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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.

Segunda-Feira
15/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Ler
texto
argumentativo.
GEOGRAFIA
Reconhecer a Ásia
como
maior
continente
do
planeta.

Terça-Feira
16/06
MATEMÁTICA
Relembrar
o
estudo
dos
produtos
notáveis.
HISTÓRIA
Conhecer
os
principais motivos
que levaram à
Primeira Guerra
Mundial,
os
países
diretamente
envolvidos,
as
tecnologias e os
armamentos
utilizadas
na
época;
a
participação
feminina
nesse
contexto
e
as
consequências da
guerra
para
o
mundo.

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
17/06
CIÊNCIAS
Entender como a
biodiversidade, e
preservação
funciona.
ENSINO
RELISOSO
Analisar
as
relações entre as
tradições
religiosas e os
campos
da
cultura,
da
política,
da
economia,
da
saúde, da ciência,
da tecnologia e do
meio ambiente.
INGLÊS
Conhecer o tempo
verbal e dominar
a conjugação para
descrever
e
identificar ações
no dia a dia.

Quinta-feira
18/06
LINGUA
PORTUGUESA
Analisar
e
interpretar
texto
argumentativo
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar a origem e
história do Voleibol.

Sexta-Feira
19/06
MATEMÁTICA
Compreender
a
regularidade
dos
produtos notáveis e
sua fatoração.
ARTE
Valorizar
as
pessoas que estão a
sua volta.
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Segunda-Feira
22/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Produzir texto
argumentativo
GEOGRAFIA
Identificar os países
asiáticos.
Perceber que a Ásia
também é formada
por ilhas que se
agrupam em sua
costa.

Terça-Feira
23/06
MATEMÁTICA
Relembrar
a
fatoração
do
produto da soma
pela diferença de
quadrados.
HISTÓRIA
Compreender
como era o dia a
dia de um soldado
em
uma
trincheira durante
a Primeira Guerra
Mundial
Compreender
o
papel

das

mulheres durante
a

guerra

como

a

participação
indústria

bem
sua
na
bélica

(de armamentos)

Segunda-Feira
29/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Ler e compreender
Charge.
GEOGRAFIA
Perceber que a Ásia
apresenta
grande
variedade de climas e
formações vegetais.

Terça-Feira
30/06
MATEMÁTICA
Recordar
a
fatoração
por
agrupamento.
HISTÓRIA

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
24/06
CIÊNCIAS
Compreender
como
a
preservação
da
biodiversidade é
importante.
Entender
como
podemos proteger
a
nossa
biodiversidade e
preserva-la.
ENSINO
RELISOSO
Analisar
as
relações entre as
tradições
religiosas e os
campos
da
cultura,
da
política,
da
economia,
da
saúde, da ciência,
da tecnologia e do
meio ambiente.
INGLÊS
Conhecer
determinado
tempo verbal e
reconhecer
a
forma
de
conjugação
dos
verbos.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
01/07
CIÊNCIAS
Levar o aluno a
entender como é
importante
a
biodiversidade.
INGLÊS
Conhecer
e
compreender
os
continuous tenses
e
identificar
o
tempo verbal em
frases e textos.

Quinta-feira
25/06
LINGUA
PORTUGUESA
Rever regras de
ortografia e realizar
exercícios .
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar a origem e
história do Voleibol.
Entender
os
fundamentos
do
Voleibol
e
identificar
suas
regras básicas.

Quinta-feira
02/07
LINGUA
PORTUGUESA
Analisar
e
interpretar Charge.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Entender
os
fundamentos
do
Voleibol
e
identificar
suas
regras básicas.

Sexta-Feira
26/06
MATEMÁTICA
Recordar
os
processos
de
fatoração
de
polinômios
ARTE
Conhecer
através
da arte o que é
droga.

Sexta-Feira
03/07
MATEMÁTICA
Recordar
os
processos
de
fatoração.

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

Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

15/06

Leia com atenção
Por que eles bebem e dirigem?
A adoção de uma lei seca mais rigorosa no Estado de São Paulo não
bastou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma
redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros
meses de 2012 para 2013 no Estado depois da lei, mas, no mesmo período
dois acidentes impressionaram. Um deles amputou o braço de um jovem
ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São
Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa
rua de Guarulhos, na grande São Paulo. Ambos foram vítimas de
motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas com ciclistas,
motoqueiros, skatistas e pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas
pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou insano.
Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais
catastróficos.
Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a
violência no trânsito. Em muitos países, ela é a principal causa de mortes
entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária (e, por
tabela, o preço das bebidas), diminuir os pontos de venda de álcool à noite,
regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais
duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande
desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes.
Há questões estruturais importantes que devem, também, ser
destacadas. Nas grandes cidades, transporte público de qualidade e
barato, estendido madrugada adentro, que garanta um meio tranquilo de o
jovem chegar em casa, é um deles. Criar áreas seguras nas ruas (com
ciclovias protegidas) também pode ser uma medida importante. Alguns
países estudam a instalação de detectores de álcool (uma espécie de
bafômetro pessoal) acoplados a caminhões, ônibus e até carros
particulares. Para ligar o motor, o próprio carro exige um controle do
consumo de bebida.
Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais
que ensinar a guiar e a respeitar quem está nas ruas, a educação pelo
trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar
embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra numa das
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questões mais difíceis. Como sensibilizar o condutor do veículo,
principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele
pode oferecer aos outros? Sem mexer nesse componente humano, de
noção de responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas
deste início de ano.
BOUER, Jairo. Época, p.81, 1º abr.2013.A
ATIVIDADE 02

18/06

Responda
1. O texto traz dois temas relevantes. Quais são eles? Comente.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no
Estado de São Paulo não bastou, mesmo tendo havido uma redução
nos acidentes de trânsito. Explique por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Algumas propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a
violência no trânsito. Cite algumas medidas, que de acordo com o
texto podem contribuir com essa redução.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.Cite alguns fatores que se colocados em prática irão contribuir para
a diminuição de acidentes no trânsito. ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. De acordo com o texto, qual questão é a mais difícil de ser tratada
em relação a diminuição de uso excessivo de álcool e a violência no
trânsito? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 03

22/06

Com base no tema proposto no texto acima, produza um texto
argumentativo; aponte soluções para melhorar os problemas causados
pelo trânsito em nosso país. Não esqueça que seu texto deverá conter: a
tese ou o ponto de vista expostos no primeiro parágrafo e definido nos
demais parágrafos, o desenvolvimento no qual deverá conter argumentos
convincentes em defesa de seu ponto de vista e, finalmente a conclusão.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ATIVIDADE 04

25/06

ATIVIDADES DE ORTOGRAFIA
Lembre-se:

1. Complete com porque, porquê, por que ou por quê:
a) Você tem coragem de perguntar _____________?!
b) _____________ você agiu daquela maneira?
c) Indaguei o ______________ do seu mau humor.
d) Não se sabe _______________ tomaram tal decisão.
e) Creio que os _____________ mais uma vez não vieram à luz.
f) ___________ ninguém apareceu até agora?
g) Não sei ____________não você não quer ir ao cinema.
h) O túnel _______________ passamos na viagem desabou ontem.
i) __________?
j) Não posso casar ____________ estou desempregado.
Lembre-se:
HÁ- (verbo haver) noção de tempo decorrido (passado).
A- artigo feminino/preposição - noção de tempo futuro.
2.Use a ou há, conforme a necessidade:
a) Estou __________ duas horas daí.
b) ___________ duas horas te espero.
c) O hotel fica _______ dois quilômetros do aeroporto.
d) ______ quanto você está vendendo _____ dúzia?
e) Não o vejo ____ dois anos.
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f) Nesta sala ____ muitos alunos.
g) Só o verei daqui _____ dois anos.
h) Sua casa fica _______ duas quadras daqui.
3.Complete com uma das palavras, fazendo a concordância adequada:
a) Essa sobremesa é __________. (bom/boa)
b) Pimenta é __________ para tempero. (bom/boa)
c) A entrada é _________. (proibido/proibida)
d) Muito ____________, disse a mulher. (obrigado/obrigada)
e) É meio-dia e __________. (meio/meia)
f) Escolheu ____________ hora e momento para sair. (péssimo/péssima)
g) Os vigias mantinham-se ____________. (alerta/alertas)
h) Ela ficou ___________ desconfiada. (meio/meia)

ATIVIDADE 05
Leia a Charge

29/06
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ATIVIDADE 06

02/07

Responda
1. Identifique e explique a crítica feita pela charge:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Leia as informações a seguir a assinale a qual contém as
informações corretas:
I. São necessários conhecimentos prévios para a construção do sentido
textual.
II. A linguagem verbal e não verbal integram o texto.
III. O humor é um recurso utilizado na composição da crítica.
Está correto o que se afirma em:
a) ( ) I
b) ( ) II
c) ( ) III
d) ( ) I, II, III
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

16/06

Produtos Notáveis
Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em
muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações de primeiro e de
segundo grau.
O termo "notável" refere-se à importância e notabilidade desses
conceitos para a área da matemática.
Antes de sabermos suas propriedades é importante estar atento a alguns
conceitos importantes:
*quadrado: elevado a dois;
*cubo: elevado a três;
*diferença: subtração;
*produto: multiplicação.
Propriedades dos Produtos Notáveis
-Quadrado da Soma de Dois Termos
O quadrado da soma dos dois termos é representado pela seguinte
expressão:
(a + b)2 = (a + b) . (a + b)
Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos que:
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
Assim, o quadrado do primeiro termo é somado ao dobro do primeiro
termo pelo segundo termo, e por fim, somado ao quadrado do segundo
termo.
-Quadrado da Diferença de Dois Termos
O quadrado da diferença dos dois termos é representado pela seguinte
expressão:
(a – b)2 = (a – b) . (a – b)
Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos que:
(a – b)2 = a2 - 2ab + b2
Logo, o quadrado do primeiro termo é subtraído ao dobro do produto do
primeiro termo pelo segundo termo e, por fim, somado ao quadrado do
segundo termo.
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-O Produto da Soma pela Diferença de Dois Termos
O produto da soma pela diferença dois termos é representado pela
seguinte expressão:
a2 - b2 = (a + b) . (a – b)
Nota-se que ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o
resultado da expressão é a subtração do quadrado do primeiro e do
segundo termo.
1-Calcule os produtos notáveis:
Exemplo: (a + 5)2 = a2 + 10a + 25
a)(x + 3)2 =

g) (2a - b)2 =

b)(y + 10)2 =

h) (8 + 3x)2 =

c)(x + 7)(x + 7) =

i) (x - 10)(x -10) =

d)(a + 4)(a - 4) =

j) (a + 9)(a - 9) =

e)(x + 2y)(x – 2y) =

k) (5x + 7y)(5x - 7y) =

f)(x - 6)2 =

l) (3a – 2b)2 =
ATIVIDADE 02

19/06

Trinômio quadrado perfeito
O trinômio quadrado perfeito é um dos casos que mais aparecem
na fatoração de expressões algébricas. Como o seu nome diz, ele consiste
de expressões que possuem três termos e que podem ser escritas como um
quadrado perfeito.
Por exemplo: x2 − 6x + 9
A expressão acima é um trinômio quadrado perfeito, pois, além de ter
evidentemente três termos, podemos reescrevê-la como: (x - 3)2
Isto é, a expressão inicial é equivalente à outra elevada ao quadrado, ou
seja, é um quadrado perfeito.
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O processo de fatoração de um trinômio quadrado perfeito consiste
em exatamente isto: reescrever a expressão inicial como um quadrado
perfeito.
Para tal, a expressão deve estar na forma:
2
a + 2ab + b2 ou
a2 − 2ab + b2
Isto é, os termos nos extremos são quadrados perfeitos. Então,
tomemos novamente a expressão: x2 − 6x + 9
Observe que os termos dos extremos são: x2 e 9
Estes são quadrados perfeitos, pois podemos extrair a raiz
quadrada deles: √ = x e
√ =3
Observe, ainda, que o termo do meio, 6x, corresponde ao dobro do
produto dos valores calculados acima: 6x = 2⋅x⋅3
Portanto, de fato, a expressão x2 − 6x + 9 é um trinômio quadrado
perfeito. E, para fatorá-la, o processo é simples. Tomando-se os valores
encontrados quando extraímos a raiz quadrada x e 3, então a sua
fatoração irá usá-los, ficando da seguinte maneira: (x − 3)2
O sinal de menos vem do fato que, na expressão inicial x2 − 6x + 9, o
termo do meio 6x tem sinal negativo. E o elevado ao quadrado decorre do
desenvolvimento de (x − 3)2, isto é, se resolvermos o quadrado desta
diferença chegaremos à expressão inicial.
Assim, se quisermos fatorar a expressão x2 + 6x + 9, o processo será
idêntico ao que fizemos anteriormente. Há um único porém, o termo do
meio aqui tem sinal positivo, logo, a fatoração fica: (x + 3)2
Em linhas mais gerais, temos que a fatoração do trinômio quadrado
perfeito pode ser aplicada em dois casos:
a2 + 2ab + b2 = (a + b)2
e
a2 − 2ab + b2 = (a − b)2
1-A forma fatorada de x2 − 2x + 1 é:
a)( ) (x + 1)2
b)( ) (x + 1)2
c)(2x - 1)2

d) (x + 1)(x – 1)

2-Encontre a forma fatorada de cada trinômio quadrado perfeito:
Exemplo: x² -10x + 25 = (x – 5)
a) a² + 6a + 9 =
b) x² - 8xy + 16y² =
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c) 36b² + 12b + 1 =
d) x² + 2xy + y² =
e) y² - 20y + 100 =
3-Assinale com um X, os trinômios quadrados perfeitos:
a) ( ) a² + 4a + 9
e) ( ) 25 – 10y + y²
b) ( ) x² - 4x + 4
f) ( ) x² + 14x + 49
c) ( ) y² + 12b + 6
g)( ) a² + 2a + 1
d) ( ) 36 + 12 + x²
h)( ) 15x² - 3x + 5
ATIVIDADE 03

23/06

Fatoração de diferença de quadrados
A diferença de quadrados é uma das principais maneiras de se
fatorar uma expressão algébrica. Como o próprio nome diz, ela é aplicada
em uma diferença, isto é, existir uma operação de subtração entre dois
termos que estão elevados ao quadrado.
Tal processo de fatoração também é um dos mais simples de se
efetuar. E, em geral, ele é aplicado na diferença de dois termos. Por
exemplo, para fatorar: x2 − 4 o processo se dá do seguinte modo:
Extrai-se a raiz quadrada dos termos da expressão: √

=xe

√ =2

A partir dos valores obtidos no passo anterior, escrevemos a
expressão como um produto da soma pela diferença entre eles, isto é:
x2 – 4 = (x + 2)(x – 2) e está fatorada a expressão.
Ou seja, em um caso mais geral, a fatoração por diferença de quadrados
da expressão: x² - y² = (x + y)(x – y).
1-Determine os produtos:
Exemplo: 64z² - 900t² = (8z + 30t)(8z – 30t)
a) x² - 100 =
b) y² - 324x² =
c) 169 – 49c² =
d) 16x² - a² =
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2-Karolina escreveu alguns produtos notáveis. Assinale com um X os
produtos que estão corretos:
a) ( ) x + y² = (x + y)(x – y)
c)( ) a² + 16y² = (a + 4y)(a – 4)
b) ( ) x² - 144 = (x + 12)(x -12)
d)( ) 25 + b² = (5 - b)(5 – b)
ATIVIDADE 04

26/06

Fatoração de Polinômios
Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em
representar um número ou uma expressão como produto de fatores.
Fator Comum em Evidência
Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete
em todos os termos do polinômio. Esse fator, que pode conter número e
letras, será colocado na frente dos parênteses. Dentro dos parênteses
ficará o resultado da divisão de cada termo do polinômio pelo fator
comum.
Exemplos

a) Qual é a forma fatorada do polinômio 12x + 6y - 9z?
Primeiro, identificamos que o número 3 divide todos os coeficientes e que
não existe nenhuma letra que se repete.
Colocamos o número 3 na frente dos parênteses, dividimos todos os
termos por três e o resultado iremos colocar dentro dos parênteses:
12x + 6y - 9z = 3 (4x + 2y - 3z)
b) Fatore 2a2b + 3a3c - a4.
Como não existe número que divide ao mesmo tempo 2, 3 e 1, não iremos
colocar nenhum número na frente dos parênteses.
A letra a se repete em todos os termos. O fator comum será o a2, que é o
menor expoente do a na expressão.
Dividimos cada termo do polinômio por a2:
2a2 b : a2 = 2a2 - 2 b = 2b
3a3c : a2 = 3a3 - 2 c = 3ac
a4 : a2 = a2
Colocamos o a2 na frente dos parênteses e os resultados das divisões
dentro dos parênteses:
2a2b + 3a3c - a4 = a2 (2b + 3ac - a2)
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1-Fatore os polinômios colocando em evidência o fator comum em cada
item:
a) 4r + 12r² - 16r³ =
b) 3a + 6b =
c) 4x + 8 =
d) – 2a – 4b =
e) – 10m² – 5m + 25 =
f) a² + ab + a =
2-Fatore o polinômio 21a²b²c³ + 9abc – 6abcd.

3-Qual é o valor numérico do polinômio 2m + 2n, sabendo que m + n =
10?
4-Que valor numérico tem a expressão 5ab + 5a², quando a = 4 e a + b =
8?
ATIVIDADE 05

30/06

Fatoração por agrupamento
No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os
termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos
identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns.
Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos
agrupamentos em evidência.
Exemplo

Fatore o polinômio mx + 3nx + my + 3ny
Os
termos mx e 3nx tem
como
fator
comum
termos my e 3ny possuem como fator comum o y.

o x.

Já

os

Colocando esses fatores em evidência: x (m + 3n) + y (m + 3n)
Note que o (m + 3n) agora também se repete nos dois termos. Colocando
novamente em evidência, encontramos a forma fatorada do polinômio:
mx + 3nx + my + 3ny = (m + 3n) (x + y)
1-Fatore cada polinômio agrupando convenientemente os termos:
a) 2x² - 4x + 3xy - 6y =
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b) x² + xy + x + y =
c) ab + 3b – 7ª – 21 =
d) ax + 2a + 5x + 10 =
2-Qual o valor numérico da expressão ax + ay + 3x + 3y, sabendo-se que a
= 2 e x + y = 5?

ATIVIDADE 06

03/07

Cubo da Soma
Temos que a expressão (a + b)³ pode ser escrita da seguinte forma: (a + b)²
* (a + b). A decomposição permite aplicarmos o quadrado da soma na
expressão (a + b)², multiplicando o resultado pela expressão (a + b). Veja:
(a + b)² = a² + 2ab + b² → (a² + 2ab + b²) * (a + b) =
a²*a + a²*b + 2ab*a + 2ab*b + b²*a + b²*b
a³ + a²b + 2a²b + 2ab² + ab² + b³
→ a³ + 3a²b + 3ab² + b³
(2x + 3)³ = (2x + 3)² * (2x + 3)
(2x + 3)² = (2x)² + 2*2x*3 + (3²) = 4x² + 12x + 9
(4x² + 12x + 9)*(2x + 3) = 4x²*2x + 4x²*3 + 12x*2x + 12x*3 + 9*2x + 9*3=
8x³ + 12x² + 24x² + 36x + 18x + 27 =
8x³ + 36x² + 54x + 27
Regra Prática

“O cubo do primeiro termo mais três vezes o quadrado do primeiro termo
vezes o segundo termo mais três vezes o primeiro termo vezes o quadrado
do segundo termo mais o cubo do segundo termo.”
Ex: (x + 3)³ = (x)³ + 3*(x)²*3 + 3*x*(3)² + (3)³ = x³ + 9x² + 27x + 27
Ex: (2b + 2)³ = (2b)³ + 3*(2b)²*2 + 3*2b*(2)² + (2)³ = 8b³ + 24b² + 24b + 8
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Cubo da Diferença

O cubo da diferença pode ser desenvolvido de acordo com os princípios
resolutivos do cubo da soma. A única alteração a ser efetuada é quanto à
utilização do sinal negativo.
Regra prática

“O cubo do primeiro termo menos três vezes o quadrado do primeiro termo
vezes o segundo termo mais três vezes o primeiro termo vezes o quadrado
do segundo termo menos o cubo do segundo termo.”
Ex: (x – 3)³ = (x)³ – 3*(x)²*3 + 3*x*(3)² – (3)³ = x³ – 9x² + 27x – 27
Ex: (2b – 2)³ = (2b)³ – 3*(2b)²*2 + 3*2b*(2)² – (2)³ = 8b³ – 24b² + 24b – 8
Outros exemplos:
a)3x² - 75 = 3(x² - 25) = Fatora a diferença de quadrados (tira raiz quadrada
de x² e de 25).
3x² - 75 = 3(x + 5)(x – 5)

b)99² = (100 – 1)² = 1000 – 200 + 1 = 9801
c)1003² = (100 + 3)² = 1 000 000 + 600 + 9 = 1 006 009
1-Fatore estes polinômios até não ser mais possível fatorar:
a) 45x³ - 5xy² =
b) y³ - 9y =
c) 4x³ + 4x² + x =
2-Faça os cálculos:
a) 108² =
b) 999² =
c) 51² =
3-Fatore:
a) (x + 1)³ =
b) (5 – y)³ =
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

15/06

O TERRITÓRIO DA ÁSIA
Com uma superfície territorial de aproximadamente 45 milhões de km2, o
que equivale a cerca de um terço das terras emersas do planeta, a Ásia é o
maior continente da Terra.

1- Com base no mapa acima, pinte de vermelho o mapa a seguir onde
se localiza o continente da Ásia:

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

ATIVIDADE 02

22/06

ÁSIA
No continente asiático é possível observar uma grande diversidade de
paisagens, de etnias, de grupos religiosos e de condições socioeconômicas.
Ao mesmo tempo em que vemos um país como a China, que apresenta
uma das maiores taxas de crescimento econômico do mundo, porém com
diversos problemas sociais, existem países como o Japão, que é econômica
e tecnologicamente avançado, e outro ainda como Camboja e Bangladesh,
basicamente agrários, que registram baixos índices de desenvolvimento
econômico, levando grande parte da população a viver em condições de
extrema pobreza.
1- Pesquise na internet, atlas geográfico ou em seu livro didático de
geografia, página 283, no Mapa Ásia: Político e faça a seguir uma
tabela com os países asiáticos e suas capitais:
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ATIVIDADE 03

22/06

O RELEVO DA ÁSIA
O continente asiático é uma imensa extensão de terra contínua com
diversas ilhas agrupadas em suas costas. Algumas dessas ilhas
constituem países, como o Japão, o Sri Lanka, a Indonésia e as Filipinas.
1- Com base no texto Os Tsunamis do livro didático de Geografia,
páginas 84 e 85 comentem sobre esse fenômeno natural:
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ATIVIDADE 04

29/06

O CLIMA E A VEGETAÇÃO DA ÁSIA
Na Ásia, praticamente todos os grandes domínios naturais, com seus
climas e formações vegetais, resultam em uma grande diversidade de
paisagens.
1- Com base nos mapas Ásia: climas e Ásia: formações vegetais da
página 86, do livro didático de geografia. Relacione os tipos de clima
atuantes no território asiático com suas respectivas vegetações:
Exemplo: Clima tropical típico = Savanas.
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

16/06

Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade.
Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado
de guerra total – aquele em que uma nação mobiliza todos os seus
recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi
resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram
diferentes nações entrar em choque.
As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e
envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam
desde o século XIX: rivalidades econômicas, tensões nacionalistas,
alianças militares etc. De maneira geral, os principais fatores que
contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram: disputas
imperialistas; nacionalismos; alianças militares; corrida armamentista.
Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a
ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e GrãBretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na
segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se à busca
de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França,
por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o
fortalecimento alemão.
A questão dos nacionalismos envolveu diferentes nações. A Alemanha
encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo. Esse
movimento nacionalista servia como suporte ideológico para o Império
Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do
século XX. O pangermanismo ainda se expressava nas questões
econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força
econômica e militar hegemônica da Europa.
Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Essa
questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do
desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre Prússia e
França em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante,
principalmente por dois fatores: a rendição ter sido assinada na Galeria
dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena.
Após o fim desse conflito, a Prússia autoproclamou-se como Império
Alemão.
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A questão nacionalista mais complexa envolvia os Bálcãs, região no
sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Bálcãs eram
quase inteiramente dominados pelo Império Áustro-Húngaro, que estava
em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos
separatistas que existiam em seu território.
A grande tensão nos Bálcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na
questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação
da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território
(a Bósnia era parte da Áustria-Hungria desde 1908 oficialmente). Esse
movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio
do pan-eslavismo, ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma
nação liderada pelo czar russo.
Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações
europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou
sendo definido da seguinte maneira:
Tríplice Entente: formada por Rússia, Grã-Bretanha e França.
Tríplice Aliança: formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império
Otomano e Itália.
Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar
caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda
essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de Estado
na Europa de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão,
as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista com o objetivo
de se fortalecer para o conflito que ocorreria.
O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que
aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque
Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da
Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e
colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e
Bósnia.
O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Princip, membro de
um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à
frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele
abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma
crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho.
Como não houve saída diplomática para a Crise de Julho, a consequência
final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho,
a Áustria declarou guerra à Sérvia; no dia 30, russos (em defesa da
Sérvia), alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto,
a Alemanha declarou guerra à Rússia e, no dia 3, à França. No dia 4, o
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Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira
Guerra Mundial.
Os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram
conhecidos como Tríplice Aliança (as principais forças eram a Alemanha,
Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália) e Tríplice Entente (as
principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França). No caso da
Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da
guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente.
Diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente,
países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil
entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação
da Bulgária e de outros povos e Estados clientes, como o Sultanato de
Darfur.
Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram
no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em
que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a Frente Oriental,
em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Durante a guerra,
houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam
sob domínio do Império Otomano.
A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases.
A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu
entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida
como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 e 1918.
Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da
França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi
elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em
uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a
capital da França.
Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães
de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, caracterizada
pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos
construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam
entre si. Muitas vezes, a distância entre uma trincheira e outra era
mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como “terra de
ninguém” e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo
que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar
que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a guerra de trincheiras,
foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães
inicialmente utilizaram gás clorídrico, que, com o tempo, também passou
a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi
substituído pelo gás mostarda. Também foram utilizadas novas armas na
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primeira guerra mundial, como tanques de guerra, submarinos,
metralhadoras, aviões e lança-chamas.
Em 1917, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram
na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada por alemães,
causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo
ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica
duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o
socialismo no país.
A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do
esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e
Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império
Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução
estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que
implantaram a república no país (os social-democratas) optaram por
um armísticio (acordo que suspende as hostilidades entre os lados
envolvidos numa luta ou guerra) para colocar fim à guerra após quatro
anos.
Como consequência do armísticio e da derrota alemã, foi assinado em
junho de 1919 o Tratado de Versalhes que impunha termos duríssimos à
Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além
de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima,
que arrastou o país pra uma crise econômica sem precedentes na sua
história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de
infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos
historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e
crescimento do nazismo. O fim da guerra também marcou a
reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos Império
Alemão, Austro-húngaro e Otomano. Diversas novas nações surgiram,
como Polônia, Finlândia, Iugoslávia etc.
O resultado da Primeira
Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu
traumatizada com os horrores da guerra; crianças órfãs, pessoas
mutiladas... A frente de batalha, sobretudo a Ocidental, ficou marcada
pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de
mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para
que, em 1939, uma nova guerra acontecesse.
Responda:
a) Entre quais anos ocorreu a Primeira Guerra Mundial?
...................................................................................................................
.................................................................................................................

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

b) Quais os principais fatores que teriam levado ao conflito? E qual foi o
estopim da guerra?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
c) O que caracteriza o pangermanismo alemão?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
d) Quais países formavam a Tríplice Aliança? E a Tríplice Entente?
...................................................................................................................
e) Quais são as duas fases da guerra e o que eram as trincheiras?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
f) Quais os armamentos utilizados na guerra?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
g) O que motivou a entrada dos EUA na fase final do conflito?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
h) O que é um armistício?
...................................................................................................................
i) Que documento foi assinado em junho de 1919 e qual país foi
prejudicado com isso? Por quê?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
j) Cite quais foram as consequências da guerra:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ATIVIDADE 02

23/06

O dia a dia da guerra
A segunda fase da guerra foi dura e desgastante para as tropas em
conflito. Sob ataque constante do inimigo, os soldados guardavam suas
posições dentro das trincheiras, enfrentando o frio, a chuva e a lama.
Leia a seguir, o trecho de uma carta encontrada no bolso de um soldado
alemão envolvido na batalha do Somme, ocorrida em 1916.
Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A
melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos
fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os
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aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As
rações estão esgotadas - pão, conservas, biscoitos, tudo terminou! Não há
uma única gota de água. É o próprio inferno!
J.M.Roberts(org). História do século XX. In:
Adhemar Martins
Marques et al. História contemporânea através
de textos. São Paulo:
Contexto, 1999, p.120. (Textos e documentos:5).
Além de cartas e bilhetes, também eram encontradas fotos nos bolsos dos
combatentes mortos nas trincheiras durante a guerra. Tirar fotografias no
início do século XX era algo caro para a maioria das pessoas, e isso era
feito apenas em ocasiões especiais, como casamentos ou momentos de
partida - como a partida de um filho ou marido para a guerra.
Responda:
a) Que tipo de documento é esse? Quem é seu autor? Quando e onde ele
foi encontrado? O que ele revela em relação à situação na frente de
batalha?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
b) Passados tantos anos desde o final da Primeira Guerra Mundial, ainda
é possível entender o que um soldado sentia lutando em uma trincheira?
Como você reagiria se estivesse vivendo uma situação como essa? Escreva
um bilhete a alguém contando sua experiência. (mínimo 5 linhas)
PARA: ..................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ASSINADO:
..........................................................
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ATIVIDADE 03

23/06

Leia:
Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres que viviam nos países
envolvidos no conflito, sofreram as consequências. Enquanto os homens
deslocavam-se em grande quantidade para os campos de batalha,
mulheres de classe média e alta passaram a trabalhar fora de casa. As que
viviam nas cidades foram trabalhar com transportes, dirigindo ônibus e
caminhões, e também nas indústrias, entre elas a bélica.
Observe a imagem
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a) Descreva a imagem.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
b) Quem são os personagens que aparecem na imagem?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
c) Dê um título a esse cartaz.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
d) Explique com qual objetivo esse cartaz foi produzido.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
e) Por que o trabalho feminino foi importante durante a Primeira Guerra
Mundial?
...................................................................................................................

ATIVIDADE 04

30/06

Observe as imagens e assinale a alternativa correta:
a)

As
imagens
remetem para:
a) Guerra
Americana.

ao

Civil

lado
Norte-

b) Guerra dos Boeres.
c) Guerra

Civil

Espanhola.
d) Primeira
Mundial.
e) Guerra Fria.

Guerra
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b)
A imagem simboliza o fim da Primeira
Guerra Mundial. Ao associar a
imagem aos acontecimentos daquele
momento histórico, pode-se afirmar
que:
a) Na verdade não houve paz,
uma vez que a Alemanha recusou-se
a assinar o Tratado de Versalhes,
elaborado pela França e Inglaterra,
que estabelecia o término dos
conflitos.
b) Apesar da paz estabelecida, a
guerra afetou profundamente a
economia dos países europeus, que
tiveram que arcar com prejuízos
imensos, mesmo os países vitoriosos.
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c) Encontre as palavras
PÓS-GUERRA – TRÍPLICE ALIANÇA – IDEOLOGIA – TRATADO DE
VERSALHES – TRÍPLICE ENTENTE – PAZ ARMADA – CAPITALISMO –
FRANCISCO FERDINANDO – SEGUNDA FASE – LIGA DAS NAÇÕES -
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

17/06

PAST PERFECT (passado perfeito)
Atenção aluno: para realizar as atividades dessa apostila vocês
precisarão da tabela dos verbos irregulares que vocês receberam em
anexo à apostila anterior.
PAST PERFECT
O Past Perfect (Passado Perfeito) é um tempo verbal usado para
expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que
também ocorrera no passado.
As frases são formadas por
advérbios, a seguir os mais
utilizados:









when (quando)
just (acabado de; há pouco)
already (já)
by the time (no momento)
ever (já; alguma vez)
never (nunca)
before (antes)
after (depois)

Exemplos:
 I had already cleaned the house
when my mother arrived. (Eu já
tinha limpado a casa quando
minha mãe chegou.)
 She had just left by the time he
arrived. (Ela tinha acabado de
sair quando ele chegou.)
 They did not come with us
because they had visited this
museum
before. (Eles
não



vieram conosco porque tinham
visitado este museu antes.)
He asked me if I had ever been
to Germany. (Ele me perguntou
se eu já tinha estado na
Alemanha.)
Formação do Past Perfect
O Past Perfect é formado pelo
verbo auxiliar to have conjugado
no Simple
Past (had)
+ Past Participle do
verbo
principal
Lembrando que todos os verbos
regulares seguem um modelo de
conjugação.
Já
os
verbos
irregulares, não seguem nenhum
modelo ou regra de conjugação.
Assim sendo, utilize a tabela dos
verbos regulares e irregulares que
você recebeu junto com a apostila
anterior, utilizando a terceira
coluna.
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Exemplos:
Verbo to
dance (regular)
particípio passado: danced
Verbo to play (regular) - particípio
passado: played
Verbo to
study (regular)
particípio passado: studied
Verbo to go (irregular) - particípio
passado: gone
Verbo to be (irregular) - particípio
passado: been
FORMA AFIRMATIVA: Sujeito +
verbo to
have no
Simple Past (had)
+
verbo
principal no Past Participle +
complemento:
 You had changed your clothes
before the end of the party.
(Você tinha mudado suas
roupas antes do final da festa).
FORMA NEGATIVA : Sujeito +
verbo to
have no Simple
Past (had) + not + verbo principal
no Past Participle +
complemento:
 You had not changed your
clothes before the end of the
party. (Você não tinha mudado
suas roupas antes do final da
festa.)
FORMA
INTERROGATIVA:
Verbo to have no Simple Past +
sujeito + verbo principal no Past
Participle + complemento:
 Had you changed your clothes
before
the
end
of
the

party? (Você tinha mudado
suas roupas antes do fim da
festa?)
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EXERCÍCIO 1) Preencha os espaços em branco com o passado perfeito
dos verbos entre parênteses:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

When I got to the station, the train.........................(already/leave).
Before I lost my wallet I ………………….(lose) my umbrella.
By the time the doctor arrived, the patient …………….(die).
When Anna phoned, I ………………..(leave) to work.
Before Sara crossed the road, she ………………..(look) both ways.
Before I had a driving license, I …………(have) a driving test.
Before he ……………..(fill) in the application form, he looked for job
offers in the newspaper.
h) When I looked up, the burglar ……………(go).
i) When the police arrived, the riots ………………(stop).
j) After we ………………(reach) an agreement, we shacked hands.
EXERCÍCIO: 2) Preencha os espaços com a forma correta dos verbos.
Past perfect.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

They ..............(finish) answering the questions before the bell rang.
When Matthew arrived at home, his wife ………….. (cook) the meal.
Mrs. Lawrence ………….. (open) the window before she went to bed.
Before Darcy entered this competition she …………..(practice) for two
months.
Dexter ………….. (not see) a skeleton before he visited the museum with
his friends.
When the earthquake happened, we ……………… (not finish) our work at
the office.
Simon …………… (take) a shower before the guests arrived for the party.
The thief ……………. (jump) out of the window by the time a opened the
door.
Mrs. Reid …………… (work) for the company for 30 years when she got
retired last year.
I …………….. (not watch) a horror film before we went to the cinema last
Wednesday.
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ATIVIDADE 02

24/06

PRESENT PERFECT (presente perfeito)
O Present Perfect (Presente Perfeito) é um tempo verbal que expressa
ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão
acontecendo ou foram concluídas recentemente. Pode ser usado para
indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente.
Essas ações serão sempre representadas pelos seguintes advérbios:











already (já)
yet (já; ainda)
ever (já; alguma vez)
just (há pouco; agora mesmo)
never (nunca)
always (sempre)
lately (ultimamente)
often (normalmente)
recently (recentemente)
frequently (frequentemente)
EXEMPLO:
I have been living in Rio de Janeiro since 2010. (Estou estou morando no
Rio de Janeiro desde 2010.)
FORMAÇÃO DO PRESENT PERFECT:
O Present Perfect é formado pelo verbo auxiliar to have (have/has)
conjugado
no Simple
Present (presente
simples)
+
o Past
Participle (particípio passado) do verbo principal.

Exemplos:
She has never been to the States. (Ela nunca esteve nos Estados Unidos.)
I have always wanted to study German. (Eu sempre quis estudar
alemão.)
 He has been arriving early lately. (Ele tem chegado cedo ultimamente.)
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FORMA AFIRMATIVA: Sujeito + verbo auxiliar to have no Simple
Present + verbo principal no Particípio Passado + complemento.
 My parents have visited Portugal three times. (Meus pais visitaram
Portugal três vezes)
FORMA NEGATIVA: Sujeito + verbo auxiliar to have no Simple Present
+ not + verbo principal no Particípio Passado + complemento.
 My parents have not visited Portugal three times. (Meus pais não
visitaram Portugal três vezes)
FORMA INTERROGATIVA: Verbo auxiliar to have no Simple Presente +
sujeito + verbo principal no Particípio Passado + complemento.
 Have my parents visited Portugal three times? (Meus pais visitaram
Portugal três vezes?)
EXERCÍCIO 1) De acordo com os exemplos, preencha as frases abaixo:
She has spoken English since she was a little girl.
They have been married for seventeen years.
a) I ________ (to have) my car ________ (since/for) three years.
b)We ________ (to be) in the classroom ________ (since/for) ten o´clock.
c) He ________ (to have)a great deal of money ________ (since/for) the day he
was born.
d) My best friend ________ (to live) in New York ________ (since/for) he was
born.
e) They ________ (to have) a great deal of trouble with their car ________
(since/for) the day they bought it.
f) Bill and his father ________ (to work) together in the same company
________ (since/for) more than ten years.
g) Everyone ________ (to speak) well ________ (since/for)he beginning of the
course.
h) I ________ (to speak)English ________ (since/for) only a couple of years.
i) My next-door neighbor _________ (to be) very inactive _________
(since/for)she became ill.
j) I ________ (to know) my best friend ________ (since/for) more than fifteen
years.
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EXERCÍCIO 2: Complete as frases com os verbos entre parênteses no
Present Perfect:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Have you ever _______ (be) to Los Angeles?
Martin __________ (live) in Massachusetts for the past 10 years.
Mom, __________ (finish) reading the paper yet?
You should take an umbrella with you. It __________ (start) to rain.
The children __________ (find) the lost puppy.
Larry ___________ (drink) three glasses of wine.
The kids ___________ (celebrate) their birtday.
The cat ___________ (see) a small mouse.
They __________ (clear) the house. It look clean again.
I __________ (to be) at the pet shop.
ATIVIDADE 03

01/07

CONTINUOUS TENSE (tempos continuos)
Os continuous tenses, são aqueles que indicam uma ação que está, estava
ou estará em progresso em determinado espaço de tempo, ou seja, são os
gerúndios que conhecemos no português, as palavras terminadas com os
sufixos ando, indo, endo; no inglês é ing.
A formação de todos os modos no
tempo
contínuo
(continuous
tenses) deve seguir a mesma
estrutura:

> I am studying English. (Eu
estou estudando ingles)
> She was driving home when she
saw you. (Ela estava dirigindo

Verbo to be + verbo principal +
ing

(voltando) para casa quando viu

O sufixo -ing indicará que a ação
ainda está em continuidade. O
verbo to be, por sua vez,
funcionará
como
um
verbo
auxiliar e deverá ser conjugado
conforme o tempo verbal (present,
past ou future continuous).

> They will be traveling when I

Exemplos:

você)
get back home. (Eles estavam
estudando quando eu cheguei em
casa)
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FORMA NEGATIVA:
Acrescentamos o not depois do
verbo, como descreve abaixo:
Sujeito + verbo to be + not +
verbo com -ing + complemento


She is not watching TV.
(Ela não está assistindo TV.)



afirmativa (affirmative form): They
are studying for the test. (Eles
estão estudando para o teste.)


not studying for the test. (Eles
não

a forma interrogativa o verbo

 Is she watching TV? (Ela está
assistindo TV?)

estão

estudando

para

o

teste.)

passa para o inicio da frase, segue
Verbo to be + sujeito + verbo
com -ing + complemento

Forma
negativa (negative form): They are

FORMA INTERROGATIVA: Para

o exemplo:

Forma



Forma
interrogativa (interrogative form):
Are

they

studying

for

the

test? (Eles estão estudando para
o teste?)

PAST CONTINUOUS TENSE
Past Continuous é o tempo verbal formado com verbo be no passado –
was, were – acompanhado de outro verbo com “-ing”.
Se o verbo “be” for colocado em
suas formas no passado (was,
were) acompanhado de outro
verbo com “-ing”, dizemos que se
trata do Past Continuous Tense.
O passado contínuo é usado para
se referir a uma situação que
estava em andamento em um
determinado
momento
do
passado. A construção do passado
contínuo deve ser dada segundo a
forma:

Sujeito + verbo “to be” no
passado (was/were) + verbo com
“ing” + complemento.
Ex:
I was driving (eu
dirigindo)
You were writing (você
escrevendo)
He was jogging (ele
correndo)

estava
estava
estava
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We were crying (nós estávamos
chorando)
They were laughing (eles
estavam rindo)
Lembrando que temos os verbos
no passado que se classificam
como regulares e irregulares, os
verbos regulares são aqueles que
acrescentamos apenas ed no final,
ex:
work – worked
talk – talked
study – studied
dance – danced
play – played
add – added

like – liked
start – started
Os verbos irregulares são aqueles
que são escritos de forma
diferente.
Esses
verbos
são
escritos como se fossem outra
palavra. Como eles são escritos de
modo diferente, não seguem a
regra do ed no final, ex:
have – had – had
go – went – gone
get – got – got/gotten
do – did – done
say – said – said
know – knew – known
give – gave – given

PRESENT CONTINUOUS
Utiliza-se o verbo to be no Simple Present (presente simples) como auxiliar
e ao verbo principal, acrescentamos a terminação –ing.
Sujeito + verbo to be + verbo com -ing + complemento
Exemplo: She is watching TV. (Ela está assistindo TV.)
EXERCÍCIO 1. Complete as alternativas abaixo passando o verbo em
parênteses para o “Past continuous”:
a) I _________________a very pleasant book last night. (to read)
b) He _________________ TV when his mother arrived. (to watch)
c) My father and my little brother ______________________ soccer yesterday.
(to play)
d) My mother ___________________lunch with her friends last week. (to
have)
e) They _____________________hard in their College project. (to work)
f) I _________________a very pleasant book last night. (to read)
g) He _________________ TV when his mother arrived. (to watch)
h) My father and my little brother ______________________ soccer yesterday.
(to
play)
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i)
______
j) He _______ (play/not) football.

(you/speak)

English?

EXERCÍCIO 2. Complete as interrogações abaixo usando o “Past
Continuous”:
a) _______Rachel _____________ a new book? (read)
b)________they___________together yesterday? (work)
c)________he___________ to music? (listen)
d)________you _________street dance? (do)
e)________she __________her sister with her homework? (help)
EXERCICIO 3. Escreva os verbos a seguir no presente contínuo:
To go: going
a)to take:______________
b)to sleep:______________
c)to work:______________
d)to study:______________
e)to speak:_____________
f) to sing:______________
g)to play:______________
h)to dance:____________
i)to run:______________
j) to eat:______________
EXERCÍCIO 4: Coloque o verbo entre parênteses no Present
Continuous
a) The Children ___________ in the garden (play).
b) She ______________ fast today (drive).
c) They ______________ each other today (not talk).
d) Be quiet please. The baby ____________ (sleep).
e) At the moment my wife __________ the dogs and I _________ the plants
(feed/water).
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f) Why ________ the letter again? Because I ________ for spelling mistakes
(you read/check).
g) The sky ____________ dark. You'd better take an umbrella (get).
h) John ____________ at the momet. He ____________ a comic book (not
study/read)
i) Where is Carla? She _____________ in the living room. What ________?
She ________ television (sit/she do/ watch)
j) What a nice dress you ___________________ today (wear)

EXERCÍCIO 5. Leia o texto a seguir e destaque os present continuous
que encontrar:

Hello. My name is Sheena,

I am at the Central Park with my family. We all have come to the park on a
picnic. The sun is shining brightly in the sky. My father is drinking tea. My
mother is giving food to my father. My brother is running in the park. My
dog is also running with my brother. 1 am picking flowers. We are enjoying
a lot in the park.
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

17/06

Ler o texto
O que é biodiversidade?
Biodiversidade ou diversidade biológica (grego bios, vida) é a diversidade
da natureza viva.
Desde 1986, o termo e conceito têm adquirido largo uso entre biólogos,
ambientalistas, líderes políticos e cidadãos conscientizados no mundo
todo. Este uso coincidiu com o aumento da preocupação com a extinção,
observado nas últimas décadas do Século XX.
Refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade
genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da
flora, da fauna, de fungos macroscópicos e de microrganismos, a variedade
de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos ecossistemas,
e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos
organismos.
Quantas espécies existem no mundo?
Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As
estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas
classificaram e deram nome a somente 2 milhões de espécies. Entre os
especialistas, o Brasil é considerado o país da "megadiversidade":
aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. É
bastante divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da
Amazônia.
Para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em
dois níveis diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes
contidos em cada indivíduo, e as inter-relações, ou ecossistemas, na qual a
existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras.
A diversidade genética possibilitou a adaptação da vida nos mais diversos
pontos do planeta.
As plantas, por exemplo, estão na base dos ecossistemas. Como elas
florescem com mais intensidade nas áreas úmidas e quentes, a maior
diversidade é detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e sua
excepcional vegetação.
Quais as principais ameaças à biodiversidade?
A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira
agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e
industrial, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à
extinção. A cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta
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tropical são desmatados. As estimativas sugerem que, se isso continuar,
entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão
estar extintas dentro dos próximos 30 anos.
A sociedade moderna - particularmente os países ricos - desperdiça grande
quantidade de recursos naturais. A elevada produção e uso de papel, por
exemplo, é uma ameaça constante às florestas. A exploração excessiva de
algumas espécies também pode causar a sua completa extinção. Por causa
do uso medicinal de chifres de rinocerontes em Sumatra e em Java, por
exemplo, o animal foi caçado até o limiar da extinção. A poluição é outra
grave ameaça à biodiversidade do planeta. Na Suécia, a poluição e a acidez
das águas impede a sobrevivência de peixes e plantas em quatro mil lagos
do país.
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ATIVIDADE 02

24/06

Faça dois acrostico um sobre biodiversidade e outro preservação, ilustre e
colora bem bonito.
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ATIVIDADE 03

24/06

Ler o texto e fazer um desenho com a palavra BIODIVERSIDADE, colorir
muito bem.
A perda da biodiversidade
A biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta. Além do valor
econômico, possui valor científico, ético e estético. Ainda assim, a
humanidade nem sempre respeita esse patrimônio.

Muitos fatores do desenvolvimento industrial aceleraram a perda da
biodiversidade e algumas de suas consequências são irreversíveis como a
diminuição da variabilidade das espécies e, portanto, a maior
vulnerabilidade diante de possíveis mudanças.
No período que vai desde o ano de 1600 até a atualidade, comprovou-se
a extinção de mais de mil espécies conhecidas pela ciência, entre plantas e
animais. Nos últimos anos, tem havido grande interesse em se saber
realmente quantas espécies se extinguem a cada ano.
Aparentemente, tem ocorrido um aumento do número de espécies desde o
Cambriano até os dias atuais, apesar das grandes extinções. A grande
perda de biodiversidade da atualidade faz pensar que, provavelmente,
possa ocorrer a sexta grande extinção.
Biodiversidade
Toda essa gama é fundamental para o equilíbrio e a estabilidade dos
ecossistemas na natureza, impulsionando e diversificando os mais
diferentes hábitats para o uso comercial, como as atividades agrícolas,
pesqueiras, pecuárias, florestais e mais recentemente a biotecnologia.
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A diversidade biológica contribui para o desenvolvimento social,
econômico, genético, cultural, científico e educacional, entre outros
benefícios.
O que provoca a perda de biodiversidade:
 A eliminação de seres vivos com a exploração excessiva dos recursos
naturais (pesca, caça, agricultura e pecuária intensivas etc.).
 A eliminação dos hábitats naturais de certas espécies em
decorrência da urbanização ou da construção de estradas.
 A destruição de recursos naturais ao fabricar objetos como papel,
ferramentas, materiais de construção etc.
 A contaminação dos hábitats e dos recursos alimentares de certas
espécies com fertilizantes, pesticidas, emissões e vazamentos tóxicos
que alteram seus processos reprodutivos.
 A introdução de novas espécies nos ecossistemas, o que provoca
desequilíbrio entre os seres nativos.
 As mudanças climáticas.
 O reflorestamento de extensas áreas com monoculturas de rápido
crescimento.
O valor científico. Conhecendo melhor o funcionamento dos ecossistemas
e dos seres vivos, poderia se adotar o uso racional dos recursos biológicos.
O valor ético. As pessoas devem respeitar a natureza. Devem-se evitar as
ações humanas que coloquem em perigo os seres vivos e que não levem em
conta a preservação dos recursos para as futuras gerações.
O valor estético ou recreativo. Os passeios e as excursões também
representam um bem oferecido pela natureza

ATIVIDADE 04

01/07

RESPONDER AS QUESTÕES E FAÇA O CAÇA PALAVRAS
1- O que é biodiversidade?

2- Como a biodiversidade é importante para nós?
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3- Quais são as causas e ameaças a biodiversidade?

4- Quais são os valores que a biodiversidade tem?

5- Em nosso dia a dia como podemos cuidar da nossa biodiversidade?

6- Estima que a ameaça a biodiversidade do mundo esteja acontecendo a
quanto tempo?

7- Quantas espécies estima que existam de animais no mundo todo?

8- Existem espécies que não foram identificadas ainda pelos cientistas?
Quantas mais ou menos?

9- Existe algum lugar no planeta em que a biodiversidade das plantas é
bem maior que em outros lugares?

10- Considerando o que está acontecendo ao mundo atualmente, a nossa
biodiversidade está muito em risco de se extinguir logo? Por que? Resposta
pessoal.
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CAÇA PALAVRAS
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
Origem e História do Voleibol:
O voleibol foi criado no ano de 1895 pelo americano William C.
Morgan, diretor de educação física da Associação Cristã de Moços (ACM),
na cidade de Holyoke, em Massachusets, nos Estados Unidos da América
do Norte. 0 nome original do novo esporte era “minonette”. Nessa época, o
esporte em moda era o basquetebol, que tinha sido instituído apenas há
três anos pôr Nasmith e que rapidamente se difundira. Era muito enérgico
e cansativo para homens de idade. Pôr sugestão do Pastor Lawrece Rinder,
Morgan idealizou um jogo menos fatigante que o basquetebol para os
associados mais velhos da ACM e colocou uma rede semelhante a de tênis,
a uma altura de 1,83cm, sobre a qual uma câmara de bola de basquetebol
era batida surgindo assim o esporte que seria mais tarde denominado
voleibol.
A primeira bola usada no voleibol era uma câmara de bola de
basquetebol.
A primeira quadra de voleibol tinha as seguintes medidas:
comprimento - 15,35m: largura - 7,625 m. A rede tinha a altura de 1,98m.
No Brasil, dizem uns que ele foi praticado, pela primeira vez, em
1915, no Colégio Marista de Pernambuco, e outros que o mesmo foi
introduzido por volta de 1916/1917, pela ACM de São Paulo.
O primeiro campeonato Sul-Americano de Voleibol, masculino e feminino,
patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, entidade que
controlava esse esporte, foi realizado no Ginásio do Fluminense F.C., no
Rio de Janeiro, no período de 12 a 22 de setembro de 1951, sendo
campeão
o
Brasil,
no
masculino
e
no
feminino.
A Confederação Brasileira de Voleibol foi criada em 9 de agosto de
1954 e teve como seu primeiro presidente o Sr. Denis Hatthaway. A
Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 20 de abril de 1947,
em Paris, França, sendo o primeiro presidente o Sr. Paul Libaud e
fundadores os seguintes Países: Brasil, Bélgica, Egito, França, Holanda,
Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Ioguslávia,
Estados Unidos e Uruguai.
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ATIVIDADE 01

MARQUE

(V)

NAS

AFIRMAÇÕES

18/06

VERDADEIRAS

E

(F)

NAS

AFIRMAÇÕES FALSAS.
a) (

) O Voleibol era chamado de Minonette;

b) (

) O Criador do Voleibol foi William Shakespeare;

c) (

) O Voleibol teve sua origem na Alemanha;

d) (

) A primeira bola usada no voleibol era uma câmara de bola de

basquetebol.
e) (

) A primeira quadra de voleibol tinha as seguintes medidas:

comprimento - 15,35m: largura - 7,625 m. A rede tinha a altura de 1,98m.
f) (

) No Brasil, dizem uns que o Voleibol foi praticado, pela primeira vez,

em 1995;
g) (

) O primeiro campeonato Sul-Americano de Voleibol, masculino e

feminino, patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, entidade
que controlava esse esporte, foi realizado no Ginásio do Fluminense F.C.,
no Rio de Janeiro;
h) (

) A Confederação Brasileira de Voleibol foi criada em 29 de agosto

de 1954;
i) (

) O primeiro presidente da Confederação Brasileira de Voleibol foi o

Sr. Denis Hatthaway.
j) (

) A Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 20 de abril de

1947, em Paris, França, sendo o primeiro presidente o Sr. Paul Libaud;
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ATIVIDADE 02

25/06

COMPLETE O TEXTO ABAIXO:
O __________________ foi criado no ano de ____________ pelo americano
__________________________, diretor de educação física da Associação Cristã
de Moços (ACM), na cidade de Holyoke, em _____________________________,
nos__________________________________. 0 nome original do novo esporte
era ______________________. Nessa época, o esporte em moda era o
_______________________, que tinha sido instituído apenas há três anos pôr
______________________ e que rapidamente se difundira. Era muito enérgico
e cansativo para homens de idade. Pôr sugestão do Pastor
_____________________________, Morgan idealizou um jogo menos fatigante
que o basquetebol para os associados mais velhos da ACM e colocou uma
__________ semelhante a de _____________, a uma altura de ______________,
sobre a qual uma câmara de bola de ____________________ era batida
surgindo assim o esporte que seria mais tarde denominado
______________________.
A primeira ______________ usada no ___________________ era uma câmara
de bola de basquetebol. A primeira quadra de __________________ tinha as
seguintes medidas: comprimento - 15,35m: largura - 7,625 m. A rede
tinha a altura de 1,98m.
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FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL
Uma partida de voleibol de alto rendimento pode durar de uma hora e
meia até duas horas. O jogo é levado adiante por meio de determinados
movimentos, que são os fundamentos do voleibol. As definições e os
termos são variáveis, mas podem ser eles: o saque, a recepção, o
levantamento, o ataque e a defesa.
-Saque: é o primeiro movimento do jogo, no qual um jogador no fim da
área de sua equipe deve enviar a bola no campo adversário;
-Recepção: pode ser o primeiro toque na bola que vai receber o saque do
adversário, visando preparar a equipe para o ataque;
-Levantamento: o levantamento visa levar adequadamente e na melhor
posição a bola para o jogador que irá fazer o ataque;
-Ataque: é chamado também de “cortada”, no qual o jogador levará a bola
ao campo do adversário, visando ganhar pontos;
-Bloqueio: o bloqueio é feito por um ou mais jogadores que se preparam
para defender o ataque do time adversário, podendo até mesmo rebater a
bola.
Há diversas técnicas e formas que esses movimentos são realizados no
voleibol. Todos eles visam manter a bola no ar, em constante ligação de
passe entre os jogadores do mesmo time. O objetivo é fazer a bola cair no
chão do adversário, seja pelo ataque, pelo bloqueio, ou mesmo um saque
que não consegue ser bem recebido pelo oponente.

Regras Básicas do Voleibol
As regras do voleibol se desenvolveram ao longo da história, tornando o
jogo mais dinâmico ou mesmo mais apreciado para o entretenimento.
Portanto, há uma série de regras sobre as jogadas e outros aspectos do
esporte. Listamos algumas delas a seguir.
Cada equipe deve possuir 6 jogadores em quadra;
O árbitro é responsável por sortear a equipe que vai realizar o primeiro
saque, antes de iniciar o jogo;
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Enquanto a equipe que realiza o saque continuar marcando pontos
favoráveis, o poder de saque continua com ela;
Há um movimento de rotação, no sentido horário, do posicionamento de
cada jogador na quadra cada vez que a equipe marca um ponto contra o
adversário que estiver com o saque;
A partir do momento que a bola é enviada do campo adversário, a equipe
pode tocar na bola apenas três vezes para enviá-la de volta ao oponente;
Um mesmo jogador não pode tocar a bola duas vezes consecutivas;
Dois ou três jogadores podem tocar a bola simultaneamente. Nesses casos,
é considerado que a bola foi cada duas ou três vezes, respectivamente;
Vence um set a equipe que fizer 25 pontos com a diferença mínima de 2
pontos;
Em caso de empate antes de atingir o set (24 x 24), o jogo continua até
uma das equipes alcançar a diferença de 2 pontos;
No caso de partidas compostas por 5 sets, ganha quem vencer 3.

Características:
O voleibol é um esporte praticado por 2 equipes, numa quadra dividida por
uma rede.Seu objetivo é enviar a bola por cima da rede, para fazê-la cair
na quadra adversária. Para isso, cada equipe dispõem de 3 toques para
devolver a bola, além do toque do bloqueio.
Início do jogo:
O jogo começa depois de um saque realizado na linha de fundo da quadra,
por cima da rede e na direção do campo contrário.
A equipe adversária recebe a bola, cria estratégias de jogo para atacar, e a
devolve, de maneira que os outros não possam devolvê-la.
A quadra:
- Comprimento 18 metros. Largura 9 metros;
-Altura da rede: Feminino 2,24 metros e Masculino 2,43 metros;
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Posição dos jogadores
1- Defesa/ Sacador
2- Atacante / Saída de Rede
3- Levantador / Rede
4- Atacante / Entrada de Rede
5- Defesa
6- Meio
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Ilustração:

Equipes:
- Titulares: 6 jogadores
- Reservas: 6 jogadores
O jogo:
-Ganha um set a equipe que primeiro marcar 25 pontos com uma
diferença
de
2
pontos
em
relação
à
outra
equipe.
-Para vencer o jogo a equipe tem que ganhar 3 sets, caso haja empate (2 2) se joga o quinto set de 15 pontos com um mínimo de 2 pontos de
diferença.
- Bola na linha é dentro;
- A equipe pode tocar na bola no máximo 3 vezes por jogada, além do
toque no bloqueio.
- É proibido ao jogador dar 2 toques consecutivos na bola;
- A bola pode ser tocada com qualquer parte do corpo;
- A bola deve ser passada por cima da rede, podendo tocá-la;
- É considerada invasão, quando um jogador atrapalha a jogada do
adversário por cima da rede ou quando ultrapassa os limites da quadra
por baixo rede;
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- É proibido ao jogador tocar na rede;
- Durante o saque é proibido pisar na linha;
- É proibido bloquear e cortar o saque;
- Um jogador que estiver na defesa, não pode efetuar um ataque na zona
de ataque.
- O líbero é um atleta especializado em recepção e defesa.
Deve utilizar uniforme diferente dos demais, não pode ser capitão do time,
nem atacar, bloquear ou sacar.
Só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra. Caso esteja
na zona de ataque, poderá fazer levantamentos somente de manchete,
pois se o fizer de toque, não pode pular.

ATIVIDADE 03

25/06

DESCREVA OS FUNDAMENTOS A SEGUIR:
1) Saque:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
2) Bloqueio:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3) Ataque:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
4) Recepção:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
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5) Levantamento:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

ATIVIDADE 04

02/07

RESPONDA:
1) Quais são as características do Jogo de Voleibol?

2) Quantos são os jogadores titulares no Voleibol?

3) Quantos são os jogadores reservas no Voleibol?

4) Como se inicia a partida de Voleibol?

5) Qual é a altura da rede para homens e para mulheres?

6) Quais são as posições dos jogadores?

7) Quantos pontos uma equipe deve fazer para vencer um set?

8) Quantos sets uma equipe deve vencer para ganhar a partida?

9) São permitidos dar quantos toques na bola antes de lançá-la à quadra
adversária?

10) Qual é a medida oficial da quadra de Voleibol?
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

17/06

CIÊNCIA E RELIGIÃO
Para algumas pessoas os dois campos da vida humana CIÊNCIA E
FÉ parecem contradizer-se. Religião lembra-nos uma igreja recolhida, onde
o ser humano vai se concentrar no silêncio e na meditação para se
encontrar com Deus.
Ciência fala-nos de uma sala silenciosa de experiências onde o ser
humano se concentra para procurar desvendar os mistérios e as leis da
natureza. Poderão ambos Ciência e Fé unir-se? Ou um tem de dispensar o
outro? Não há contradição nem oposição entre Ciência e Fé. Posso ser o
homem mais moderno, mais ilustrado, mais evoluído, sem renunciar a
uma única afirmação de minha fé cristã.
Um padre foi ver um doente que se recusava a receber os
sacramentos da Igreja e dizia que a religião é para ignorantes. Mas o padre
disse-lhe que o célebre cientista Volta era católico. O senhor falou que se
de fato provasse isso, ele se converteria. O padre conseguiu levar Volta até
o senhor que se rendeu enfim à fé cristã. Deste cientista lemos: "Deixei às
vezes de realizar boas ações, que era de se esperar de um católico.
Reconheço meus erros. Mas nunca pequei contra a fé. A Deus devo dar
graças por minha fé. Nela viver e morrer, fé é meu firme propósito. Espero
por meio dela alcançar a vida eterna."
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A fé não é um obstáculo ao progresso em todos os campos da técnica
e da ciência. Um ajuda o outro. Pois Deus é o autor da mesma inteligência
humana que aceita as afirmações da fé e da ciência, e que com ambas
progride e se realiza totalmente.
Obrigado, Senhor, pelos homens de tanta sabedoria que ajudam e
ajudaram-nos em muitos campos da vida. Obrigado, também, por sua fé
esclarecida.
Soubeste tão bem dotar-nos de tais capacidades que a tua presença, o
conhecer-te, jamais nos afasta da realização de nossa vida nesta terra. Tu
nos colocaste neste mundo para nele viver, transformando-o.
Que os homens sábios de hoje saibam também dar testemunho de
sua fé a todos.
Mons. Paulo Daher
ATIVIDADES:
1. Em sua opinião, qual é o mito mais importante para explicar a vida
humana e os mistérios das religiões?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. A religião e a ciência procuram dar respostas para o ser humano sobre
sua existência. Até que ponto você considera a religião e a ciência
importantes para o ser humano?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. É importante buscarmos respostas nessas duas áreas humanas tão
próximas, mas também tão diferentes? Por quê?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Quais respostas você considera mais importantes: as da religião ou as
da ciência? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 02

24/06

A FÉ, A RAZÃO E O VIVER
Em muitas ocasiões de nossa vida sentimos dificuldades em aceitar
ou mesmo entender o que está acontecendo conosco. À primeira vista
temos a impressão de que por causa de nossas capacidades e de nossas
experiências saberemos resolver todos os nossos problemas. E muitas
vezes não conseguimos nem entender o que ocorre e muito menos
encontrar solução.
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É então que vamos buscar solução numa visão diferente da vida que
na religião chamamos de fé. A fé é um sentimento, uma maneira de
enxergar fora do modo comum que usamos para entender as coisas, as
pessoas, a vida. Ela é natural em nós e muito necessária em nosso
relacionamento com este mundo.
Fé

é

acreditar

na

palavra,

na

pessoa,

na

vida

(em

suas

potencialidades). Na capacidade de ver mais, melhor, de aceitar ver,
mesmo sem saber certo o que é, mas confiar em quem propõe. A fé
religiosa, que é um dom divino, é uma luz interior que vem de Deus e
trabalha em nós transformando nossa maneira de encarar a vida, as
pessoas. E ainda mais, diante de qualquer dificuldade ela com a graça de
Deus dá forças para seguir adiante. Cria em nós uma alegria de viver.
Dá-nos um otimismo diante de tudo o que acontece na vida. Faz-nos
superar os momentos difíceis. Ajuda-nos a enxergar sempre uma razão
boa em tudo o que nos fere, porque acredita que Deus está presente em
nossa vida.
Quando Deus aparece em nossa vida é como o sol que nasce
iluminando devagar, espalhando luzes e cores sobre tudo. Seus raios dão
vida a tudo o que tocam. Despertam as qualidades que temos e descobrem
novas, multiplicando o bem.
Se nos colocamos sob o calor de sua presença e o aceitamos como
luz e vida de nossa vida, uma grande felicidade vai enchendo nossos dias
de alegria e paz. Se depois o levamos para os outros, parece que nós
também nos transformamos em sol, luz e cor para todos.
Para muita gente a fé pode ser fuga. Como se tivesse medo de
conhecer além das aparências e do sentir. A fé verdadeira pode ser até
mais clara do que podemos conhecer vendo e sentindo. Crer não é só
confiar em alguém, em algo que funcione bem.
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A fé no Deus vivo, que é nosso Pai, dá-nos segurança no presente, e
confiança no futuro. O que aprendo da parte de Deus, sempre me traz
alegria, certeza.
Sendo Pai acompanha sempre minha vida, ajudando-me a crescer, a
me tornar realizado e feliz. Nada temo, todo bem espero sabendo que tenho
junto a mim um Deus poderoso que me ama e que se interessa por minha
vida.
Mons. Paulo Daher
ATIVIDADES:
1. Cada ser humano possui uma origem diferente para sua fé, sua crença.
Qual é a história de sua fé, de sua crença?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Qual a origem de sua fé, de sua crença?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Como seus pais influenciaram no fato de você ter fé?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4. Você exercita sua fé? Como?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Qual a influência que sua comunidade religiosa tem sobre sua fé?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ARTE
ATIVIDADE 01

19/06

Linguagem Poética. (desenho e escrita)
Escolha uma pessoa muito importante em sua vida e através de um
desenho conte um pouco sobre a vida dela. Após faça um texto sobre a
pessoa que você escolheu. ( se você quiser pode escolher mais que uma
pessoa).
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ATIVIDADE 02

26/06

O que são Drogas?
Drogas são substâncias, naturais ou sintéticas, que causam alguma
alteração no funcionamento do organismo. Essas alterações dependem do
tipo de droga consumida, da quantidade utilizada e das características
pessoais de quem as ingere / utiliza.

Observe as imagens acima e faça um desenho sobre o tema DROGAS.

