Expoente e

Exemplos de Potenciação
52: lê-se 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado, donde:
5 x 5 = 25. Logo, A expressão 52 equivale a 25.
33: lê-se 3 elevado à terceira potência ou 3 ao cubo, donde:
3 x 3 x 3 = 27. Logo, A expressão 33 equivale a 27.
1- Calcular as potências:
a) 23 =

d) (-2)3 =

g) -23 =

b) (0,2)3 =

e) (0,1)3 =

h) 2-3 =

c) (-2)-3 =

f) -2-3 =

i) (0,3)3=

2- O valor da expressão (-1)0 + (-6) : (-2) – 24 é:
a) 20

b) -12

c) 19,5

d) 12

e) 10
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ATIVIDADE 02

29/05

Potência com expoente negativo
Quando uma potência possui expoente negativo, a propriedade
usada para calculá-la é a seguinte:

Assim, para resolver potências cujo expoente é negativo, proceda da
seguinte maneira:
Escreva a base da potência na forma de fração; Inverta a base e
também o sinal do expoente;
1º Exemplo – Calcule a potência de expoente negativo a seguir:

2º Exemplo – Calcule a potência de expoente negativo a seguir:

1- Calcular as seguintes potências:
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ATIVIDADE 03
1- Dadas as expressões A = -a2 – 2a + 5
a alternativa correta para A = B, quando:
a) Se a = 2 e b = -2;
b) Se a = -2 e b = -2;
c) Se a = -2 e b = 2.

29/05
e

B = b2 + 2b + 5. Assinale

d) Se a = 2 e b = 2;
e) Se a = -2 e b = 2;

ATIVIDADE 04

02/06

Propriedades da Potenciação

*Produto (multiplicação) de potências de mesma base.
Na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a
base e somam-se os expoentes:
Ex: ax . ay = ax+y

Ex: 52.53= 52+3= 55

*Quociente (divisão) potências de mesma base.
Na Divisão das potências de bases iguais, mantém-se a base e
subtraem-se os expoentes:
Ex: (ax) / (ay) = ax-y

Ex: (53) / (52) = 53-2 = 51

*Potência de potência.
Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora
(potência de potência), mantém-se a base e multiplicam-se os
expoentes:
Ex: (ax)y = ax.y

Ex: (32)5= 32.5 = 310
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1- Das três sentenças abaixo:
I. 2x+3 = 2x . 23
II. (25)x = 52x
III. 2x + 3x = 5x
Assinale a alternativa correta:
a) somente a I é verdadeira;
b) somente a III é verdadeira;
c) somente a III é falsa.

d) somente a II é verdadeira;
e) somente a II é falsa;

2- Simplificando a expressão [29 : (22 . 2)3]-3, obtém-se:
a) 236

b) 2-30

c) 2-6

d) 1

ATIVIDADE 05

e) a

02/06

Notação Científica
A notação científica é uma forma de escrever números usando
potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números (muito
pequenos ou muito grandes) que apresentam muitos algarismos.
Transformar um número em notação científica
Exemplo: Transformar o número 32 000 em notação científica.
Primeiro "andar" com a vírgula, colocando-a entre o 3 e o 2, pois
desta forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula;
Para colocar a vírgula nesta posição verificamos que tivemos que
"andar" 4 casas decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se
encontra no final do número. Neste caso o 4 será o expoente da
potência de 10.
32 000 em notação científica: 3,2 . 104
Exemplo: A massa de um elétron é de aproximadamente
0,000000000000000000000000000911 g. Transforme esse valor
para notação científica.
Primeiro "andar" com a vírgula, colocando-a entre o 9 e o 1, pois
desta forma ficaremos apenas com o algarismo 9 (que é o primeiro
algarismo diferente de 0) antes da vírgula;
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Para colocar a vírgula nesta posição "andamos" 28 casas
decimais. É necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o
número ficou com um valor maior, então para não modificar seu valor o
expoente ficará negativo;
0,000000000000000000000000000911 em notação científica:
9,11 . 10
1a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

- 28

g

Escreva cada número em notação científica:
49 000 000 000 =
0,00000607 =
9 360 000 =
0,00001 =
10 000 000 000 000 =
0,00007 =
250 000 =
0,003 =
1 230 000 =
0,00089 =

ATIVIDADE 06

05/06

1-Leia cada informação, depois escreva o número na forma decimal:
a) A medida media da distância entre a Terra e o sol é de
aproximadamente 1,5 . 108 km;
b) Para percorrer um km, a luz gasta 3,3 .10-6 segundos;
c) O átomo de hidrogênio tem medida de massa de 1,7 . 10-24 g;
d) A medida de distância media do Sol e Marte é aproximadamente
2,279 . 108 km;
e) A medida de massa do Sol é de 6 . 1027 toneladas;
f) A medida de massa da Terra é de 6 . 1021 toneladas;
g) A medida de massa da Lua é de 7,348 . 1019 toneladas;
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

26/05

Primeira guerra Mundial.
A Grande Guerra, como era denominada antes de acontecer a Segunda
Guerra Mundial, foi um conflito em escala global. Começou na Europa e
envolveu os território coloniais.
Dois blocos enfrentaram-se: a Tríplice Aliança, formada pela
Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente formada pela França,
Inglaterra e Rússia.
A contenda envolveu 17 países dos cinco continentes como: Alemanha,
Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico,
Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e
China.Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países
Baixos,
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A guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões
ficaram feridos. Também 13 milhões de civis perderam a vida.
Observando o mapa da Europa, antes da guerra e pôs guerra, que
mudanças ocorrem?
Explique com suas palavras;

ATIVIDADE 02

26/05

Revolução industrial. Primeira fase
A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações
econômico-sociais que começou na Inglaterra no século XVIII.
O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do
hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX.
A Primeira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII e
do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da
mecanização que operou significativas transformações em quase todos
os setores da vida humana.
Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o
capital, representado pelos donos dos meios de produção, e o trabalho,
representado pelos assalariados. Isto eliminou a antiga organização dos
grêmios ou guildas que era o modo de produção utilizado pelos
artesãos.
Desta maneira, surgem as primeiras fábricas que abrigam num mesmo
espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina
específica para realizar sua tarefa.
Devido à baixa remuneração, condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizam. Desta forma, associaram-se em
organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores
condições de trabalho e aumento de salários.
Atividade:
a) Onde e quando ocorreu a primeira revolução industrial?
b) O que surgiu com a primeira revolução?
c) Complete a cruzadinha:
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Revolução industrial; segunda fase.
No século XIX foi o início da Segunda Revolução Industrial que se
espalhou pela Europa, Estados Unidos e Japão com fim no século XX
durante a segunda Guerra Mundial. As máquinas foram aperfeiçoadas e
novas foram criadas, aumentando a capacidade produtiva.
Houve incentivos para pesquisas e os métodos de produção foram
aprimorados para aumentar a lucratividade. Esse foi o início da
Segunda Revolução Industrial.
Aa características da Segunda Revolução Industrial é marcada por
diversas características por se tratar de um momento histórico
importante para o desenvolvimento da indústria, avanços tecnológicos e
aumento da produtividade.
Entre as principais características da Segunda Revolução Industrial,
destacamos:


Desenvolvimento tecnológico intenso, principalmente nas indústrias
metalúrgica, química, elétrica e farmacêutica;



Período de grandes invenções que revolucionaram a medicina. a
eletricidade, os meios de transporte, as guerras;

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


Surgimento dos Estados Unidos como grande potência econômica
mundial;



Migração da população das áreas rurais para os centros urbanos;



Utilização dos motores à combustão (uso do petróleo como combustível);



Disputa territorial por países da África, Ásia e América Latina
(imperialismo)

Atividade;
a) Referente a imagem acima explique sobre;
- Artesanato;
- Manufatura:
- Maquinofatura:
b) Quando teve inicio a segunda revolução industrial e onde
ocorreu?
c) Quais foram as características da segunda revolução industrial?
d) Marque a alternativa verdadeira:
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Revolução industrial terceira fase.
A Terceira Revolução Industrial teve início em meados da década de
1940, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, vindo até os
dias de hoje. Este processo teve a liderança dos Estados Unidos da
América, que se tornou a grande potência econômica deste período. Tem
como principal característica o uso de tecnologias avançadas no sistema
de produção industrial.
Principais características da Terceira Revolução Industrial:
- Utilização de várias fontes de energia (antigas e novas): petróleo,
energia hidrelétrica, nuclear, eólica, etc. Passa a aumentar,
principalmente a partir da década de 1990, a preocupação com a
diminuição do uso das fontes de energia poluidoras e aumento da
energia limpa.
- Uso crescente de recursos da informática nos processos de produção
industrial. A Robótica é o principal exemplo.
- Diminuição crescente do emprego de mão de obra humana
(principalmente em tarefas braçais), sendo substituída pelas máquinas,
sistemas automatizados, computadores e robôs industriais.
- Uso de tecnologias no processo de produção, visando diminuir os
custos e o tempo de produção.
- Ampliação dos direitos trabalhistas.
- Globalização: produção de produtos com peças fabricadas em várias
partes do mundo.
- Desenvolvimento da Biotecnologia, ampliando a produção da indústria
de medicamente e melhorando a qualidade e eficiência.
- Surgimento, na década de 1970, de novas potências industriais e
econômicas como, por exemplo, Alemanha e Japão. Neste cenário, já na
década de 1990, aparece a China.
- Massificação dos produtos tecnológicos, ligados aos meios de
comunicação e Internet, no começo do século XXI. Exemplos: telefones
celulares, computadores pessoais, notebooks, tablets e smartphones.
- Aumento da consciência ambiental, a partir da década de 1980, por
grande parte das indústrias, que passam a buscar processos produtivos
sem ou com baixo impacto ambiental.
Principais invenções tecnológicas deste período:
- Robôs industriais - Satélites de telecomunicações - Computador
Pessoal (PC) - Caixa eletrônico - Telefone Celular – Tablet – Softwares Sistema de GPS - Tecnologias automotivas.
ATIVIDADE:
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a) A Terceira revolução Industrial teve inicio quando? E qual país
teve liderança nesse processo?
b) Cite algumas características da terceira revolução industrial?

c) Quais invenções tecnológicas da terceira revolução é utilizada em
nossos dias?
d) Leia o texto e responda a cruzadinha;
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HISTÓRIA
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Leia o texto e observe o mapa:
As Treze Colônias
As treze colônias estavam divididas em colônias do norte, colônias do
centro e colônias do sul. Desencadearam o processo de formação dos
Estados Unidos, foram instaladas na costa oeste da América do Norte
no decorrer do século XVII. Os colonos se fixaram entre o oceano
Atlântico e os montes Apalaches. As colônias do centro e norte foram
colonizadas por muitos refugiados de perseguições religiosas na
Europa. Sua economia era baseada na pequena propriedade, com
produção manufatureira voltada para o mercado interno. As colônias do
sul, colonizadas a partir do modelo de produção agrícola em latifúndios
(monocultura), baseados na mão de obra escrava, com produção voltada
para o mercado externo (Inglaterra).

Responda:
a) Quantas colônias norte-americanas haviam? A que elas deram
origem?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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b) Qual região os colonos se fixaram?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
c) Quem colonizou as colônias do centro e do norte? E em que baseavase sua economia?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
... ........................................................................................................
d) Quais as características das colônias do sul?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
Observe o quadro abaixo e responda:

e)Existe diferença em relação à mão de obra usada em cada modelo de
colonização? Qual?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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f) Em relação à produção, existe alguma diferença entre a colônia de

povoamento
e
a
colônia
de
exploração
?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
Em função dos gastos militares que a Inglaterra teve estando em
guerra contra a França, esta, para suprir parte dos gastos procurou
arrecadar mais tributos dos habitantes das Treze Colônias. Observe o
quadro abaixo e depois responda:

g) Em que ano foi aprovada a Lei do Açúcar? O que ela determinava?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
h) O que determinava a Lei do Selo?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
i) O que eram as Leis intoleráveis?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
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E assim, em 1775, inicia-se a guerra de independência das Treze
Colônias. Em 04 de julho de 1776 foi aprovada a Declaração de
Independência (documento inspirado nos princípios do Iluminismo). Em
1781, os colonos norte-americanos derrotaram os ingleses e tiveram
assim o reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela
Inglaterra.
ATIVIDADE 03

01/06

Observe o mapa:

Com base no que você já leu e observando o mapa acima responda:
a) Havia mais escravos no norte ou no sul? Por quê?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Entre quem ocorria o comércio Triangular?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Quais produtos cada local comercializava?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Por que essa prática foi chamada comércio Triangular?
.............................................................................................................
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Leia o texto a seguir sobre a Constituição estadunidense:
De muitas formas o texto constitucional é inovador. Começa invocando
o povo e falando dos direitos, inspirados em John Locke. A Nação
americana procurava assentar sua base jurídica na ideia de
representatividade popular, ainda que o conceito de povo fosse, nesse
momento, extremamente limitado.
Em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América.
De acordo com a Constituição, os poderes do país seriam divididos em
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Em 1791, alguns governadores dos estados americanos apontaram a
necessidade de incluir novos artigos na Constituição. Essas emendas
foram chamadas Estatuto dos Direitos e consideradas fundamentais
para a formação do país.
Já no início da Constituição encontramos a expressão: "Nós, o povo dos
Estados Unidos...". Quem eram "nós"? Certamente não todos os
habitantes das colônias. A maior parte dos "americanos" estava excluída
da participação política. O processo de independência fora liderado por
comerciantes, latifundiários e intelectuais urbanos. Com a
Constituição, cada estado, por exemplo, tinha a liberdade de organizar
suas próprias eleições. [..]
Por seu caráter bastante amplo, a carta magna dos Estados Unidos
assegurou a sua durabilidade. [.] A Constituição norte-americana
estabelece princípios gerais e suficientemente vagos para garantirem
sua estabilidade e permanência. A Suprema Corte dos Estados Unidos
iria caber, no futuro, o papel de interpretar a Constituição e decidir
sobre a constitucionalidade ou não das leis estaduais e das decisões
presidenciais.
A Constituição estadunidense foi muito importante, pois estabeleceu as
bases para a formação da primeira república da história da América.
Responda:
a) Quando a Constituição foi aprovada?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Como ela estabeleceu a divisão dos poderes do Estado?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
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c) O que foi o Estatuto dos Direitos?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
d) Por que o texto da Constituição dos Estados Unidos é inovador?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
. ..........................................................................................................
e) Por que essa Constituição é considerada importante?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
f) Quais grupos sociais foram excluídos da “igualdade de direitos”
estabelecida nos Estados Unidos?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
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INGLÊS
ATIVIDADE 01

28/05

TRAVEL VOCABULARY
1. Marque onde você gostaria de ir. WHERE WOULD YOU LIKE TO
GO?
( ) A BIG CITY

( ) A VILLAGE

( )A
MOUNTAIN

( ) THE
BEACH

( ) A RESORT

2) Marque quanto tempo quer ficar. I WOULD LIKE TO STAY FOR…
a) ( ) A weekend
c) ( ) A month
b) ( ) A week
d) ( ) Two weeks
3) Marque onde você vai ficar. WHERE ARE YOU GOING TO STAY?
( )HOTEL

( ) BED &
BREAKFAST

( )
APARTMEN
T

( ) TENT

( ) CARAVAN

4) Marque quais meios de transporte vai usar. WHAT MEANS OF TRANSPORT ARE
YOU GOING TO USE?
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Subway
Car
Horse
Bike
Motorcycle

f)
g)
h)
i)

(
(
(
(

)
)
)
)

Bus
Airplane
Ship
By walking
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5) Marque o que você planeja fazer lá. PLAN THE ACTIVITIES YOU ARE GOING TO
DO THERE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Visit museums
Have a bath
Hiking
A cruise
Meet a celebrity
Visit a monument
Go to a music festival
Go sightseein

6) Faça uma lista das coisas que vai precisar na viagem. MAKE A
LIST OF THE THINGS YOU NEED TO PACK IN ADVANCE AND THE
TYPE OF CLOTHES.
( ) passport
SUMMER CLOTHES / WINTER
( ) tickets
CLOTHES
( ) credit card
(Roupas de verão/Inverno)
( ) money
( ) mobile phone
( ) guidebooks
( ) map
( ) food & water
( ) sickness pills
7) Escreva um Post Card (Cartão postal) para alguém. Conte sobre
sua experiencia, o que visitou, pessoas que conheceu, o clima, as
paisagens, onde ficou hospedado. Faça um desenho do lugar no
espaço em branco.
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THERE TO BE PRESENT (REVIEW)
THERE IS - É usado para indicar a presença ou ausência de alguma
coisa ou alguém (SINGULAR)
 Afirmativa: Tem um menino aqui > There is a boy here.
 Negativa: Não tem um menino aqui > There isn’t a boy here.
 Interrogativa: Tem um menino aqui? >> Is there a boy here?
THERE ARE - É usado para indicar a presença ou ausência de alguma
coisa ou alguém (PLURAL)
 Afirmativa: Tem meninos aqui > There are some boys here.
 Negativa: Não têm meninos aqui >> There aren’t boys here.
 Interrogativa: Têm meninos aqui? >> Are there any boys here?
1) Complete as frases com THERE IS ou THERE ARE
1) ______ many people standing
outside the movie theater
a) there is
b) there are
c) there
2) ______ a big group of people
looking at things in the museum
a) there
b) there is
c) There are
3) There ______ a small cat
playing with some toys
a) are
b) have
c) is
4) ______ three people in the
classroom: two students and one
teacher
a) There are
b) There is
c) Are there
5) ______ any books on the table?
a) There are
b) Are there
c) Is there
6) Please wait here for a
moment. ______ something I
have to get in my car

a) Are there
b) There is
c) There are
7) ______ a good reason why he
is late?
a) Is there
b) There are
c) Are there
8) ______ a great action movie
playing at the theater. Do you
want to see it?
a) Is there
b) There is
c) There are
9) Why ______ so many cars
parked near the library?
a) are there
b) there
c) is there
10) ______ four chairs and one
table in the dining room
a) There is
b) Are there
c) There are
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2. Complete as frases com IS THERE, ARE THERE, THERE IS,
THERE ISN’T, THERE ARE ou THERE AREN’T.
a) _______________ any book in your bag? Yes, _______________ two
books.
b) _______________ many people at school today? Yes, _______________
some.
c) _______________ any vegetables in the fridge? Yes, _______________
some carrots.
d) _______________ any cookies in the oven? No, _______________ any.
e) _______________ an egg in the fridge? Yes, _______________
f) _______________ a cake on the table? Yes, ____________ a chocolate
cake on the table.
g) _______________ a computer at school? No, _______________
h) _______________ any food for lunch? Yes, _______________ beans and
rice for lunch.
i) _______________ a sofa in the kitchen? No, _______________
3. Complete as frases com THERE ISN’T or THERE AREN’T
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

any good movie on tv tonight.
any rag in the bathroom.
any bathroom here.
any oranges in the fruit bowl.
many people at the concert.
any bread.
four glasses in the cupboard.
any eggs in the fridge.
any car in the garage.
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PREFIXES AND SUFIXES
PREFIX > O prefixo sempre é colocado no início da palavra base. Por
exemplo a palavra imposible (impossível) que é a junção da palavra
posible (possível) com o prefixo im.
Pre - before (antes)
Re - again, go back (de novo)
Un - not, opposite (oposto)
Dis - opposite, not (oposto)
Mid - middle (meio)
Mis – wrongly (errado)

prepare, predict, precook, prepaid
(preparar, prever, pré-cozinhar, prépago)
redo, reread, remake, rebuild
(refazer, reler, refazer, reconstruir)
unhappy, unfortunately (infeliz,
infelimente)
dislike, disrespectful, disagree, disloyal
(não gostar, desrespeitoso, discordar,
desleal)
midway, midday (a meio caminho, meio
dia)
Mistreat, misbehave (maltratar,
comportar-se mal)

SUFIX > Os suffixes são os afixos que podem ser colocados no final da
palavra base. Por exemplo, a palavra happiness (felicidade), que é a
junção da palavra happy (feliz) com o sufixo ness.
...er - compare 2 things
(compara 2 coisas)
…er – a person who (uma
pessoa que)
...est - compare more than 2
things (compara mais de 2
coisas)
...ful - full of, having a lot
(cheio de, ter muito)
...less - none, without
(nenhum, sem)
...able - able to (capaz de)
...ible - capable of

faster, stronger, bigger, slower - (mais
rápido que, mais forte que, maior, mais
lento)
teacher, singer, dancer
(professor, cantor, dançarino)
fastest, strongest
(o mais rápido, o mais forte)
helpful, careful (útil, com cuidado)
homeless, helpless (desabrigado,
desamparado)
eraseable, predictable (apagável,
previsível)
edible, visible (comestível, vestível)
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1) Encontre o oposto das palavras no word search (caça-palavra) e
escreva-os ao lado

2 - Complete com os prefixos: IM - DIS - RE - UN - PRE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

______possible
______agree
______loyal
______do
______employed
______regular

g)
h)
i)
j)
k)
l)

______logical
______expected
______polite
______place
______pare
______write

3 - Complete com os sufixos: LESS – ABLE – ER – FUL - NESS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

fear_______
comfort_______
use_______
happy_______
teach_______
care_______
hope_______

h)
i)
j)
k)
l)

faith_______
kind_______
rely_______
suit_______
sing_______
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01
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LEIA O TEXTO A SEGUIR
Puberdade
Puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a
fase adulta e acontece em meninas entre os 8 e 13 anos de idade e em
meninos entre 9 e 14 anos. Essa fase é marcada, principalmente, pelo
desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o início da fase
reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher.
Alterações comuns na puberdade
Durante a puberdade, uma série de alterações acontecem no corpo do
indivíduo e o leva à maturação sexual e à capacidade de reprodução.
Nesse
momento,
observa-se
um desenvolvimento físico, mas
também mental e social.
O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo
fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a
saúde do indivíduo e sua nutrição. Nessa etapa, o indivíduo perceberá,
entre
outras
alterações,
o surgimento de pelos, modificações na oleosidade da pele, surgime
nto das mamas em meninas e aumento do testículo em meninos. De
uma maneira geral, podemos dizer que, independentemente do sexo, as
principais modificações que ocorrem na puberdade são:

Estirão puberal (rápido crescimento em estatura, que dura cerca
de 2 a 4 anos);

Desenvolvimento do sistema reprodutor;

Desenvolvimento do sistema esquelético e muscular;

Aparecimento de caracteres sexuais secundários.
Puberdade masculina
Na puberdade masculina, o menino enfrenta modificações em seu corpo
que o prepara para a fase adulta e o deixa apto para a reprodução. os
principais eventos que ocorrem na puberdade masculina:
Aceleração da velocidade do crescimento; Aumento da secreção dos
hormônios sexuais. Nos homens observa-se uma maior quantidade de
testosterona. Aumento do volume do testículo; A pele escrotal torna-se
avermelhada e apresenta modificação na textura; Aumento do pênis,
tanto em comprimento quanto em diâmetro; Surgimento dos pelos
púbicos; Crescimento dos pelos faciais; Aumento da massa muscular;
Alterações na voz (voz atinge timbre mais grave).
Puberdade feminina
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Na puberdade feminina, observa-se modificações no corpo da menina
que a prepara para a fase adulta e a reprodução. Dentre os principais
eventos relacionados com a puberdade feminina destacam-se:
Aceleração da velocidade de crescimento; Aumento da secreção dos
hormônios sexuais. Nas mulheres, observa-se uma maior concentração
dos hormônios estrogênio e progesterona. Surgimento dos brotos
mamários e desenvolvimento posterior dos seios; Aumento do acúmulo
de gordura no quadril, nádegas e coxas; Surgimento dos pelos púbicos;
Menarca (primeiro fluxo menstrual).
Durante a puberdade feminina, sem dúvidas, um dos pontos mais
importantes e impactantes na vida da menina é a menarca, ou seja, a
primeira menstruação. Geralmente, ela acontece dois anos após o
aparecimento das mamas. A menstruação pode ser definida como a
descamação do endométrio do útero. A menstruação marca o início do
ciclo menstrual, o qual dura em média 28 dias.
Final da puberdade
A puberdade termina por volta dos 18 anos de idade. Nesse momento,
termina o crescimento físico e também o amadurecimento do sistema
genital.
ATIVIDADE 02

28/05

CONSIDERANDO O TEXTO ACIMA FAÇA UM RESUMO EM SEU
CADERNO

ATIVIDADE 03

04/06

LEIA O TEXTO
GRAVIDEZ
A gravidez é um evento importante responsável pela formação de um
novo indivíduo. Esse período, que dura, em média, 40 semanas, é o
resultado do processo de fecundação, em que o gameta masculino
(espermatozoide) funde-se ao gameta feminino (ovócito), formando o
zigoto, que se desenvolve, geralmente, dentro do útero da mãe.
A ovulação
No ovário (o local de onde sai o óvulo) surge o corpo lúteo ou amarelo –
uma estrutura amarelada que passa a produzir o estrogênio e
progesterona. Esses hormônios atuam juntos, preparando o útero para
uma possível gravidez, além disso, o estrogênio estimula o aparecimento
das características sexuais femininas secundárias.
O óvulo liberado é “captado” por uma das tubas uterinas, que ligam os
ovários ao útero. Revestindo essas tubas internamente, existem células
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com cílios que favorecem o deslocamento do óvulo até a cavidade do
útero.

A fecundação
A mulher pode ficar grávida se, quando o óvulo estiver nesses tubos, ela
mantiver relação sexual com o parceiro e um espermatozoide (célula
reprodutora masculina) entrar no óvulo. O encontro de gametas (óvulo e
espermatozoide), na tuba uterina, chama-se fecundação. Apenas um
dos milhões de espermatozoides contidos no esperma penetra no óvulo,
na fecundação.

Sintomas da gravidez
A gravidez é um momento de muitas mudanças na vida da mulher. As
mudanças, no entanto, vão muito além das alterações físicas no
organismo, afetando também o psicológico da futura mãe. Já no início
da gestação, algumas mudanças podem ser notadas e permitem que a
mulher suspeite de uma gravidez. Vale destacar, no entanto, que os
sintomas da gravidez não são iguais para todas as mulheres, sendo,
muitas vezes, o início imperceptível para algumas.
Alguns sintomas que podem indicar uma gestação: Aumento da
sensibilidade na região dos mamilos. Atraso da menstruação. Aumento
da fome. Aumento da frequência urinária. Aumento da região do
abdome. Aumento do sono. Aumento do volume dos seios. Enjoos e
vômitos. Mudança de apetite. Sensação de cansaço aumentada.
Tontura.
Ao perceber a presença desses sintomas, recomenda-se que a mulher
procure o mais rápido possível um médico para que a suspeita de
gravidez seja confirmada. Isso se faz necessário, pois quanto mais cedo
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inicia-se um pré-natal, mas fácil é de se prevenir complicações na
gestação.
Semanas da gravidez
O tempo de gestação é, geralmente, contado em semanas e para fazer
esse cálculo, é necessário saber a data da última menstruação. A cada
sete dias da data da última menstruação tem-se uma semana. Uma
gestação dura em média 40 semanas.

É importante frisar que essa contagem não é precisa e pode não
demonstrar fielmente à idade gestacional. Por essa razão, o médico
realiza os cálculos, mas também observa as características do bebê em
desenvolvimento pela ultrassonografia, para que a idade estimada seja
a mais próxima possível da realidade.
ATIVIDADE 04
1).
2).
3).
4).
5).
6).

04/06

CONSIDERANDO O TEXTO ACIMA RESPONDA AS QUESTÕES
Em média quanto tempo estimado dura uma gestação?
Cite 5 sintomas da gravidez.
Para que a fecundação ocorra quais os nomes dos gametas?
Todas as gestações são iguais? Sim por que? Não por que?
Qual a função das tubas uterinas?
Depois da fecundação, qual o nome é dado ao novo ser?
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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.
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.
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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.

ATIVIDADE 02

27/05

RESPONDA :
1)QUEM FOI O RESPONSAVEL PELA CRIAÇÃO DO FUTSAL?

2)EM QUE ANO E EM QUE PAIS SURGIU O FUTSAL?

ATIVIDADE 03

03/06

LEIA COM ATENÇÃO.
Fundamentos básicos do futsal
No futsal, todos os jogadores devem defender e atacar por mais que
existam posições definidas. Esse esporte é muito dinâmico e permite a
constante troca de posições dos jogadores.
Controle/domínio
Esse fundamento consiste basicamente em controlar e dominar a bola,
geralmente após receber um passe. Pode ser feito com qualquer parte
do corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços.
Passe
É considerado um dos mais importantes fundamentos do futsal.
Basicamente, é o ato de passar a bola para um companheiro de equipe.
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Esse passe pode ser realizado a curta, a média ou a longa distância,
pelo chão ou pelo alto e, dependendo da circunstância da jogada, pode
ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos
antebraços e dos braços.
Condução de bola
Neste caso, a condução é o ato de se movimentar pela quadra em
diversas direções, com a bola, tendo-a sob total domínio.
Finta/drible
São dois fundamentos parecidos; a diferença é que a finta é feita sem a
bola, e o drible com a bola, porém ambos têm o mesmo propósito:
enganar o adversário e conseguir progredir para o gol.
Cabeceio
O cabeceio é um fundamento que pode ser realizado pelo jogador,
principalmente, para três fins: defender a própria meta, realizar um
passe para algum companheiro ou marcar um gol.
Chute
É o fundamento que corresponde ao ato de bater na bola com os pés,
seja para tirá-la de perto da sua meta ou para tentar acertar a meta
adversária e marcar um gol. Existem alguns tipos de chute, como o
chute feito com a parte interna do pé, o chute feito com a parte externa
do pé, chutes com o peito do pé e até mesmo de calcanhar.
Regras básicas do futsal
1- O futsal é disputado em quadras de 24 a 42m de comprimento por
14 a 22m de largura.
2- A bola pesa entre 410 e 500g e tem de 53 a 62cm de circunferência.
3- As metas medem 3 metros de largura por 2 de altura.
4- As partidas são disputadas entre duas equipes compostas por 5
jogadores cada uma.
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5- O objetivo do jogo é fazer com que a bola entre na meta defendida
pelo adversário, popularmente conhecida como gol, porém sem utilizar
as mãos, antebraços ou braços.
6- Será vencedora a equipe que tiver o maior número de gols a seu favor
no placar.
7- A partida tem a duração de quarenta minutos (dois tempos de vinte)
para adultos e de trinta minutos (dois tempos de 15) para juvenis.
8- O arremesso lateral e o arremesso de canto são cobrados com os pés.
9- O goleiro deve sempre repor a bola em jogo, com a mão ou com os
pés, quatro segundos após defendê-la e de modo que não atravesse a
linha central sem que primeiro toque o piso, ou um jogador.
10- Após a quinta falta coletiva, a equipe infratora é punida com a
cobrança de um tiro livre direto, sem barreira, do local onde foi
cometida a falta.
11- O atleta que cometer cinco faltas será desclassificado. O atleta
quando expulso da partida não deverá ficar no banco de reservas e nem
retornar a mesma. O seu time ficará 2 minutos com 4 jogadores ou até
que sofra um gol; então assim será permitido entrar um outro jogador
para recompor a sua equipe.
12- A bola estará fora de jogo quando sair completamente quer pelo solo
ou pelo alto das linhas laterais ou de fundo.
13- Quando o atleta da mesma equipe ao cobrar uma falta atrasa a bola
para o goleiro e ela entra diretamente no gol, o tento não será válido e
deverá ser marcado um arremesso de canto a favor da equipe
adversária.
14- Na hora do pênalti o goleiro deverá ficar sobre a linha do gol,
podendo movimentar-se exclusivamente sobre ela.
15- No lateral ou no escanteio se um atleta do futsal arremessar a bola
contra a sua própria meta e a bola penetrar na mesma, tocando ou não
no goleiro, o tento não será válido.
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16- No lateral se um atleta arremessar a bola contra a meta adversária
e a bola penetrar na mesma, tocando ou não no goleiro, o tento não
será válido.
17- No escanteio se um atleta arremessar a bola contra a meta
adversária e a bola penetrar na mesma, tocando ou não no goleiro o
tento será válido.
18- No arremesso lateral é suficiente que a bola esteja apoiada no solo
colocada sobre ou junto a linha demarcatória da lateral, do lado de fora
da quadra de jogo, podendo mover-se levemente.
19- Se o goleiro do futsal demora mais que 4 segundos para executar o
arremesso de meta, um tiro livre indireto (dois lances), será concedido
em favor da equipe adversária, colocando-se a bola sobre a linha da
área de meta e no ponto mais próximo onde ocorreu a infração.
ATIVIDADE
COMPLETE:
1)No futsal, todos os ________________________ devem defender e atacar
por mais que existam posições definidas. Esse esporte é muito dinâmico
e permite a constante troca de posições dos jogadores.
2) O domínio da _________________pode ser feito com qualquer parte do
corpo, com exceção das mãos, dos antebraços e dos braços.
3) O Passe é considerado um dos mais importantes fundamentos do
futsal.

Basicamente,

é

o

ato

de____________

a

bola

para

um

companheiro de equipe. Esse passe pode ser realizado a curta, a média
ou a longa distância, pelo chão ou pelo alto.
4) A __________________de bola é o ato de se movimentar pela quadra em
diversas direções, com a bola, tendo-a sob total domínio.
5) A Finta e o drible são dois fundamentos parecidos; a diferença é que
a finta é feita sem a bola, e o drible com a bola, porém ambos têm o
mesmo

propósito:

progredir para o gol.

_____________________o

adversário

e

conseguir
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6) O Cabeceio é um __________________ que pode ser realizado pelo
jogador, principalmente, para três fins: defender a própria meta, realizar
um passe para algum companheiro ou marcar um gol.
7)O _________________ é o fundamento que corresponde ao ato de bater
na bola com os pés, seja para tirá-la de perto da sua meta ou para
tentar acertar a meta adversária e marcar um gol.

ATIVIDADE 04
MARQUE

(V)

NAS

03/06

AFIRMAÇÕES

VERDADEIRAS

E

(F)

NAS

AFIRMAÇÕES FALSAS.
1)(

) As partidas

de futsal são disputadas entre duas equipes

compostas por 5 jogadores cada uma.
2)(

) O objetivo do jogo é fazer com que a bola entre na meta defendida

pelo adversário, popularmente conhecida como gol, porém sem utilizar
as mãos, antebraços ou braços.
3)(

) Será vencedora a equipe que tiver o menor número de gols a seu

favor no placar.
4)(

) Após a quinta falta coletiva, a equipe infratora é punida com a

cobrança de um tiro livre direto,

com barreira, do local onde foi

cometida a falta.
5)(

) A bola estará fora de jogo quando sair completamente quer pelo

solo ou pelo alto das linhas laterais ou de fundo.
6)(

) Na hora do pênalti o goleiro deverá ficar sobre a linha do gol,

podendo movimentar-se exclusivamente sobre ela.
7)(

) No arremesso lateral é suficiente que a bola esteja apoiada no

solo colocada sobre ou junto a linha demarcatória da lateral, do lado de
fora da quadra de jogo, podendo mover-se levemente.
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Nome:

Turma:

ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01
SUA RELIGIÃO
RESPEITADA

É

UMA

ESCOLHA

27/05
PESSOAL

E

DEVE

SER

O Estado Brasileiro é laico, ou seja, não tem religião. Tem sim, o
dever de garantir a liberdade religiosa. Diz o artigo 5º, inciso VI, da
Constituição: "É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias".
A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da
humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Entretanto, muitas vezes o preconceito existe e se manifesta
pela humilhação imposta àquele que é diferente. No momento em que é
humilhado, discriminado, agredido devido à sua crença, ele tem seus
direitos constitucionais e seus direitos humanos violados; ou seja, é
também vítima de um crime - e o Código Penal Brasileiro prevê punição
para os criminosos.
Portanto, que fique claro: religião é um assunto pessoal, entre a
sua consciência, entre o seu espírito e o Criador. O que cabe aos outros
seres humanos, aos seus irmãos e irmãs, é respeitar a sua escolha. O
que cabe aos governos é garantir a sua liberdade de escolha.
DECLARAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA DA ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou, em 1981, a
Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e
discriminação fundadas em religião ou crença desta forma: "Toda
pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de
religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer
crença de sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua
religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto em público quanto
em particular", diz o primeiro artigo da Declaração da ONU, para, mais
adiante, advertir:
"A discriminação entre seres humanos por motivos de religião ou
crença constitui uma ofensa à dignidade humana (...) e deve ser
condenada como uma violação dos Direitos Humanos e das liberdades
fundamentais, proclamados na Declaração Universal dos Direitos
Humanos."
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, ARTIGO 33
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O respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil torna vedada
quaisquer formas de proselitismo.
No Brasil, o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, prevista no texto da Constituição de 1988, determina que a
educação religiosa nas escolas públicas assegure "o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada quaisquer forma de
proselitismo". Ou seja: é obrigatório respeitar a liberdade religiosa do
aluno; é proibido tentar convertê-lo para esta ou aquela religião.
ATIVIDADES
1- O que é expressão religiosa?
2- O que diz a Constituição Brasileira sobre a liberdade
religiosa?
3- O que é uma manifestação religiosa?
4- O que é liberdade de expressão?
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ATIVIDADE 02

03/06

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Ainda que a Constituição Brasileira defenda a liberdade religiosa, o
Brasil tem sinais bastante claros de intolerância religiosa e perseguição
às crenças destoantes do comum.
Um mal que atinge o mundo todo, sendo causa inclusive de
guerras, é a intolerância religiosa. Consiste, basicamente, na situação
em que um indivíduo tem ideologias e atitudes que demonstram
extrema falta de respeito pelas religiões com crenças e hábitos que
sejam diferentes da que se acredita. É justamente pela falta de
compreensão e respeito que se iniciam as guerras religiosas,
transformando a intolerância religiosa em uma perseguição. Trata-se,
inclusive, de crime de ódio no Brasil, ferindo não só a liberdade, mas a
dignidade humana, impedindo a liberdade de culto e de expressão
previstas na Constituição Federal Brasileira, mas também na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
COMO SE DÁ A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA?
São formas e níveis diferentes que podem atingir os indivíduos
religiosos a partir dessa ideia de desrespeito. Nem sempre geram
guerras, mas podem, inclusive, surgir quando os indivíduos ainda são
crianças ou adolescentes, e acabam sofrendo bullying em decorrência
disso. Ainda que não se trate de uma guerra explícita, muitas vezes esse
tipo de situação chega ao ponto de acabar com a vida de pessoas de
determinado grupo religioso.
É possível notar situações de intolerância religiosa ainda com
torturas, negação de benefícios e de direitos, além de liberdades civis,
confisco de bens, entre outros. No Brasil, em teoria, estamos em um
Estado Laico, ou seja, um Estado que possui posicionamento neutro
com relação à religião e que se mantém imparcial com relação às
diferentes religiões. Em teoria, o Brasil, portanto, separa Estado de
Igreja, assegurando governabilidade sem influências por crenças ou
costumes religiosos.
É comum, entretanto, a intolerância religiosa no país, visto que
somente no ano de 2014, foram registradas no Disque 100, pouco
conhecido, 150 denúncias contra intolerância religiosa. O Ministério
Público Estadual da Bahia registrou um aumento de 300%, no ano de
2016, no número de denúncias contra o crime, comparado aos dados de
2015. A maioria das vítimas, no Brasil, são seguidores de religiões de
matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Apesar disso,
devemos mencionar que ateus, ou seja, pessoas que não creem e não
seguem religiões, também podem ser alvo de intolerância religiosa.
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COMO ACABAR COM A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA?
É difícil dizer como erradicar a intolerância religiosa no Brasil e
no mundo. São muitas ideias conflitantes que acabam gerando
discussões, brigas e tendo as mesmas consequências desta, e não
estamos nem perto de encontrar a solução para isso. É preciso,
entretanto, manter o debate sobre a intolerância religiosa sempre em
alta, uma vez que um dos principais sentimentos que movem essa
situação é o medo, justificado pela ignorância. Não conhecer as culturas
e julgar como acredita ser acaba sendo uma das principais geradoras de
revolta com relação às crenças diferenciadas.
A intolerância religiosa pode vir, ainda, acompanhada de outros
tipos de discriminação, como gênero, língua, pertencimento, raça, entre
outras diferenciações entre as pessoas. Uma das grandes
exemplificações históricas das consequências da intolerância religiosa,
foi a perseguição em massa aos Judeus.
ATIVIDADES
1- O que diz a lei sobre a intolerância religiosa?
2- Qual a origem da intolerância religiosa?
3- O que é intolerância religiosa?
4- O que é o preconceito religioso?
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Obs: Coloque o nome das danças que você souber e pinte os desenhos.

