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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
Formar substantivos
abstratos a partir de
adjetivos.
GEOGRAFIA
Identificar as zonas
térmicas da Terra e
compreender
os
fatores
que
dão
origens a elas.

Terça-Feira
16/06
MATEMÁTICA
Compreender
a
resolução
de
expressões
numéricas.
HISTÓRIA
Reconhecer
a
importância do rio
Nilo
para
o
desenvolvimento
da
civilização
egípcia;
Conhecer
a
composição
da
sociedade egípcia,
o
poder
e
a
representatividad
e do Faraó;
Identificar
as
características da
religião
dos
egípcios,
a
importância dos
deuses
e
a
associação destes
com animais;
Compreender
a
finalidade
da
construção
das
pirâmides.

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
17/06
CIÊNCIAS
Entender o que é
a
atmosfera
e
quais
gases
a
compõem.
ENSINO
RELISOSO
Reconhecer
e
cuidar de si, do
outro,
da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de valor
da vida.
INGLÊS
Utilizar o presente
do verbo to be na
forma afirmativa,
para
identificar
pessoas
e
descrever rotinas
diárias.

Quinta-feira
18/06
LINGUA
PORTUGUESA
Exercício
sobre
substantivos
concretos.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer um pouco
da origem e história
do Voleibol.

Sexta-Feira
19/06
MATEMÁTICA
Recordar
os
múltiplos de um
número natural.
ARTE
Levar o aluno a
reconhecer
e
identificar a arte
rupestre.
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Segunda-Feira
22/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Identificar
substantivos comuns
e próprios em um
texto.
GEOGRAFIA
Compreender que as
estações
do
ano
acontecem
em
consequência
do
movimento
de
translação da Terra e
do
seu
eixo
de
inclinação.
Compreender
o
sistema
de
fusos
horários da Terra.

Terça-Feira
23/06
MATEMÁTICA
Relembrar
os
divisores de um
número natural.
HISTÓRIA
Compreender
qual era o cargo
do faraó e a
participação
da
sua família no
governo.
Conhecer
o
sistema de escrita
egípcio e entender
de
que
forma
esta, apesar de
apresentar formas
enigmáticas
possibilitou
a
sociedade
atual
conhecer mais a
fundo sua riqueza
intelectual,
material
e
arquitetônica;
Identificar
as
características da
religião
egípcia
através
da
imagem de alguns
deuses venerados
por eles.

Segunda-Feira
29/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Formar substantivos
derivados a partir de
primitivos.
GEOGRAFIA
Compreender
o
sistema
de
fusos
horários do Brasil

Terça-Feira
30/06
MATEMÁTICA
Entender
os
critérios
de
divisibilidade
e
utilizá-los no seu
dia-a-dia.

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
24/06
CIÊNCIAS
Compreender
a
distribuição
dos
gases
na
atmosfera.
Identificar o gás
oxigênio como gás
essencial à
combustão.
ENSINO
RELISOSO
Reconhecer
e
cuidar de si, do
outro,
da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de valor
da vida.
INGLÊS
Empregar
de
modo inteligível o
verbo to be na
forma negativa e
interrogativa em
frases escritas.
Descrever
relações por meio
do
uso
de
apóstrofo (’) + s.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
01/07
CIÊNCIAS
Divisar
a
atmosfera
em
camadas
e
nomeá-las.
INGLÊS
Descrever
relações por meio
HISTÓRIA
Reconhecer
as do
uso
de
características da apóstrofo (’) + s.
Região do rio Nilo;
Identificar
algumas palavras
que caracterizam
o
conteúdo
abordado sobre o
Antigo Egito

Quinta-feira
25/06
LINGUA
PORTUGUESA
Diferenciar
substantivos
primitivos
e
derivados.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer um pouco
da origem e história
do Voleibol.
Conhecer as regras
básicas do Voleibol.

Quinta-feira
02/07
LINGUA
PORTUGUESA
Completar
cruzadinha
com
substantivos.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer as regras
básicas do Voleibol.

Sexta-Feira
26/06
MATEMÁTICA
Compreender
a
importância
dos
critérios
de
divisibilidade.
ARTE
Conhecer a famosa
obra
"Os
Doze
Girassóis", de Van
Gogh; Estimular a
produção
de
releitura de obra
;Despertar o gosto
pela arte.

Sexta-Feira
03/07
MATEMÁTICA
Conhecer
e
entender o que é
um número primo e
um
número
composto.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
Substantivo: definição e classificação
Substantivo é a palavra usada para denominar coisas, pessoas,
lugares, um ser e sentimentos. Pode estar acompanhado por um
adjetivo, numeral, ou pronome. Os substantivos são caracterizados por
terem gênero, número e grau, sua classificação é: Concreto; Abstrato,
Próprio, Comum, Primitivo, Derivado, Simples, Composto e
Coletivo.
Concreto
Nomeiam seres existentes que possam gerar em nosso pensamento
uma imagem concreta, podendo ser imaginários (anjos, alma, bruxa),
ou reais (casas, cadeira).
Abstrato
Como o próprio nome já diz é abstrato, que não tem como ser pego na
mão ou jogado em algum lugar. São os sentimentos, as ações, as
emoções, qualidade e estado. Exemplo: beijo, vida, amor, ódio, frio,
beleza.
Próprio
Dá nome aos seres, ou seja, o ser é nomeado particularmente, é
representado pela letra inicial maiúscula. Exemplo: Maria, Terra, São
Paulo.
Comum
Nomeia um ser que participa de certa classe, genericamente. Exemplo:
homem, cachorro, cidade, mesa, telefone.
Primitivo
São variadas palavras que se encaixam numa família etimológica, e
que não deriva de nenhum outro nome. Exemplo: pobre, flor.
Derivado
Surge de outra palavra já existente na Língua, ou seja, é originado do
primitivo (primeiro). Exemplo: pobreza, florista.
Simples
Possui somente um radical (uma palavra). Exemplo: água, tempo,
rádio, caixa.
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Composto
Possui mais de um radical, ou seja, é uma palavra composta.
Exemplo: guarda-chuva, couve-flor, lança-perfume.
Coletivo
É o substantivo que expressa o plural de determinada palavra, mesmo
estando no singular, ou seja, com apenas uma palavra é possível
imaginar que é de mais de um elemento que está sendo falado.
Exemplos: Alcateia (agrupamento de lobos), Malhada (de ovelhas) Molho
(de chaves ou verduras).

ATIVIDADE 01

15/06

Indique substantivos abstratos a partir das seguintes palavras.
Exemplo: a) branco – brancura
b) jovem - juventude
c) mau d) feio e) delicado f) certo g) doce h) macio i) escuro j) extenso –

ATIVIDADE 02

18/06

Indique 3 substantivos concretos para cada grupo.
a) Nomes de lugares: _________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Nomes de instituições:______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Mobiliário:_________________________________________________________
d) Personagens folclóricas: ___________________________________________
______________________________________________________________________
e) Objetos:____________________________________________________________
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ATIVIDADE 03

22/06

Retire do texto 3 substantivos comuns e 3 substantivos próprios.
O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016
surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca
anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o
premiado.
A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com
alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha
inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária.
As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan
ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício.
A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor,
declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões
poéticas.
a) Comuns:
b) Próprios:

ATIVIDADE 04

25/06

Indique quais dos substantivos destacados são primitivos e quais sã
o substantivos derivados.
a) Parece que gosta muito de papel. Sua mesa está cheia de papelada.
b) Caíram pedras na estrada. Algumas são autênticos pedregulhos.
c) Plantamos cada uma dessas árvores. Hoje, temos um arvoredo.
d) Comprei o sapato na sapataria nova.
e) É preciso algum conhecimento de plantio para ter boas plantas.
f) A ferradura é feita de ferro.

ATIVIDADE 05

29/06

5. Dê substantivos derivados a partir de substantivos primitivos.
a) jornal:
b) telefone:
c) casa:
d) livro:
e) carta:
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ATIVIDADE 06

02/07
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

16/06

Expressões numéricas
As expressões numéricas podem ser definidas através de um
conjunto de operações fundamentais. As operações que podemos
encontrar são: radiciação, potenciação, multiplicação, divisão, adição e
subtração. Como uma expressão numérica é formada por mais de uma
operação, devemos resolver primeiramente as potências e as raízes
(na ordem que aparecerem), depois a multiplicação ou divisão (na
ordem) e por último adição e subtração (na ordem que aparecerem).
É comum o aparecimento de sinais nas expressões numéricas.
Eles possuem o objetivo de organizar as expressões, como: ( )
parênteses, [ ] colchetes e { } chaves, e são utilizados para dar
preferência para algumas operações. Quando aparecerem em uma
expressão

numérica,

devemos

eliminá-los.

Essa

eliminação

irá

acontecer na seguinte ordem: parênteses, colchetes e, por último, as
chaves.
Exemplo 1:
8 + [ (6 + 4) + (3 – 2 – 1)] = resolva primeiro os parênteses.
8 + [ 10 + (1 – 1)] =
8 + [ 10 + 0 ] = resolva os colchetes.
8 + 10 = 18

O valor numérico da expressão é 18.

Exemplo 2:
{ 52 – [( 5 + 3). 2] – 12 } .5 = resolva todas as potências.
{ 25 – [ 8 . 2] – 1 } .5 = elimine o parêntese.
{ 25 – 16 – 1 } .5 = elimine o colchete.
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{ 9 – 1} . 5 = elimine a chave.
8 . 5 = 40

O valor numérico da expressão é 40.

Determine o valor de cada expressão numérica:
a){ 20 – [6 + (4 + 1). 2 ] +1} .3 =

c)(102 : 5) + ( 9 – 7) .4 =

b)[(18 + 3 . 2) ÷ 8 + 5 . 3] ÷ 6 =

d)72 ÷ {2 .[7 + 18 ÷ (12 - 3)]} =

ATIVIDADE 02

19/06

Múltiplos de um número natural
Sejam a e b dois números inteiros conhecidos, o número a é
múltiplo de b se, e somente se, existir um número inteiro k tal
que a = b · k. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de a é obtido
multiplicando a por todos números inteiros, os resultados
dessas multiplicações são os múltiplos de a.
Por exemplo, listemos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso
temos que multiplicar o número 2 pelos 12 primeiros números inteiros,
assim: 2x0 = 0; 2x1 = 2; 2x2 = 4, e assim por diante.
Portanto, os 13 primeiros múltiplos de 2 são:
M(2) = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ...}
Exemplo dos primeiros múltiplos de 4:
M(4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, … }
Desta forma, podemos verificar que o conjunto dos múltiplos é
infinito.
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1-Escreva os sete primeiros
a) Sequencia dos múltiplos de
b) Sequencia dos múltiplos de
c) Sequencia dos múltiplos de

múltiplos de:
7:
13:
15:

Para saber se um número é múltiplo de outro número, basta
efetuar uma divisão entre eles.
Exemplo: 343 é múltiplo de 7? SIM
343 : 7 = 49
343 é múltiplo de 7 e é múltiplo de 49
Exemplo: 362 é múltiplo de 7? NÃO
362 : 7 = 51 e resto 5

2a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

362 não é múltiplo de 7, pois a divisão
não é exata.

Responda:
Os múltiplos de 3 são todos os números ímpares?
O número 63 é múltiplo de 9?
O número 9 é múltiplo de 63?
O número 25 é múltiplo de 3?
O número 12 é múltiplo de 3 e 4?
Qual é o maior múltiplo de 6 que tem 2 algarismos?
Quantos são os múltiplos naturais de 8 que tem apenas 2
algarismos?

ATIVIDADE 03

23/06

Divisores de um número natural
Sejam a e b dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que b é
divisor
de a se
o
número b for
múltiplo
de a,
ou
seja,
a divisão entre b e a é exata (deve deixar resto 0).
Veja alguns exemplos:
→ 22 é múltiplo de 2, então, 2 é divisor de 22.
→ 63 é múltiplo de 3, logo, 3 é divisor de 63.
→ 121 não é múltiplo de 10, assim, 10 não é divisor de 121.
– Liste os divisores de 2, 3 e 20.
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D(2) = {1, 2}

D(3) = {1, 3}

D(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20}

Observe que o primeiro divisor de qualquer número é o 1, e que o
maior valor que aparece nessa lista é o próprio número, pois
nenhum número maior que ele será divisível por ele.
Por exemplo, nos divisores de 30, o maior valor dessa lista é o próprio
30, pois nenhum número maior que 30 será divisível por ele. Assim:
D(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}
1-Determine os divisores de cada número:
a) D(7) =
c)D(12) =
b) D(13) =
d)D(16) =
2-Determine os divisores comuns (iguais) de 12 e 20, isto é, os números
que são divisores de 12 e também são divisores de 20.

3-Verifique cada afirmação e marque V
a)( ) 185 é múltiplo de 8;
d)(
b)( ) 255 é divisível por 15;
e)(
c)( ) 5 é divisível por 10;
f)(

ATIVIDADE 04

para verdadeiro e F para falso:
) 145 é divisível por 12;
) 144 é divisível por 12;
) 100 é múltiplo de 8.

26/06

Critérios de divisibilidade
Para alguns números como o dois, o três, o cinco e outros,
existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem se efetuar a
divisão. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade.
Divisibilidade por 2
Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, ou 2, ou
4, ou 6, ou 8, ou seja, quando ele é par.
Exemplos:

a) 5040 é divisível por 2, pois termina em 0.
b) 237 não é divisível por 2, pois não é um número par.
Divisibilidade por 3
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Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos
seus algarismos for divisível por 3.
Exemplos:

a) 234 é divisível por 3,
pois a soma de seus algarismos é igual a 2+3+4 = 9, e como 9 é
divisível por 3, então 234 é divisível por 3.
b) 85 não é divisível por 3, pois 8+5 = 13, e 13 não é divisível por 3.
Divisibilidade por 4
Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o
número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível
por 4.
Exemplos:

a) 1800 é divisível por 4, pois termina em 00.
b) 4116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4.
c) 3850 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 50 não é
divisível por 4.
Divisibilidade por 5
Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5.
Exemplos:

a) 55 é divisível por 5, pois termina em 5.
b) 90 é divisível por 5, pois termina em 0.
c) 83 não é divisível por 5, pois termina em 3.
Divisibilidade por 6
Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3.
Exemplos:

a) 312 é divisível por 6, porque é divisível por 2 (par) e por 3 (soma: 6).
b) 716 não é divisível por 6, (é divisível por 2, mas não é divisível por 3).
c) 3405 não é divisível por 6 (é divisível por 3, mas não é divisível por 2).
Divisibilidade por 8
Um número é divisível por 8 quando termina em 000, ou quando o
número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível
por 8.
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Exemplos:

a) 7000 é divisível por 8, pois termina em 000.
b) 56104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8.
c) 78164 não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8.
Divisibilidade por 9
Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos
seus algarismos for divisível por 9.
Exemplo:

a) 2871 é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a
2+8+7+1=18, e como 18 é divisível por 9, então 2871 é divisível por 9.
b) 98 não é divisível por 9, pois 9+8 = 17 e 17 não é múltiplo de 9
Divisibilidade por 10
Um número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0.
Exemplos:

a) 4150 é divisível por 10, pois termina em 0.
b) 2106 não é divisível por 10, pois não termina em 0.
1-Considere os números 324, 235, 627 e 3114.
a) Quais são divisíveis por 2?
b) Quais são divisíveis por 3?
c) Quais são divisíveis por 6?
d) Quais são divisíveis por 5?
2-Assinale. Das quantias listadas, quais podem ser obtidas só com
cédulas de R$ 5,00?
a) R$ 143,00
b) R$ 220,00

c) R$ 335,00
d) R$ 401,00

ATIVIDADE 05

30/06

Ano bissexto
A cada quatro anos vivemos o chamado ano bissexto. A invenção foi
feita para alinhar a translação da Terra (movimento que ela dá em torno
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do Sol) ao nosso calendário. Este movimento demora 365 dias, 5 horas,
48 minutos e 56 segundos para acontecer.
A ideia é que essas horas que ultrapassam os 365 dias sejam
compensadas a cada quatro anos. Faça as contas: 6×4 = 24 horas = 1
dia, no dia 29 de fevereiro.
Assim, para saber se um ano é bissexto devemos verificar se o
número que o representa é divisível por 4.

1-Observe o número 20812950.
Usando os critérios
(marque com um x).
a) ( ) 2
b) ( ) 3
c) ( ) 4

de divisibilidade verifique se ele é divisível por
d) ( ) 5
e) ( ) 6
f) ( ) 8

g) ( ) 9
h) ( ) 10

2-Verifique se os anos são ou não bissextos:
a) 1960: Ano de inauguração de Brasília;
b) 1994: Ano de Emancipação do Município de Bela Vista do Toldo;
c) 2000: Último ano do século XX;
d) 2100: último ano do século XXI.
3-A Copa do Mundo de futebol masculino ocorre de 4 em 4 anos. Em
2014 ela foi disputada no Brasil.
a) Escreva os anos das 3 Copas do Mundo seguintes a ela.
b) Esses anos são bissextos?
ATIVIDADE 06

03/07

Números Primos e Números Compostos
Os Números Primos são números naturais maiores do que 1 que
possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele
mesmo.
O número composto é quando tem mais de dois divisores
naturais distintos.
*O número zero e o número 1 não são primos e nem compostos.
*O número 2 é o único número par que é primo.

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

Isso quer dizer que todos os números pares são compostos, com
exceção do número 2.
Para determinar se um número é primo ou composto:
*Encontrando os divisores do número:
a) D(7) = 1 e 7 é primo (o número 7 é divisível por 1 e por ele mesmo)
b)D(10) = 1, 2, 5 e 10 é composto
divisores.

(o número 10 tem mais de dois

1-Determinar os divisores de cada número e escrever ao lado se o
número é primo ou composto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

D(3) = 1 e 3 - primo
D(4) =
D(5) =
D(6) =
D(8) =
D(9) =
D(11) =
D(12) =

i) D(20) =
j) D(13) =
k) D(14) =
l) D(15) =
m) D(16) =
n) D(17) =
o) D(18) =
p) D(19) =
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

15/06

ZONAS TÉRMICAS DA TERRA
A inclinação do eixo de rotação da Terra e sua forma arredondada são
características que contribuem para que raios solares incidam de
maneira desigual em cada parte do globo. Dessa forma, ocorre uma
distribuição diferenciada de energia do Sol em nosso planeta. Veja, no
esquema abaixo, como isso ocorre.

Preencha o mapa a seguir conforme o segundo esquema acima:
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ATIVIDADE 02

22/06

AS ESTAÇÕES DO ANO
As estações do ano representam quatro subdivisões climáticas no
período de um ano: verão, outono, inverno e primavera. As estações não
ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são
determinadas, em cada localidade, pela dinâmica de rotação e
translação do planeta.
Características das estações do ano
As estações do ano apresentam características particulares e definidas.
Diferenciam-se em cada hemisfério em virtude da inclinação do eixo da
Terra e de seus movimentos de rotação e de translação. Veja abaixo as
principais características das estações do ano nos Hemisférios Norte e
Sul.
→ Estações do ano no Hemisfério Norte
 Verão: representa a estação do ano que sucede a primavera e
antecede o outono. É caracterizado por altas temperaturas e dias
mais longos do que as noites. Essa estação costuma apresentar
altos índices pluviométricos. No Hemisfério Norte, inicia-se,
geralmente, por volta do dia 21 de junho e termina por volta de 23
de setembro. O verão no Hemisfério Norte é chamado de verão
boreal.
 Outono: representa a estação do ano que sucede o verão e
antecede o inverno. É o período do ano no qual as temperaturas
começam a cair, exceto nas regiões que se localizam próximas ao
Equador. Nessa estação, as folhas das árvores apresentam
tonalidades amareladas e caem, indicando a mudança de uma
estação para outra. O outono é considerado, portanto, um período
de transição. No Hemisfério Norte, inicia-se, normalmente, no dia
23 de setembro e termina por volta do dia 21 de dezembro. É
chamado de outono boreal.
 Inverno: representa a estação do ano que sucede o outono e
antecede a primavera. É caracterizado por apresentar as menores
temperaturas do ano. Nessa época, é comum a migração de
espécies de animais para regiões em que as temperaturas estão
mais elevadas. Em diversas localidades, ocorrem geadas e nevascas
nessa estação. Caracteriza-se também por noites mais longas do
que os dias em virtude da menor incidência de raios solares na
região em que esteja vigente. No Hemisfério Norte, é conhecido
como inverno boreal. Inicia-se por volta do dia 21 de dezembro e
termina por volta do dia 20 de março.
 Primavera: representa a estação do ano que sucede o inverno e
antecede o verão. Caracteriza-se por temperaturas mais amenas e
agradáveis, visto que os índices pluviométricos começam a
aumentar. Nessa estação, os dias começam a alongar-se, e a noite
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a encurtar-se. Caracteriza-se também pelo reflorescimento da flora
terrestre. No Hemisfério Norte, é conhecido como primavera boreal.
Inicia-se por volta do dia 20 de março e termina por volta do dia 21
de junho.
→ Estações do ano no Hemisfério Sul
 Verão: caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas e
altos índices pluviométricos. Nessa estação do ano, os dias
costumam ser mais longos do que as noites. No Hemisfério Sul, é
conhecido como verão austral. Tem início por volta do dia 21 de
dezembro e término por volta do dia 20 de março.
 Outono: caracteriza-se pela gradual queda das temperaturas,
exceto nas regiões próximas à linha do Equador. Uma das
principais características dessa estação é a queda das folhas das
árvores, que apresentam tons amarelados. Essa estação representa
mudança, período de transição entre duas estações com
características muito distintas. No Hemisfério Sul, é conhecido
como outono austral. Inicia-se por volta do dia 20 de março,
terminando por volta do dia 21 de junho.
 Inverno: caracteriza-se pelas temperaturas baixas e, em algumas
localidades, pela ocorrência de geadas e nevascas. Ao longo dessa
estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécies de
animais para áreas com temperaturas mais altas. Os dias são mais
curtos e as noites mais longas, visto que há menor incidência de
raios solares na região em questão. No Hemisfério Sul, é conhecido
como inverno austral. Inicia-se por volta do dia 21 de junho, com
término por volta do dia 21 de setembro.
 Primavera: caracteriza-se por apresentar temperaturas mais
amenas e agradáveis. Nessa estação do ano, aumentam-se
gradualmente os índices pluviométricos. Os dias passam a alongarse, ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal
característica dessa estação é o reflorescimento da flora terrestre.
No Hemisfério Sul, é conhecido como primavera austral. Inicia-se
por volta do dia 22 de setembro, com término por volta do dia 21
de dezembro.
As estações do ano ocorrem em virtude do movimento de
translação da Terra, que faz com que a incidência solar seja
diferente nos hemisférios.
Por que existem as estações do ano?
As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em
relação ao Sol. O movimento de rotação (giro em torno de seu próprio
eixo) do planeta possibilita a existência do dia e da noite. A Terra
também realiza o movimento de translação (giro em torno do Sol) e,
em virtude da sua inclinação em relação ao seu plano orbital, a
incidência solar é diferente nos hemisférios. A translação é, portanto, o
movimento responsável pela existência das estações do ano, visto que
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estas são definidas pela posição do hemisfério em relação ao Sol. Por
isso, as estações não ocorrem, ao longo do ano, de maneira igual nos
dois hemisférios.
Início das estações do ano no Hemisfério Sul – 2020
Estação do ano

Início

Término

Outono

20 de março de 2020 às 00h50min

20 de junho de 2020 às 18h44min

Inverno

20 de junho de 2020 às 18h44min

22 de setembro de 2020 às 10h31min

Primavera

22 de setembro de 2020 às 10h31min

21 de dezembro de 2020 às 07h02min

Verão

21 de dezembro de 2020 às 07h02min

20 de março de 2020 às 00h50min

Solstício e Equinócio
Solstício é um fenômeno do campo astronômico que representa o início
do verão ou do inverno nos hemisférios. Representa o período em que o
Sol incide com maior intensidade em um dos hemisférios em virtude da
maior inclinação latitudinal em relação à linha do Equador.
Caracteriza-se, assim, o solstício de verão em um hemisfério e o
solstício de inverno, com menor incidência dos raios solares, em outro.
Equinócio é um fenômeno do campo astronômico que representa o
início da primavera ou do outono. Representa o período em que a
duração do dia e da noite é igual nos dois hemisférios, pois recebem a
mesma quantidade de luz. No equinócio, a luz solar incide
perpendicularmente à linha do Equador, fazendo com que os dois
hemisférios recebam a mesma distribuição de luz. Esse fenômeno
ocorre apenas duas vezes ao ano.

Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos que representam o
início das estações do ano.
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Estações do ano no Brasil
No Brasil, as estações do ano iniciam-se, oficialmente, nos dias de
solstício e de equinócio. São, geralmente, bem definidas em estados
como São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões de serras localizadas em
Minas Gerais e Rio de Janeiro e na região Sul do país. Nas demais
regiões, há duas estações bem-definidas: uma estação quente e úmida e
outra quente e seca.
1. Verão: compreende os meses de dezembro a março e representa
um período de férias (alta temporada). Caracteriza-se por
apresentar dias mais compridos do que as noites. Chuvas de curta
duração podem ser observadas ao longo dessa estação, bem como
mudanças repentinas das condições climáticas. Isso ocorre em
virtude do aumento das temperaturas, que favorece a formação de
tempestades seguidas de trovoadas.
2. Outono: compreende os meses de março a junho e representa
um período de transição entre o verão e o inverno. Caracteriza-se
pela redução dos índices pluviométricos. A temperatura cai
gradualmente, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e partes do
Centro-Oeste em virtude da presença de massas de ar frio
atuantes. As condições meteorológicas mudam rapidamente, e
podem acontecer geadas e nevoeiros na região Sul.
3. Inverno: representa um período de temperaturas mais amenas
em algumas localidades e temperaturas elevadas em outras. Essa
estação compreende os meses de junho a setembro. Nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste, essa estação representa o período de
menor índice pluviométrico do ano. Frentes frias atuam nesse
período em localidades das regiões Sudeste e Sul. Outra
característica é a redução da umidade relativa do ar. É comum,
nessa época do ano, o aumento de doenças respiratórias em
decorrência da baixa umidade.
4. Primavera: representa aumento nos índices pluviométricos.
Compreende os meses de setembro a dezembro. Além das chuvas
serem mais frequentes, as temperaturas tornam-se mais amenas.
Caracteriza-se, portanto, por ser um período de transição entre
uma estação muito seca e outra muito úmida. As temperaturas das
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentam elevação ao longo
dessa estação.
Resumo: As estações do ano são subdivisões climáticas de períodos ao
longo do ano. São elas: primavera, verão, outono e inverno. Sua
ocorrência deve-se ao fato de que a Terra realiza movimentos em torno
de seu próprio eixo (rotação) e em torno do Sol (translação), fazendo
com que a incidência de raios solares seja desigual nos Hemisférios
Norte e Sul.
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O verão representa a estação do ano com temperaturas, geralmente,
elevadas e altos índices pluviométricos. Já no inverno, as temperaturas
caem significativamente, podendo ter nevascas e geadas em alguns
lugares do planeta. A primavera representa a estação com temperaturas
mais amenas, representando a transição entre o inverno e o verão. O
outono é marcado por mudanças na paisagem, com queda das folhas de
árvores e uma diminuição gradual das temperaturas.

Ao longo de um ano, as estações do ano dividem-se em quatro: inverno,
primavera, verão e outono.
RESPONDA:
1- O movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado
de:
a) Rotação
b) Nutação
c) Translação
d) Precessão
2- Marque a alternativa correta sobre as quatro estações do ano.
a) As estações do ano são bem definidas em todo o planeta.
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b) O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de
radiação solar.
c) O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e
antecede a primavera.
d) O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da
Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano.
e) As estações do ano não alteram a dinâmica natural de um
determinado local.

ATIVIDADE 03

22/06

Fusos Horários: explicação e cálculo
Os Fusos Horários, também chamados de zonas horárias, são cada um
dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um pólo ao outro do
globo terrestre. A finalidade dessa divisão é de padronizar o cálculo de
tempo em todo o planeta Terra. Devido a questões geopolíticas, cada
nação pode adotar um determinado horário como referência, o que pode
levar a distorções. Antes dessa metodologia, os relógios eram acertados
em cada cidade pela qual se passava ou, como na Idade Média, pelo
horário solar aparente ao meio dia.
Os fusos horários corrigiram isso ao instituir um tempo solar médio.
Entretanto, esse processo de padronização teve início somente a partir
de 1878, quando Sanford Fleming, a partir de seus estudos de
astronomia, propõe a divisão mundo em 24 faixas verticais.
Posteriormente, em 1884, na "Conferência Internacional do Primeiro
Meridiano", realizada por representantes de 25 países em Washington, a
padronização planetária da hora é adotada e convencionada.
Conceitos fundamentais para entender os fusos horário Meridianos:
Os meridianos são as semicircunferências que ligam os polos e dividem
o globo terrestre em dois hemisférios: o ocidental (a Oeste do GMT) e o
oriental (a Leste do GMT). Eles determinam os múltiplos de 15° que
constituem o total de 360° da circunferência terrestre. Na intersecção
entre estas linhas, que é mais larga na medida em que se aproxima da
Linha do Equador, nos teremos um mesmo horário vigorando de Norte a
Sul.
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Meridiano de Greenwich: O Meridiano de Greenwich é o marco
longitudinal para determinar o ―Greenwich Mean Time‖ (GMT). Portanto,
A longitude 0° passaria sobre Greenwich, nas proximidades de Londres.
O Leste desse marco, conta-se até 180° positivos e, para Oeste dele, até
180° negativos.

Como calcular os Fusos Horários? Esta metodologia leva em
consideração o movimento de rotação da Terra, em sentido anti-horário
para o Leste. Assim, adiantamos as horas dos fusos a Leste, e
atrasamos as horas à Oeste do GMT (Greenwich Mean Time, em
português Tempo Médio de Greenwich).
Assim, para determinar os fusos horários de uma localidade, temos de
conhecer suas coordenadas geográficas.
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Para completar a rotação, o planeta Terra leva aproximadamente 23
horas, 56 minutos e 4 segundos. A proporção é de 1h para cada 15° de
rotação, ou seja, 1° a cada 4 minutos.
De tal modo, em 24h, a Terra terá completado o giro 360°.
Em cada 15º de longitude temos um fuso que equivale à uma hora,
sendo o Meridiano de Greenwich o marco zero longitudinal da Terra. Por
isso, a partir dele podemos contar as linhas verticais imaginárias (de
uma hora cada), que aumenta se localizada a leste do globo, ou diminui
se localizada a oeste.
As linhas paralelas (latitudes), por sua vez, determinam a largura média
dos fusos. Por esse motivo, na linha do Equador o fuso terá 1667 km,
enquanto nos trópicos de Câncer e Capricórnio, a largura será de 1529
km. Ela continua diminuindo, até chegar aos pólos, onde a largura
média dos fusos será de 289,4 km.
Dentre os fusos horários mundiais, destacam-se:
 Fuso Horário Europeu (GMT + 1), que cobre a maior parcela da
Europa e oeste africano;
 Fuso Horário EUA (GMT – 5) o qual abarca os Estados Unidos e o
noroeste da América do Sul;
 Fuso Horário Russo (GMT + 3), que compreende a Rússia
Europeia, Península Arábica e leste da África.
Algumas curiosidades sobre os Fusos Horários:
 A China possui quatro fusos horários, mas adota apenas o
horário de Pequim para toda nação
 A diferença entre o horário de São Paulo e do Japão é de 12 fusos,
ou seja, 12 horas. Assim, quando é 9h da manhã em São Paulo,
já é 9h da noite no Japão.
 O fuso horário oficial da Antártica é GMT 0.00.
 A mudança rápida de fusos horários pode causar um tipo de
stress chamado jetlag, caracterizado por irritabilidade e alteração
dos padrões de sono e apetite.
 A Rússia, devido sua grande extensão, possui 11 fusos horários
em seu território.
ATIVIDADE:
1- Observe o mapa a seguir e responda à questão adiante.
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Desconsiderando horários de verão locais, as coordenadas geográficas
do mapa permitem, também, deduzir que uma competição esportiva que
ocorra em Sydney, às 16 horas, seja assistida pela TV, ao vivo, em Nova
York à(s):
a) 7 horas.
b) 8 horas.
c) 2 horas.
d) 1 hora.
e) meia-noite.
ATIVIDADE 04

29/06

Fusos Horários no Brasil
Localizado no hemisfério ocidental, o Brasil possui quatro fusos
horários e, em relação ao Meridiano de Greenwich (GMT), possui o seu
horário atrasado variando de duas a cinco horas a menos:





Fuso 1 (-2GMT): possui duas horas a menos em relação
Meridiano de Greenwich.
Fuso 2 (-3GMT): possui tem três horas a menos em relação
Meridiano de Greenwich, corresponde ao fuso da hora oficial
Brasil (horário de Brasília-DF).
Fuso 3 (-4GMT): possui quatro horas a menos em relação
Meridiano de Greenwich.
Fuso 4 (-5GMT): possui cinco horas a menos em relação
Meridiano de Greenwich.

ao
ao
do
ao
ao
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No Brasil, existem 4 fusos horários. Os fusos do Brasil estão a oeste do
Marco Zero, incluindo as ilhas oceânicas e variando de duas a cinco
horas a menos em relação ao meridiano principal.
Os fusos horários no Brasil tiveram início em 1913, quando o
presidente Hermes da Fonseca (1855-1923) assina o decreto n° 2.784,
do qual se instituiu quatro fusos no país.
Como o Brasil possui dimensões continentais, seu território contém
mais de um fuso horário.









Fuso 1: A 30° do GMT, surge o primeiro fuso brasileiro, o qual
abarca as ilhas oceânicas do Atol das Rocas, Fernando de
Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz. O tempo
é contado pela subtração de duas horas ao GMT.
Fuso 2: Ao atingir 45° em relação ao meridiano Zero, o país terá
outro fuso, no qual se subtrai três horas do fuso principal. Este
fuso compreende a maior parte do território nacional, incluindo o
Federal (horário de Brasília), as regiões Sul, Sudeste e Nordeste,
bem como o estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá.
Fuso 3: A 60° do Greenwich Mean Time (GMT), que corresponde
aos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Roraima, e cerca de dois terços do estado do Amazonas, subtraise quatro horas em relação ao meridiano 0°. Note que, como os
estados mencionados não participam do horário de Verão, a
diferença horária aumenta em duas horas em relação ao resto do
País.
Fuso 4: No extremo oeste do Brasil teremos o ultimo fuso horário,
localizado a -75° do Meridiano de Greenwich e com cinco horas
subtraídas daquele meridiano à GMT. Contudo, em 24 de abril de
2008, a Lei Federal nº 11.6622 extinguiu este fuso. Porém, devido
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a impopularidade desta medida, foi restabelecido em 30 de
outubro de 2013 e vigora até hoje. Este fuso horário abarca o
estado do Acre, e os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin
Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna,
Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e
Tabatinga, todos no estado do Amazonas.
Os Fusos Horários do Brasil e o Horário de Verão:
Os fusos horários podem ser afetados pelos horários de verão, uma
medida adotada para economizar energia ao aproveitar melhor as horas
de sol.
O Brasil adotou este horário desde 1985, nas regiões Sudeste, CentroOeste e Sul, onde se adianta o relógio em uma hora, fato que precisa ser
observado ao calcularem-se os fusos, nos quais se diminui a diferença.
Participam do Horário de Verão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal.
Como as regiões Norte e Nordeste não aplicam o Horário de Verão, a
diferença horária entre as regiões diminui nesse período.
No entanto, em 2019, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, extinguiu
o horário de verão.
1- Qual foi o presidente que extinguiu o horário de verão no Brasil?
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

16/06

Leia o texto abaixo com atenção

O Egito Antigo
O Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da
antiguidade. Ele está localizado no extremo Nordeste da África, numa
região desértica, cortada no sentido Sul Norte por um estreito e fértil
vale por onde corre o rio Nilo.
A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que
ocorriam geralmente entre os meses de julho e novembro e, ao voltarem
ao normal, deixavam o solo recoberto com uma camada de húmus, que
facilitava a prática da agricultura. A economia egípcia era baseada
na agricultura, principalmente de trigo, cevada, frutas, legumes, linho
e algodão. Nas margens do rio Nilo crescia o papiro, uma planta que
servia para fazer papel para escrever, cordas, pequenos barcos e redes.
A cevada era misturada com água e fermento para fazer uma bebida
alcoólica inventada pelos egípcios: a cerveja.
O rio Nilo era responsável por mover a economia e garantir a unidade
política ao antigo Egito.
De suas águas dependia a vida de milhares de pessoas. A construção de
diques, reservatórios e canais de irrigação, era tarefa do Estado.
Também era desenvolvida a pesca, a caça e a criação de animais. Uma
característica da economia era que não havia propriedade privada da
terra, que pertencia a comunidade como um todo. Os camponeses e
artesãos eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em
troca do direito de cultivar o solo.
Formada a partir da mistura de diversos povos, a população egípcia
era dividida em vários clãs, organizadas em comunidades chamadas
monos, que funcionavam como se fossem pequenos Estados
independentes.
Por volta de 3500 a.C., os monos se uniram formando dois reinos:
o Baixo Egito, ao Norte e o Alto Egito, ao Sul. Já por volta de 3200
a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do alto Egito, que
tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem
ao Estado egípcio unificado. Começava assim um longo período de
apogeu da sociedade egípcia - a era dos grandes faraós.
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A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela
praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade
encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era
venerado como um verdadeiro Deus. Por isso, o governo era considerado
uma monarquia teocrática. Por ser o chefe político de um Estado, tinha
imenso poder sobre tudo e todos. Abaixo do faraó e de sua família
vinham as camadas privilegiadas (sacerdotes, nobres e funcionários), e
as não privilegiadas (artesãos, camponeses, escravos e soldados). Os
sacerdotes formavam junto com os nobres, a corte real. Os nobres
formavam uma aristocracia hereditária e compunham a elite militar e
latifundiária. Os funcionários estavam a serviço do Estado para
planejar, fiscalizar e controlar a economia. Os artesão eram
trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios. Os
camponeses formavam a maior parte da população, exerciam a
agricultura e eram forçados a pagar altos impostos. Os soldados eram
mercenários estrangeiros contratados pelo Estado.
Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de
prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social
em igualdade com os homens de sua categoria social.
No Egito Antigo a religião era politeísta, isso significa que os
egípcios cultuavam diversos deuses, com papéis e características
variadas. Os deuses egípcios são divindades que fazem parte da
mitologia do Egito Antigo. Essas divindades eram onipresentes e
metamórficas que influenciavam os elementos e controlavam a
natureza.
O culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam
que eles tenham povoado todo o Egito, bem como instruído os
camponeses com as técnicas de agricultura.
Os deuses egípcios têm muito em comum com os homens: podem
nascer, envelhecer, morrer; além de possuírem um nome, sentimentos e
corpo que deve ser alimentado. No entanto, estes aspectos muito
humanos escondem uma natureza excepcional: seu corpo, composto de
matérias preciosas, é dotado de um poder de transformação e suas
lágrimas podem dar nascimento a seres ou minerais. Existem aspectos
destes deuses em várias combinações: totalmente humanas,
inteiramente animais, com corpo de homem e cabeça de animal, com o
animal inteiro no lugar da cabeça (o escaravelho, por exemplo) ou com
cabeça humana.
Por crer na vida após a morte os egípcios inventaram a mumificação,
uma técnica desenvolvida para conservar o corpo, pois para eles, a
morte apenas separava o corpo da alma. A vida poderia durar
eternamente, desde que a alma encontrasse no túmulo o corpo
destinado a servir-lhe de moradia. Para eles, depois de julgada e
absolvida pelo tribunal de Osíris, a alma vinha em busca do corpo. A
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mumificação consistia em extrair as vísceras e imergir o corpo numa
mistura de água e bicarbonato de sódio. Depois eram inseridas
substâncias aromáticas, como mirra e canela, para evitar a
deterioração. Então, o corpo era envolvido em faixas de pano, sobre as
quais passava-se cola especial para impedir o contato com o ar. Após,
colocado em um sarcófago, o corpo era levado ao túmulo, que podiam
ser simples ou imensas pirâmides, onde os faraós tinham lugar
reservado numa câmara secreta (aí surgiam as famosas "múmias").
A principal arte desenvolvida no Egito antigo foi a arquitetura.
Profundamente marcada pela religiosidade, voltou-se principalmente
para a construção de grandes templos (moradas dos deuses), como os
de Karnac, Luxor, Abu-Simbel e
as célebres
pirâmides de
Gizé
(túmulos dos faraós), atribuídas a Quéops, Quéfren e Miquerinos. A
escultura egípcia atingiu o auge com a construção de grandes
proporções como as esfinges e as estátuas dos faraós. Já a pintura
representava cenas do dia a dia, permitindo hoje se reconstruir a vida
cotidiana dos egípcios.
Responda:
a) Onde está localizado o Antigo Egito?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
b) O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização
egípcia. O que ocorria com ele todos os anos?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
c) Em que baseava-se a economia dos egípcios?
..............................................................................................................
.............................................................................................................
d) Que planta crescia às margens do Nilo e para que ela era utilizada?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
e) Que bebida alcoólica foi inventada pelos egípcios?
..............................................................................................................
.............................................................................................................
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f) Quem comandava a sociedade egípcia? O que os faraós eram
considerados?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
g) Como as mulheres eram tratadas na sociedade egípcia?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
h) Como era a religião egípcia?
..............................................................................................................
............................................................................................................
i) Por que os egípcios inventaram a mumificação?
..............................................................................................................
............................................................................................................
j) Para que foram construídas as famosas pirâmides do Antigo Egito?
..............................................................................................................
.............................................................................................................
ATIVIDADE 02

23/06

Leia o texto
Os faraós eram os administradores máximos do Egito, cabiam a eles
os cargos de chefe do exército, primeiro magistrado e sacerdote
supremo. Para completar a máquina administrativa do Império, os
faraós eram auxiliados por escribas, que eram responsáveis pela
burocracia; generais e oficiais do exército, encarregados das guerras;
uma espécie de primeiro-ministro, chamado de Tjati, e os sacerdotes,
encarregados das práticas e crenças religiosas.
a) Qual a importância do faraó na sociedade egípcia?
..............................................................................................................
............................................................................................................
b) Quem auxiliava os faraós na parte administrativa?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Quem era encarregado das práticas e crenças religiosas?
..............................................................................................................
.............................................................................................................
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d)Reproduza o faraó. É só copiar o que está dentro de cada quadrado na
base quadriculada ao lado.

ATIVIDADE 03

23/06

A escrita no Egito Antigo
A escrita do antigo Egito era chamada de hieroglífica (vem do grego
―hieróglifo‖, que significa sinal sagrado) e era primitivamente
pictográfica, isto é, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita
era constituída de mais de seiscentos caracteres.
Além da escrita hieroglífica, os egípcios usavam dois outros sistemas de
escritas. A escrita hierática, que era organizada em formato cursivo e
usada para fins comerciais; e a escrita demótica, que foi usada nos
últimos períodos, pois era uma forma mais simples e mais popular da
escrita hierática.
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O francês Jean-François Champollion (considerado o pai da egiptologia),
foi quem conseguiu pela primeira vez, em 1822, traduzir um texto em
hieróglifos, gravado na famosa Pedra de Roseta. A pedra foi encontrada
na cidade de Roseta, por acaso, durante uma expedição de Napoleão
Bonaparte, em 1799, no Egito.

1- Observando o alfabeto egípcio escreva seu nome utilizando
hieróglifos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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2- Observe as características da religião egípcia e o nome de alguns
deuses egípcios. Depois colora-os:
* Antropomórfica: deuses com forma humana.
* Zoomórfica: deuses com forma de animal.
* Antropozoomórfica: forma humana e animal ao mesmo tempo.
Entre os principais deuses egípcios, podem ser destacados:









Hórus, Rá (deus sol)
Khnum (deus da criatividade)
Anúbis (deus dos mortos)
Osíris (deus do julgamento)
Thoth ( deus da escrita e da sabedoria
Atum (deus que representava o sol nascente)
Sekhmet (deusa da vingança, da guerra e medicina)
Bastet (deusa dos gatos e da fertilidade).
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ATIVIDADE 04

30/06

a) Qual região aparece na imagem?
...................................................................................................................... .
b) Como eram as construções no Antigo Egito?
........................................................................................................................
..................................................................... .................................................
c)Quais atividades de sobrevivência você consegue observar?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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d) Encontre as palavras:
SACERDOTES-

PIRÂMIDES-

HIERÁTICA-

NILO-

MENÉS-

HIERÓGLIFICA- FARAÓ- TUTANCÂMON- HUMO- SHADUF- OSIRÍSROSETA- PAPIRO-AFRICANO- ESCRAVOS
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INGLÊS
ATIVIDADE 01

17/06

VERBO TO BE (SER-ESTAR) – Forma Afirmativa
Para começar, a primeira coisa que você deve saber para conjugar o
verbo to be no Present Simple é que há em inglês três palavras que
serão usadas de acordo com o sujeito da oração. Essas três palavras e
suas equivalências em português são:




am » sou, estou
is » é, está
are » está, estamos, estão, é, somos, são

Observe a tabela com os sujeitos e as formas do verbo to be
correspondentes para cada um na Forma Afirmativa:
Sujeitos
I (eu)
He (ele)
She (ela)
It (ele/ela para animais e
objetos)
You (Você/ Vocês)

Forma Afirmativa
I am
He is
She is

Tradução
(Eu sou/ estou)
(Ele é/ está)
(Ela é/ está)

It is

(Ele ou ela é/ está)

You are

We (Nós)

We are

They (eles ou elas)

They are

(Você é/ está)
(Nós somos/
estamos)
(Eles são/ estão)

Exemplos: I am your teacher. (Eu sou sua professora.)
You are at home. (Você está em casa.)
She is my sister. (Ela é minha irmã.)
Exercícios
1) Traduza para:
Português
a) We areb) He isc) I amd) They are-

Inglês
a) Você éb) Eles sãoc) Ela estád) Nós estamos-
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e) She isf) You areg) It ish) He is noti) I am notj) They are not-

e) Eu souf) Ele não ég) Nós não somosh) Ela éi) Você não estáj) Você é-

2- Observando a tabela acima complete as frases com o verno to
be na forma afirmativa corretamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

She __________ a teacher.
We ___________ hungry.
Luke _____________ late.
They _________ Spanish.
You __________ happy.
I _____________ thirsty.
It ______________ cold.
She ________ German.
He ____________ early.
We ____________ tired.

ATIVIDADE 02

k) You _______ beautiful.
l) I _______________ hot.
m) I _______ from London.
n) You ________ a doctor.
o) Emilly ______ my sister.
p) He
______in
the
Garden.
q) They ______on the bus.
r) We ___________ friends.
s) I _________25 years old.
t) She ______________sick.

24/06

VERBO TO BE (SER/ESTAR) – Forma Negativa e Interrogativa
Forma Negativa
I am not (Eu não sou/ não estou)
He is not (Ele não é/ não está)
She is not (Ela não é/ não está)
It is not (Ele ou ela não é/ não está)
You are not (Você não é/ não está)
We are not (Nós não somos/não estamos)
They are not (Eles ou elas não são/ não
estão)

Forma Interrogativa
Am I? (Eu sou?/ estou?)
Is he? (Ele é?/está?)
Is she? (Ela é?/ está?)
Is it? (Ele ou ela é?/ está?)
Are you? (Você é?/ está?)
Are we? (Nós somos?/ estamos?)
Are they? ( Eles ou elas são?/ estão?)
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Exercícios
1) Coloque as frases na Forma Negativa e Interrogativa corretamente:
a) I am thirst.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
b) We are happy.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
c) It is a turtle.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
d) You and Peter are dirty.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
e) He is sad.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
f) The rabbit is fast.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
g) The men are hungry.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
h) He is a good student.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
i) She is my friend.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?
j) They are at shool today.
Negative:____________________________________________________________.
Interrogative:_______________________________________________________?

2) Ordene as palavras de forma que as mesmas formem frases na Forma
Afirmativa, Negativa e/ou Interrogativa:

a I teacher. am not

Answer:____________________________
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are a You student. Answer: ______________________________
boy? He is a Answer:
____________________________________________
is She a nurse. Answer:
_________________________________________
are They not home. at Answer:
_________________________________
he Is brother? your Answer:
_____________________________________
Mary
friends.

my

is

mother.

Peter and
Robert

not

Answer: __________________________
are

Answer:___________________

you Are classmate? my Answer: __________________________
John beautiful is a boy. Answer: ________________________
ATIVIDADE 03

24/06

GENITIVE CASE (Caso genitivo ou Possessivo)
O Genitive Case (caso genitivo), Diferença entre o uso de 's e '
utilizados
também
conhecido Tanto 's quanto ' são
como Possessive
Case (caso para indicar posse ou associação.
possessivo), é característico da A diferença entre o uso de um ou
língua inglesa.
outro
está
diretamente
O caso possessivo é utilizado para relacionada com a última letra da
indicar que algo pertence ou está palavra
que
representa
o
associado a alguém ou a alguma "possuidor".
coisa.
Regra
geral,’s é
usado
com
Essa indicação é feita de forma palavras que NÃO TERMINAM EM
gráfica,
através
do
uso ―S‖ e o ’ é usado com PALAVRAS
de 's ou ' imediatamente após a QUE TERMINAM EM ―S‖.
palavra que representa o possuidor Exemplos:
(quem possui) e antes do que é Helena’s cat is cute. (O gato de
possuído.
Helena é fofinho.)
 The kids’ toys are broken. (Os
brinquedos das crianças estão
quebrados.)
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Observe os exemplos a seguir para entender melhor o conteúdo:
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ATIVIDADE 04

01/07

Exercício 1) Complete as frases corretamente com: ‘s ou ‘
a) Billy___ car. (O carro de Billy.)
b) Mr. John_____ secretary. (A secretária do Sr. John.)
c) Ladies_____ clothes. (As roupas das senhoras.)
d) The kids_____ doctor. (O médico das crianças.)
e) The women_______ boyfriends. (Os namorados das mulheres.)
f) My friends________ cousins. (Os primos dos meus amigos.)
g) My grandma________ cookies. (Os biscoitos de minha avó.)
h) The baby________ toys. (Os brinquedos do bebê.)
i) The boy_____ and the girl____ beds. (As camas do menino e da
menina.)
j) My aunt______ blouse. (A blusa de minha tia.)
k) Sally_______ hat. (O chapéu de Sally.)
l) Sara_____ father. (O pai de Sara.)
m) My sisters________ dresses. (Os vestidos das minhas irmãs.)
n) The students________ book. (O livro dos alunos.)
o) Ana______ pencil. (O lápis da Ana.)
p) The doctors_______ offices. (Os escritórios dos médicos.)
q) The chair_______ legs. (As pernas da cadeira.)
r) Tim______ dog. (O cachorro de Tim.)
s) The kids__________ presents. (Os presentes das crianças.)
t) Peter_____ computer. (O computador de Peter.)
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Exercício 2) Forme frases utilizando o caso possessivo corretamente de
acordo com as regras apresentadas acima e traduza se possível. Use ‘S
ou ‘:
Example: Jane/ house- Jane ‘s house. (A casa da Jane.)
a) Phill/ book________________________________________________________________
b) John/ horse________________________________________________________________
c) The girls/ bird________________________________________________________________
d) Joe/sister________________________________________________________________
e) My dolls/house________________________________________________________________
f) Children/toys________________________________________________________________
g) Tigers/ names________________________________________________________________
h) Tim/car________________________________________________________________
i) Marcus/ mother________________________________________________________________
j) Peter/ umbrela________________________________________________________________
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

17/06

Leia o texto a seguir e responda (com caneta) as duas questões
sugeridas:
O QUE É A ATMOSFERA?
Atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Outros
planetas do sistema solar também apresentam atmosfera, mas diferente
da nossa. Os gases que compõem a atmosfera são mantidos ao redor da
Terra devido a atração da gravidade e acompanham o seu movimento. A
densidade do ar diminui à medida que aumentamos a altitude, sendo
que 50% dos gases e partículas em suspensão estão localizados nos
primeiros 5 km.
A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida na Terra,
pois:
- É fonte de oxigênio, gás essencial para a vida.
- Regula a temperatura e o clima terrestre.
- É responsável pela distribuição da água no planeta (chuva).
- Protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros.
a) Defina (diga o que é) atmosfera:..........................................................
..............................................................................................................
b) Cite uma função da nossa atmosfera e explique, com suas palavras, o
porquê da sua escolha:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ATIVIDADE 02

24/06

Com base no texto a seguir pinte o gráfico abaixo sobre a distribuição
dos gases da nossa atmosfera. Relacione uma cor para cada tipo de gás,
fazendo uma legenda ao lado do gráfico. Capriche!
COMPOSIÇÃO DA ATMOSFERA
A nossa atmosfera é rica em oxigênio, enquanto em outros
planetas esse gás é muito escasso e as atmosferas apresentam,
principalmente, hidrogênio ou gás carbônico (CO2). Na Terra, com
exceção de algumas bactérias e fungos, todos os seres vivos necessitam
de oxigênio. É o segundo elemento da atmosfera em quantidade, mas o
de maior importância para que os seres vivos obtenham energia para a
sua sobrevivência. O ar é uma mistura de gases: 78% de nitrogênio,
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21% de oxigênio, 1% de gás carbônico, poeira e pequeníssimas
quantidades de outros gases. Muito embora a concentração desses
gases seja fixa, verifica-se, atualmente, que, no que se refere a alguns
de seus constituintes, estão ocorrendo modificações.

ATIVIDADE 03

24/06

Faça a seguinte experiência em casa com a AJUDA E PRESENÇA
DE UM ADULTO! Não faça essa atividade sozinho (a)! Não esqueça de
ler toda a instrução. Se possível tire foto e mande para seu professor (a):
EXPERIÊNCIA DA VELA
MATERIAIS: uma vela, um prato, um copo ou vidro de gargalo estreito e
água.
VAMOS COMEÇAR
1. Coloque a vela no prato e encha-o de água.
2. Acenda a vela e depois a cubra com o copo ou o vidro.
3. Fique observando. O que acontece? A água começa a entrar no copo
(ou
vidro).
POR QUE ISSO ACONTECE?
O fogo só pode existir onde há oxigênio. Quando você cobre a vela,
a chama
começa a queimar o oxigênio que sobrou dentro do copo. Nós não
vemos esse oxigênio, mas ele existe e ocupa espaço. Quando o oxigênio
é queimado, esse espaço fica ''sobrando'' dentro do copo. Quer dizer,
forma-se um vácuo e o vácuo puxa a água para ocupar o lugar que
antes era do oxigênio.
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ATIVIDADE 04

01/07

Leia o texto e depois nomeie as camadas no desenho. Lembre-se,
a troposfera é a camada da atmosfera onde nós vivemos! A atmosfera do
planeta Terra costuma ser dividida verticalmente em camadas
concêntricas, definidas por suas características de temperatura e
pressão. A densidade da atmosfera decresce à medida que se distancia
da superfície terrestre. Isso acontece por causa da gravidade que atrai
os gases e aerossóis para perto da superfície.
Troposfera: é a camada inferior onde vivem e respiram os seres vivos.
Se estende desde a superfície terrestre até uma altitude variável entre 8
km (nos polos) a 20 km (no Equador). A temperatura diminui com a
altitude. É na troposfera que ocorrem os fenômenos relacionados com o
tempo e sofre grande influência dos mesmos.
Estratosfera: É nesta faixa que se encontra a camada de ozônio. Na
estratosfera, a temperatura constante na porção inicial (se estende até
mais ou menos 50 km acima do solo), vai aumentando gradualmente
até o topo da camada.
Mesosfera: A temperatura decresce com a altitude novamente nessa
faixa, chegando a atingir -90 ºC. A mesosfera atinge até cerca de 80 km.
Termosfera: Essa camada absorve ondas curtas de radiação solar que
fazem com que as temperaturas sejam elevadas. A termosfera não tem
um limite superior bem delimitado.
Exosfera: formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. Ela
começa cerca de 500 quilômetros acima da superfície.
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
História do Voleibol: Resumo
O voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. Seu criador foi o
estadunidense William George Morgan (1870-1942). Na época, Morgan
era chefe de Educação Física da ―Associação Cristã de Moços‖ (ACM) em
Massachusetts.
Sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e
contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões.
Primeiramente, o esporte foi chamado de ―mintonette‖ e, pouco
depois, de ―volley ball‖. Cinco anos após sua criação, o jogo foi levado
para o Canadá e, mais tarde, conquistou outros países do mundo.
Na década de 40, o voleibol já era reconhecido mundialmente.
Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB) - Federação Internacional de
Voleibol, em português. Esse órgão é até hoje responsável por coordenar
e organizar as atividades relacionadas com esse esporte.
Em 1949, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol
para homens na Tchecoslováquia, no qual a Rússia saiu campeã. Três
anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para mulheres,
com vitória para o Japão.
A partir de 1964, o vôlei se tornou um esporte olímpico, o qual
permanece até os dias atuais. Hoje ele possui muitas equipes e adeptos
pelo mundo.
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
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fundadores os seguintes países: Brasil, Bélgica, Egito, França, Holanda,
Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia,
Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai.
ATIVIDADE 01

18/06

COMPLETE AS FRASES:
a) O voleibol surgiu nos _________________________________em _________.
b) Seu criador foi o estadunidense _____________________________(18701942).
c) Sua ideia era criar um _____________que tivesse pouco ______________
e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões.
d) Primeiramente, o esporte foi chamado de __________________ e, pouco
depois, de _________________________.
e) Cinco anos após sua criação, o jogo foi levado para o
_____________________e, mais tarde, conquistou outros países do mundo.

ATIVIDADE 02
MARQUE

(V)

NAS

AFIRMAÇÕES

25/06
VERDADEIRAS

E

(F)

NAS

AFIRMAÇÕES FALSAS.
a) (
) Na década de 40, o voleibol ainda não era reconhecido
mundialmente.
b) ( ) Em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB) - Federação Internacional de
Voleibol, em português.
c) ( ) A Federação Internacional de Voleibol, é até hoje responsável por
coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte.
d) ( ) Em 1999, aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol
para homens na Checoslováquia, no qual a Alemanha saiu campeã.
e) ( ) A Confederação Brasileira de Voleibol foi criada em 9 de agosto
de 1954 e teve como seu primeiro presidente o Sr. Denis Hatthaway.
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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.
Características do jogo:
-O voleibol é um esporte praticado por duas 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.
Número de Jogadores:
-Cada equipe deve possuir 6 jogadores em quadra;
-Cada equipe conta com 6 jogadores reservas;
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.
-O árbitro é responsável por sortear a equipe que vai realizar o primeiro
saque, antes de iniciar o jogo;
-Enquanto a equipe que realiza o saque continuar marcando pontos
favoráveis, o poder de saque continua com ela;
A quadra:
- Comprimento 18 metros. Largura 9 metros;
-Altura da rede: Feminino 2,24 metros e Masculino 2,43 metros;

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

O Rodízio:
-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;

Toques na Bola:
-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;
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-Dois ou três jogadores podem tocar a bola simultaneamente. Nesses
casos, é considerado que a bola foi cada duas ou três vezes,
respectivamente;
Pontos:
-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, vence quem vencer 3
-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.
ATIVIDADE 03

25/06

RESPONDA:
1) Qual é o objetivo do jogo de Voleibol?_______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
2) Quantos jogadores uma equipe deve possuir em quadra para dar
início a partida?______________________________________________________.
3) Quantos toques na bola são permitidos antes de lançá-la para a
quadra adversária?___________________________________________________.

ATIVIDADE 04

02/07

SOBRE A QUADRA DE JOGO VOLEIBOL, RESPONDA:

1) Qual é o Comprimento da quadra?____________________________.
2) Qual é a Largura da quadra?__________________________________.
3) Qual a Altura da Rede para os homens?______________________.
4) Qual a Altura da Rede para as mulheres?_____________________.
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

17/06

A TARTARUGA
Autor Desconhecido
Quando menino eu era impaciente, arreliado e áspero no
tratamento com as outras pessoas. Quando desejava alguma coisa, ao
invés de solicitar com educação, azucrinava os ouvidos alheios até que,
para se livrarem de mim, davam-me o que pretendia. Assim,
transformara-me em uma criança pouco simpática.
Eu percebia que aquilo aborrecia muito os meus pais, porém
pouco me importava com isso. Desde que obtivesse o que queria, davame por satisfeito. Mas, está claro, se eu importunava e agredia as
pessoas, estas passaram a tratar-me de igual maneira.
Cresci um pouco e de certa feita me apercebi de que a situação
era desconfortável e me preocupei sem, entretanto, saber como me
modificar. O aprendizado me foi dado em um domingo em que fui, com
meus pais e meus irmãos, passar o dia no campo.
Corremos e brincamos muito até que, para descansar um pouco,
dirigi-me para a margem do riacho que coleava entre um pequeno
bosque e os campos. Ali encontrei uma coisa que parecia uma pedra
capaz de andar. Era uma tartaruga. Examinei-a com cuidado e quando
me aproximei mais o estranho animal encolheu-se e fechou-se dentro
de sua casca. Foi o que bastou. Imediatamente pretendi que ela devia
sair e, tomando um pedaço de galho, comecei a cutucar os orifícios que
haviam na carapaça. Mas os meus esforços resultavam vãos e eu estava
ficando, como sempre, impaciente e irritado. Foi quando meu pai se
aproximou de mim.
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Olhou por um instante o que eu estava fazendo e, em seguida,
pondo-se de cócoras junto a mim, disse calmamente:
— Meu filho, você está perdendo o seu tempo. Não vai conseguir nada,
mesmo que fique um mês cutucando a tartaruga. Não é assim que se
faz. Venha comigo e traga o bichinho.
Acompanhei-o e ele se deteve perto na fogueira que havia acendido com
gravetos do bosque. E me disse:
— Coloque a tartaruga aqui, não muito perto do fogo. Escolha um lugar
morno e agradável.
Eu obedeci. Dentro de alguns minutos, sob a ação do leve calor, a
tartaruga pôs a cabeça de fora e caminhou tranquilamente em direção a
mim. Fiquei muito satisfeito e meu pai tornou a se dirigir a mim,
observando:
— Filho, as pessoas podem ser comparadas às tartarugas. Ao lidar com
elas procure nunca empregar a força.
O calor de um coração generoso pode, às vezes, levá-las a fazer
exatamente o que queremos, sem que se aborreçam conosco e até, pelo
contrário, com satisfação e espontaneidade.
ATIVIDADES
1. É difícil obedecer aos pais? Por quê?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Na prática, quando é que os filhos desrespeitam os seus pais?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3. Como você tem tratado seus pais?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Se você tivesse um filho daria a mesma atenção e educação que
seus pais lhe deram ou o que faria de diferente?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Complete a frase: Posso colaborar para uma boa convivência em
casa, na escola e com meus vizinhos se eu for mais

Escreva um agradecimento a seus pais ou responsáveis pelo que eles
têm feito por você.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ATIVIDADE 02

24/06

NOSSA FAMÍLIA, NOSSA VIDA
Mons. Paulo Daher
A vida nos ensina que tudo o que aprendemos em nossa infância
é o que vai dirigir nossa vida. É fundamental para as ideias e para os
sentimentos.
Margarida, abandonada pelos pais aos 6 anos, foi criada em
internato de órfãos. Aos 15 anos saiu para trabalhar numa família, que
a teve quase como filha. Deu-se muito bem. Continuava a estudar.
Aos vinte anos tinha sempre problemas em relação às amizades.
Não gostava de se aprofundar, embora tratasse todos bem e fosse
simpática.
Teve um namorado que a entendeu bem e a ajudou a superar
imagens erradas da vida de família que lhe ficaram gravadas em sua
primeira infância. Foi a sua salvação.
A família dá-nos por antecipação as imagens do que será nossa
vida.
Toda confiança que temos de pessoas, profissões e situações, são
vividas antes em família. Esta deve dar a segurança interior dos valores
que firmam nossa felicidade futura. Então a esperança, a certeza de
bens que precisaremos começam a despontar em nossa própria família.
Por isso Cristo quis ter uma família (Lc 2,51).

ATIVIDADES
1. O que é, afinal, uma família?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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2. Quais as problemáticas pelas quais a família está passando hoje?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. A adoção é um ato de amor ao próximo. O que você acharia de ter
um irmão adotivo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Complete o quadro:
Em sua casa, como são divididas as tarefas entre os membros da
família?
MEMBRO DA FAMÍLIA

TAREFAS
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ARTE
ATIVIDADE 01

19/06

Arte Rupestre é o mais antigo tipo de arte da história. Também é
conhecida como gravura ou pintura rupestre. Esse tipo de arte teve
início no período Paleolítico Superior. A arte rupestre é encontrada em
todos os continentes. O estudo da arte rupestre favoreceu o
conhecimento de pesquisadores em relação aos hábitos dos povos da
antiguidade e a sua cultura. As matérias primas utilizadas para a
expressão artística dos povos da antiguidade eram: pedras, ossos e
sangue de animais. O sangue, assim como o extrato de folhas de
árvores era utilizado para tingir. As principais obras eram desenhos e
pinturas, tendo como tela as paredes e tetos de cavernas. Eram
representados, principalmente, animais selvagens, linhas, círculos e
espirais. Seres humanos eram mais representados em situações de
caça. Ossos, pedras e madeiras eram utilizadas em esculturas.
TINTA DE TERRA
Você vai precisar de: Potes de plástico transparente; Amostra de terra
de cores diferentes; Colher plástica ou de metal (velha);Cola branca;
Folhas de papel sulfite; Recipiente plástico com água; Jornais para
forrar a mesa; Pincéis; Pano ou papel toalha para secar o pincel;
COMO FAZER A TINTA PRIMITIVA
1° – Pesquise diferentes tipos de terra e coloque pequenas amostras em
potes de plástico transparente.
2° – Misture cada uma das amostras com cola branca e um pouco de
água. Mexa com a colher.
3° – Arrume os potes de plástico transparente lado a lado e observe as
cores obtidas.
4° – Explore os diferentes tons e texturas da terra ao pintar. Não se
esqueça de lavar seu pincel num pote com água antes de mudar de cor.

Atividade
Está aqui uma sugestão de como você pode fazer a tinta de terra,
mas você pode usar outros elementos da natureza pra fazer a tinta.

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

Exemplo: beterraba, carvão, café, cenoura, repolho roxo, use sua
criatividade. Observe os desenhos da arte rupestre, e crie o seu
próprio desenho baseado nas imagens abaixo, pintando com as
tintas que você encontrou.
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ATIVIDADE 02
Vamos Fazer A releitura da obra
espaço abaixo.

26/06
Girassóis De Van Gogh. Utilize o

A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo
como referência uma obra anterior para dar a essa nova obra outro
sentido, acrescentando a ela um toque pessoal, de acordo com as
próprias experiências. Não se trata absolutamente de uma falsificação ou de
uma cópia.
"Uma luz, que na falta de palavra melhor, não posso denominá-la de outro modo, senão
amarela."
(Van Gogh sobre Os Girassóis)

