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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 sobre o Gênero
Anúncio Publicitário.
GEOGRAFIA
Reconhecer
continente
Americano
mundo.

o
no

Terça-Feira
16/06
MATEMÁTICA
Recordar
e
compreender
a
ideia
de
raiz
quadrada,
raiz
cúbica,
quarta,
quinta...
HISTÓRIA
Compreender
quais
motivos
levaram à luta
pela
Independência da
América
Espanhola e de
que forma ocorreu
esse processo
Reconhecer que
as
ideias
iluministas
inspiraram
esse
movimento

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
17/06
CIÊNCIAS
Compreender os
cuidados
prénatal e sobre o
parto.
ENSINO
RELISOSO
Reconhecer
e
cuidar de si, do
outro,
da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de valor
da vida.
INGLÊS
Utilizar recursos e
repertório
linguísticos
apropriados para
informar/comunic
ar/falar
do
futuro:
planos,
previsões,
possibilidades
e
probabilidades.

Quinta-feira
18/06
LINGUA
PORTUGUESA
Analisar e Criar
Anúncio
Publicitário.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar a origem e
história do Voleibol.

Sexta-Feira
19/06
MATEMÁTICA
Compreender que a
potenciação e a
radiciação
são
operações inversas.
ARTE
Saber Identificar o
que é um poema
visual.
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Segunda-Feira
22/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Rever
regras
de
ortografia e realizar
exercícios.
GEOGRAFIA
Identificar
as
regionalizações que
compõem a América.
Identificar os países
que fazem parte do
continente
Americano.

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
24/06
CIÊNCIAS
Compreender os
cuidados
prénatal e sobre o
parto.
ENSINO
RELISOSO
Reconhecer
e
cuidar de si, do
outro,
da
coletividade e da
natureza,
enquanto
expressão de valor
da vida.
INGLÊS
Utilizar, de modo
inteligível,
corretamente, as
processos
de
estruturas
de
independência na futuro com will
Terça-Feira
23/06
MATEMÁTICA
Identificar
e
compreender a lei
de formação na
sequência
dos
números inteiros.
HISTÓRIA
Identificar através
de
análise
de
mapas
as
características
territoriais
da
América
espanhola e as
mudanças
ocorridas após a
Independência.
Entender que os

América
foram
pela

Latina
marcados

diversidade

politica, cultural,
e de conformações
territoriais.
Conhecer

a

participação
elite

criolla

processos

da
nos
de

independência
das

colônias

espanholas.

Utilizar, de modo
inteligível,
corretamente, as
estruturas
de
futuro com going
to

Quinta-feira
25/06
LINGUA
PORTUGUESA
Ler sobre resenha,
e seus tipos.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar a origem e
história do Voleibol.
Entender
os
fundamentos
do
Voleibol
e
identificar
suas
regras básicas.

Sexta-Feira
26/06
MATEMÁTICA
Relembrar o estudo
das
expressões
algébricas
ARTE
Identificar o que é
natureza morta na
arte.
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Segunda-Feira
29/06
LÍNGUA
PORTUGUESA
Ler resenha de um
objeto cultural.
GEOGRAFIA
Reconhecer
os
principais
aspectos
naturais da América
Anglo- Saxônica.

Terça-Feira
30/06
MATEMÁTICA
Aprender,
reconhecer
e
operar
com
monômios
e
monômios
semelhantes.
HISTÓRIA
Compreender os
grupos que faziam
parte
da
sociedade
espanhola e as
diferenças
existentes
entre
eles .

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
01/07
CIÊNCIAS
Compreender as
consequências da
gravidez
na
adolescência.
INGLÊS
Utilizar, de modo
inteligível,
corretamente, as
estruturas
de
futuro com going
to

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

Sexta-Feira
03/07
MATEMÁTICA
Conhecer
e
compreender
os
polinômios
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

15/06

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
Leia com atenção!
É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo
veiculado pelos meios de comunicação de massa: Jornais, revistas,
televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em
outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, etc. Os
anúncios tem a função de convencer a população a adquirir
determinado produto ou serviço.

ATIVIDADE 02

18/06

Observe a imagem e responda:
1. Esse tipo de texto é:
a) ( ) Um anúncio
b) ( ) Um
cardápio
c) ( ) Uma entrevista d) ( ) Internet
2. Qual é o público-alvo desse anúncio?

3. Qual é o produto oferecido?

4. Há quantos anos o produto é
oferecido?

5. Qual foi a imagem utilizada no anúncio?

6. Esse texto tem a função de:
a) ( ) Divertir o leitor
c) ( ) Convencer as pessoas

b) ( ) Informar
c) ( ) Fazer uma crítica
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Slogan é uma palavra ou frase curta e de fácil memorização, usada com
frequência em propaganda comercial, política, religiosa, etc.
7. Qual é o slogan? Que mensagem o anúncio lhe transmitiu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Você achou a propaganda convincente? Por quê?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Crie um produto e descreva as suas características e funções.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Elabore o anúncio do seu produto, crie um slogan. Lembre-se de
que a imagem do produto é muito importante.
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ATIVIDADE 03

22/06

ORTOGRAFIA
Lembre-se:
AONDE – Usado com verbos que indicam movimento.
1. Complete com AONDE ou ONDE:
a) __________essas medidas do governo vão nos levar?
b) Não entendo __________ ele estava com a cabeça.
c) Dê __________ você está falando?
d) ________________ querem chegar com essas atitudes?
e) _____________ coloquei meus sapatos?
f) Não sei ____________ ir.
g) ____________ está seu orgulho?
h) Irei _________ quer que eu vá.
i) ___________ ele foi assim tão cedo?
j) Não sei ___________ me apresentar, nem a quem me dirigir.
Lembre-se:
MAL - Advérbio - contrário de BEM
MAU - Adjetivo – contrário
de BOM
2. Complete as frases com MAL OU MAU:
a) Ele teve um _______ dia, por isso dormiu _______.
b) Márcia foi ________ na prova.
c) A batalha entre o bem e o ________ jamais terá fim.
d) O _______ elemento foi levado pela polícia.
e) O chefe está de _______ humor; acho que está de _______ com a vida.
f) Você só quer o nosso _________.
g) Esse menino é um _______ exemplo para a turma.
h) Suas alunas leem muito _______.
Lembre-se:
MAS = porém; MAIS = adição; MÁS= MALDADE.
3. Complete:
a) Este país está cada dia ________ violento.
b) Tentei chegar na hora, _________ me atrasei.
c) As __________ações empobrecem o espírito.
d) Ele trabalha muito, _________ ganha pouco.
e) Ronda parecia invencível, ____ foi derrotada.
f) Todos querem ________ amor.
g) Queria viajar, ________ não consegui comprar passagem.
h) As pessoas deste lugar são muito ________.
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ATIVIDADE 04

25/06

RESENHA
A resenha é um texto que avalia e apresenta o conteúdo de obras
já finalizadas, ou seja, é uma análise de determinada produção, seja ela
uma obra literária, seja um filme, uma obra de arte, um artigo científico
etc. Uma resenha pode ser "descritiva" e/ou "crítica".
Resenha descritiva
Neste tipo de resenha, a apreciação, ou julgamento é feito em
cima das ideias do autor, isto é, da consistência e pertinência de suas
colocações ao longo da descrição da obra. Neste caso, trata-se de um
julgamento de verdade.
A resenha descritiva pode ser encontrada nos resumos de livros
técnicos, também denominadas resenhas técnicas ou científicas.
Resenha crítica
Na resenha crítica, o conteúdo é apresentado mais
detalhadamente do que na resenha descritiva. Neste tipo de texto, os
critérios de julgamento são de valor, de beleza da forma e estilo do
objeto cultural.
O ato de explorar mais profundamente os detalhes ocorre devido à
necessidade de que o autor fundamente as suas críticas, sejam elas
positivas ou negativas. Além de resumir o objeto, o autor da resenha
crítica faz uma avaliação sobre ele. Assim sendo, trata-se de um texto
de informação e de opinião.

ATIVIDADE 05

29/06

Leia a resenha a seguir:
O Palhaço
Benjamim acha que perdeu a graça e sai em busca de significado
Cine Nacional
No AR em 05/05/2020 - 22:30
O Circo Esperança atravessa estradas de terra do interior do país.
A cada parada, um novo espetáculo e novas aventuras. Na “família” de
15 pessoas, a principal atração é a dupla de palhaços Puro Sangue e
Pangaré, na verdade Valdemar (Paulo José) e Benjamim (Selton Mello),
pai e filho que dividem o picadeiro e, supostamente, a mesma vocação.
A dupla é também responsável pela administração dos negócios
circenses, geralmente com pouco dinheiro e muita solicitação do grupo
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talentoso e irreverente formado por músicos, trapezistas, acrobatas,
anões e uma linda menina, Guilhermina, espectadora privilegiada de
um mundo mágico e lírico. Apesar de levar o público às gargalhadas,
Benjamim entra em crise e sai em busca de sua própria identidade. Seu
maior sonho de consumo é modesto – um singelo ventilador – e até
realizá-lo Benjamim viverá pequenas aventuras plenas de significado.
Por vias tortuosas, Benjamim busca responder à indagação
paterna: “Na vida a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer. O gato
bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. E você?”. Benjamim
precisará de um tempo para descobrir.
Disponível em: <https://tvbrasil.ebc.com.br/>. (Com corte).
ATIVIDADE 06

02/07

1. O texto sobre “O Palhaço” é:
a) ( ) um conto.
b) ( ) uma resenha.
c) ( ) uma piada.
2. Na passagem “A dupla é também responsável pela administração dos
negócios circenses [...]”, a que dupla o texto se refere?
______________________________________________________________________

3. A palavra “família” aparece entre aspas no primeiro parágrafo do
texto, pois:
a) ( ) foi escrita incorretamente.
b) ( ) é a palavra-chave do texto.
c) ( ) foi usada com sentido figurado.
4. Em “[...] muita solicitação do grupo talentoso e irreverente [...]”, os
termos grifados:
a) ( ) definem o grupo.
b) ( ) caracterizam o grupo.
c) ( ) complementam o grupo.
5. No período “Apesar de levar o público às gargalhadas, Benjamim
entra em crise e sai em busca de sua própria identidade.”, o fato
destacado:
a) ( ) justifica o outro.
b) ( ) soma-se ao outro.
c) ( ) contrasta-se com o outro.
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6. No segmento “Seu maior sonho de consumo é modesto – um singelo
ventilador [...]”, o autor do texto revela o sonho:
a) ( ) de Valdemar.
b) ( ) de Benjamim.
c) ( ) de Guilhermina.
7. Na parte “Por vias tortuosas, Benjamim busca responder à
indagação paterna [...]”, a vírgula indica que:
a) ( ) uma informação foi omitida.
b) ( ) uma informação foi deslocada.
c) ( ) uma informação foi intercalada.
8. Releia este fragmento do texto: “Na vida a gente tem que fazer o
que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou
palhaço. E você?” Nesse fragmento do texto, o autor:
a) ( ) expõe uma opinião sobre o filme “O Palhaço”.
b) ( ) levanta uma hipótese sobre o filme “O Palhaço”.
c) ( ) cita uma fala de um dos personagens do filme “O Palhaço”
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

16/06

Radiciação
Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação.
Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores
são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando
o resultado dessa multiplicação.
Exemplos:
Dada a potência: 42 = 4·4 = 16
Dizemos que a raiz quadrada (raiz com índice 2) de 16 é igual a 4.
Ou seja, √ = 4
A notação usada para as raízes é a seguinte:
= raiz
√
A ideia da raiz quadrada
Exemplo: Quando temos uma região quadrada, com medida de
comprimento de 5 cm de lado e queremos saber a medida da área dessa
região. Basta multiplicar lado vezes lado, então:
A=LxL
ou
A = L2
A=5x5
A = 25 cm2
Agora se quiséssemos a medida do lado (o comprimento) dessa
região quadrada, sabendo que a área total é de 25 cm2.
Devemos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo,
resulte em 25, ou seja, o número que, elevado ao quadrado, resulte em
25.
A = L2
ou
A=LxL
25 = L2 --- a operação inversa da potenciação é a radiciação
√ =L
5=L
L = 5 cm
Raiz cúbica
Ao pensarmos no cubo de um número, pode ser que façamos a
associação com uma figura geométrica tridimensional, que possui todas
as suas faces com aresta de mesma medida. Essa figura geométrica é o
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cubo, e todo cubo possui três dimensões, sendo elas: comprimento,
altura e largura.
Calcula-se

o

volume

de

um

cubo

por

meio

do

produto

(multiplicação) dessas três dimensões. Veja o cubo abaixo:

As dimensões desse cubo são dadas por: 1cm de
altura, 1cm de comprimento e 1cm de largura. Para calcularmos o
volume desse cubo devemos multiplicar suas três dimensões.
V = 1 cm . 1 cm . 1 cm = 1 cm3 (lê-se 1 centímetro cúbico).
A fórmula para obtermos um termo numérico/algébrico com
expoente cúbico é dado por: a . a . a = a3
Para compreender melhor o que é a raiz cúbica de um número
observe os exemplos a seguir:

Observando

os

exemplos

podemos

constatar que para encontrarmos a raiz cúbica de um número devemos
inicialmente fatorar esse número, em seguida colocar a fatoração obtida
na fórmula para raiz cúbica e, no final, solucionar a raiz.
Veja outros exemplos:
a) Qual o número que elevado ao cubo resulta em 8?
Resposta: O número é 2, logo, a raiz cúbica de 8 é 2, ou seja, 2 é o
número que multiplicado três vezes resulta em 8. Veja 2 . 2 . 2 = 8
b) Qual o número que elevado ao cubo resulta em 64?
Resposta: O número é 4, logo, a raiz cúbica de 64 é 4, ou seja, 4 é o
número que multiplicado três vezes resulta em 64. Veja 4 . 4 . 4 = 64.
Outras raízes
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O símbolo utilizado para representar a raiz enésima de x é

eé

chamado de radical. Nesse símbolo, x é o radicando e n é o índice.
Pela definição de radiciação, temos que: √
Exemplo: √
√

↔ yn = x

= -1, pois -15 = -1
= 3, pois 34 = 81

1-Determine os radicais abaixo:
a) √

=

f) √

b) √

=

g) √

c) √

=

h) √

d) √

=

i) √

e) √

=

j) √

=
=
=
=
=

2-Qual a medida do lado do de um quadrado cuja área é 256 m2?

3-Qual a medida da aresta de um cubo se o seu volume é de 216 m3?

4-Qual é o volume de um cubo, sabendo que a medida da aresta mede
10 cm?

5-Uma sala de aula quadrada terá piso coberto com ladrilhos com
medida de comprimento dos lados de 60 cm.
a)Qual é a medida de comprimento dos lados da sala, sabendo que a
medida da área é de 81 m2?
b)Quantos ladrilhos serão necessários para cobrir o piso?
ATIVIDADE 02

19/06

Potência com expoente fracionário
Se a é um número real positivo, m é um número inteiro e n é um
número natural não nulo, temos que:
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Com isso você deve estar se perguntando, e o número 1 que está
no numerador? Ele está presente no expoente do número (a), entretanto
não existe a necessidade de escrevê-lo. Tendo um número em uma raiz,
podemos realizar o processo inverso também, escrevendo-o como um
número com potência fracionária.

Podemos simplificar números elevados ao quadrado que estão
dentro de uma raiz quadrada, pois o numerador e denominador são
iguais. Vejamos alguns exemplos:

1-Escreva o resultado correspondente à potência ou à raiz em cada
item:

2-Determine o que se pede:
a) A soma da raiz quadrada de 81 com a raiz cúbica de 64;
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b) A diferença entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4;
c) O quadrado da raiz quadrada de 81;
d) O cubo da raiz cúbica de 8.
ATIVIDADE 03

23/06

Sequências numéricas
Sequência é sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem.
É comum percebermos em nosso dia-a-dia os conjuntos cujos
elementos

estão

dispostos

em

certa

ordem,

obedecendo

a

uma sequência.
Por exemplo:
Todos nós sabemos que o Brasil é penta campeão mundial de futebol
e os anos, em ordem cronológica, em que ele foi campeão mundial são:
1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas datas formam um conjunto com
os elementos dispostos numa determinada ordem.
O estudo de sequência dentro da matemática é o conjunto de
números reais dispostos em certa ordem. Assim chamado de sequência
numérica.
Exemplo:
• O conjunto ordenado (0, 2, 4, 6, 8, 10,...) é a sequência de números
pares.
• O conjunto ordenado (7, 9, 11, 13,15) é a sequência de números
ímpares ≥ 7 e ≤ 15.
• O conjunto ordenado (2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200) é uma sequência
de números que começa com a letra D.
Matematicamente,

quando

temos

uma

sequência

numérica

qualquer, representamos o seu 1º termo por a1 assim sucessivamente,
sendo o enésimo termo an.
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Exemplo:
• (2, 4, 6, 8, 10) temos: a1 = 2; a2 = 4; a3 = 6; a4 = 8; a5 = 10
A sequência acima é uma sequência finita, sua representação
geral é (a1, a2, a3,..., an ). Para as sequências que são infinitas a
representação geral é (a1, a2, a3, an, ... ).
1-Considere a sequência numérica (20, 17, 14, 11, 8, 5, x) cuja lei de
formação é a1 = 20 e cada termo a partir do segundo, é 3 unidades a
menos que a anterior. Neste caso, temos x = 2.
Agora, observe as sequências dadas e determine o valor de x em
cada uma delas:
a) (..., -5, -1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, x)
b) (6, 12, 24, 48, 96, x, ...)
c) (1, 4, 9, 16, 25, 36, x, ...)
2-Até 2018 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futebol
masculino em 5 edições. Escreva a sequência dos anos em que isso
ocorreu.
3-Considere a sequência (2, 5, 8, ..., 14, ...), em que cada termo, a partir
de a2, é 3 unidades a mais do que o anterior. Quais são os termos a4 e
a6 ?
4-Escreva a sequência dos meses do ano com 30 dias.

ATIVIDADE 04

26/06

Expressões Algébricas
Expressões algébricas são expressões
apresentam números, letras e operações.

matemáticas

que
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As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas
e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são
chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Os
números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e
deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos as letras.
Exemplos
a) x + 5
b) b2 – 4ac
c) 2/5x + 5y - 1
Cálculo de uma Expressão Algébrica
O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será
atribuído às letras.
Para calcular o valor de uma expressão algébrica devemos
substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas.
Lembrando que entre o coeficiente e a letras, a operação é de
multiplicação.
Exemplo
Determine o valor numérico da expressão algébrica 2x4 + 4x - 5, com
x=3.

2x4 + 4x – 5 =
2.34 + 4.3 – 5 =
2.81 + 12 – 5 =
162 + 12 – 5 =
174 – 5 =
169 é o valor numérico

1-Dada a expressão algébrica 2x – 3y + 8. Determine o valor numérico
quando:
a) x = 2 e y = -2

b) x = -3 e y = 4

2-Dada a expressão algébrica x2 – 2x - 7. Determine o valor numérico
quando:
a) x = 5

b) x = -3

3-Em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 cm a mais que
o outro lado. Representando por x a medida de comprimento, em
centímetros do menor lado. Escreva as expressões algébricas que
representam:
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a) A medida de comprimento do maior lado;
b) A medida do perímetro do retângulo;
c) A medida da área da região retangular.
ATIVIDADE 05

30/06

Monômio
Expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o
coeficiente e a parte literal. (Monômio = 1 termo)
Exemplos:
2x;

4ab;

10x²;

20xyz;

30abc;

2z;

y;

b³; 100ax³

Monômios semelhantes
Expressões algébricas que possuem a parte literal semelhante.
Exemplos:
2x e 4x;

7x² e 8x²;

10ab e 3ab;

2ya e 6ya;

7bc e 9cb;

Adição e subtração de monômio
A adição e a subtração de monômio devem ser efetuadas quando
as partes literais são semelhantes. Exemplos:
2a + 7a = 9a

10ab – 9ab = ab

– 12xy – 10xy = – 22xy

1-Analise os monômios em cada item, marque com um X os monômios
semelhantes:
a) ( ) 2x2 e -4x2
b) ( ) a3 e 5a4
c) ( ) -5ab e -5a

d) ( ) -6/3y e -8/3y
e) ( ) –xz e xz
f) ( ) 6x3y e -1/2x3y

2-Escreva o coeficiente e a parte literal de cada monômio:
Exemplos: 12x2 = 12 é o coeficiente; x2 é a parte literal.
-ab3c2 = -1 é o coeficiente; ab3c2 é a parte literal.
a) 11x5 =
b) -1/2x3 =
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c) -9yz2 =
d) a2 =
3-Reduza os termos semelhantes (soma ou diminui os coeficientes):
a) 6a + 8a =
b) -6ab – 9ab =
c) 11bc + bc =

d) 15x – 9x =
e) 6y – 9y =
f) – 13xy – 15xy =
ATIVIDADE 06

03/07

Polinômios
Expressão algébrica composta por dois ou mais monômios com a
existência de operações entre eles.
Exemplos de polinômios:
2x² + 7x – 6 = é um trinômio (três termos)
6x + 5 = é um binômio (dois termos)
14x4 + 7x³ – 20x² – 60x – 100 = é um polinômio (mais de três termos)
1-Escreva o nome de cada polinômio de acordo com o número de
termos:
a)
b)
c)
d)

3x2 – 2y =
7x5y =
–ab + 7c + 1 =
-2/3x + 1/2y + 4c – 2 =

e) –y2 =
f) abc3 + 16 =
g) 2 + 3d + 5e – y =
f) 5z2 =

2-Faça o agrupamento dos monômios semelhantes abaixo e encontre o
polinômio:
Exemplo:
-9x3 + 8y2 – 3 + 7y2 – x3 + 9 = organiza dentro dos parênteses
(-9 -1)x3 + (8 + 7)y2 + (-3 + 9) = os coeficientes dos termos semelhantes
-10x3 + 15y2 + 6 =

e repete a parte literal = resultado

a) 3ax + 5bx – 12ax – 15bx + 4x =
b) 15y – 4z + 3x + 12y – 20z =
c) 24aw + 6x – 12aw – 6x =
d) -5a + 6b – a + 8 – b + 2a + 1 =
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

15/06

O CONTINENTE AMERICANO
A América representa o segundo continente com maior extensão
territorial e aquele com maior extensão latitudinal, apresentando
grande variedade de paisagens, culturas e tipos de clima e vegetação.

1- Com base no mapa acima, pinte de verde o mapa a seguir onde se
localiza o continente Americano no mundo:
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O CONTINENTE AMERICANO
O continente americano pode ser regionalizado de duas maneiras,
sendo uma delas em América do Norte, América Central e América do
Sul, e outra em América Anglo-Saxônica e América Latina.

1- Com base nos mapas acima, pinte os mapas a seguir onde se
localizam as regiões do continente Americano:

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

ATIVIDADE 03

22/06

O CONTINENTE AMERICANO
Uma das características do continente americano é o desenvolvimento
econômico desigual dos países que o formam. Nele, estão localizados
países
desenvolvidos
de
economia
industrializada,
países
subdesenvolvidos industrializados e ainda um grupo de países
subdesenvolvidos, cuja economia é essencialmente agrícola.

1- Pesquise no mapa acima, internet, atlas geográfico ou em seu livro
didático de geografia, página 108, Mapa Continente americano:
América Anglo- Saxônica e América Latina: e faça a seguir uma
lista com os países pertencentes a esse continente:
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AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA E AMÉRICA LATINA
O mapa abaixo representa o continente americano e os países que o
compõem. Note que o continente está dividido em duas regiões
distintas: América Anglo-Saxônica e América Latina.
Essa divisão regional do continente americano considera, além da
colonização e do idioma, os diferentes níveis de desenvolvimento
econômico dos países.

1- Cite algumas diferenças existentes entre essas regiões:

2- Em que região do continente americano o Brasil está localizado?
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HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

16/06

Leia o texto abaixo para entender como se deu o processo de
Independência da América Espanhola, depois responda as questões
O processo de independência da América Espanhola ocorreu em um
conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse
período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores que
questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das
monarquias. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda
dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas
classes
sociais.
Sem dúvida, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no
conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais era
de origem criolla, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América
desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do
mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos,
enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo
domínio
espanhol,
ali
representado
pelos
chapetones.
Ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência ideológica
em torno do iluminismo e do fim da colonização, a pesada rotina de
trabalho dos índios, escravos e mestiços também contribuiu para o
processo de independência. As péssimas condições de trabalho e a
situação de miséria já tinham, antes do processo definitivo de
independência, mobilizado setores populares das colônias hispânicas.
Dois claros exemplos dessa insatisfação puderam ser observados
durante a Rebelião Tupac Amaru (1780/Peru) e o Movimento Comunero
(1781/Nova
Granada).
No final do século XVIII, a ascensão de Napoleão frente ao Estado
francês e a demanda britânica e norte-americana pela expansão de seus
mercados consumidores serão dois pontos cruciais para a
independência. A França, pelo descumprimento do Bloqueio
Continental, invadiu a Espanha, desestabilizando a autoridade do
governo sob as colônias. Além disso, Estados Unidos e Inglaterra
tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim
do
monopólio
comercial
espanhol
na
região.
É nesse momento, no início do século XIX, que a mobilização ganha
seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial
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espanhola seria o estopim do levante capitaneado pelos criollos.
Contando com o apoio financeiro anglo-americano, os criollos
convocaram as populações coloniais a se rebelarem contra a Espanha.
Os dois dos maiores líderes criollos da independência foram Simon
Bolívar e José de San Martin. Organizando exércitos pelas porções norte
e sul da América, ambos sequenciaram a proclamação de
independência
de
vários
países
latino-americanos.
No ano de 1826, com toda América Latina independente, as novas
nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Nele, Simon Bolívar
defendia um amplo projeto de solidariedade e integração políticoeconômica entre as nações latino-americanas. No entanto, Estados
Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto, que ameaçava seus
interesses econômicos no continente. Com isso, a América Latina
acabou
mantendo-se
fragmentada.
O desfecho do processo de independência, no entanto, não significou
a radical transformação da situação socioeconômica vivida pelas
populações latino-americanas. A dependência econômica em relação às
potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais
fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica
permanecessem presentes ao longo da história latino-americana.
Os libertadores da América espanhola: Simón Bolívar e José de San
Martin
Simón Bolívar
Simón Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783, no então vice-reino de
Nova Granada, em uma família nobre de origem espanhola. Após
estudar
na Europa e
ser
influenciado
pelos
pensamentos
revolucionários de origem iluminista, retornou ao país natal e juntou-se
à luta contra a dominação colonial da Espanha, onde rapidamente
assumiria um papel de liderança. Em 1811, um movimento de mestiços
e escravos libertos com o apoio essencial da Inglaterra conseguiria a
independência da Venezuela. Nos anos seguintes, também seriam
libertados
os
territórios
equivalentes
aos
atuais
países
de Bolívia, Colômbia, Equador e Panamá, que criaram uma união
política nomeada de Grã-Colômbia. Ela duraria até 1829.
José de San Martin
Já José de San Martin nasceu em 25 de fevereiro de 1778, no então
vice-reino da Prata, também em uma família de origem espanhola.
Quando ele ainda era uma criança, sua família retornou à Espanha,
onde José iniciou sua educação militar. Poucos anos depois da
deposição de Fernando VII, ele retornou às Américas, onde se uniu à
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resistência do vice-reino do Peru contra os franceses. Ali, ele se
distinguiu como líder militar, estando depois à frente de uma campanha
nos Andes que levaria à libertação do Chile em 1817, seguido em pouco
tempo pelo Peru.
Responda:
a) Que movimento surgido no século XVIII influenciou a luta pela
Independência da América Espanhola?
..............................................................................................................
b) Quais foram os dois pontos cruciais para a Independência? Por quê?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
c) Qual foi o estopim do levante capitaneado pelos criollos?
..............................................................................................................
d) Qual o nome dos maiores líderes criollos da Independência? O que
eles fizeram?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) Por que muitos problemas da América Hispânica permaneceram
presentes ao longo da história latino-americana?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 02

23/06

Observe os mapas. Compare-os e responda as questões:

Responda:
a) Qual é o nome do país latino americano que se formou na região que,
na época colonial, fazia parte do Vice-Reino da Nova Espanha?
..............................................................................................................
b) Quais países se formaram na região do Vice Reino do Rio da Prata?
..............................................................................................................
c ) A Costa Rica foi formada na região que fazia parte da qual capitania?
..............................................................................................................
d) A Colômbia ocupou uma região que, na época colonial, fazia parte de
qual Vice Reino?
..............................................................................................................
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Leia o texto sobre a participação da elite criolla nos processos de
independência das colônias espanholas.
A independência das colônias espanholas não seria possível sem a
participação das classes dominantes coloniais. [...] Embora fossem
frequentes as revoltas populares contra o domínio espanhol, elas
esbarraram sempre na repressão violenta, por parte tanto da metrópole
quanto dos elementos da aristocracia criolla. Apenas no momento em
que se aprofundou o [conflito] entre a Metrópole e suas colônias,
traduzido pelas reivindicações coloniais de liberdade econômica e
autogoverno, foi que [os grupos] dominantes coloniais se articularam
em torno do movimento de independência, conduzindo-o à vitória final,
embora com a participação das camadas populares que integraram os
exércitos coloniais.
Não se deve pensar que o bloco dominante nas colônias fosse
homogêneo. Ao contrário, [a elite criolla] em algumas zonas era
mercantil (como em Havana, Lima e Buenos Aires), com interesses
ligados ao mercado externo; em outras, era rural, composta de grupos
de grandes produtores de gêneros tropicais de exportação (açúcar,
cacau) ou de produtores autossuficientes [...]
Do ponto de vista (das ideias, os grupos) dominantes coloniais também
divergiam ao lado de republicanos radicais, como os venezuelanos
Francisco de Miranda e Simón Bolívar, encontravam-se monarquistas
liberais, como o argentino José de San Martín. Assim, o movimento de
independência ocorreu em torno de determinados líderes os caudilhos,
não possuindo caráter nacional (e sim local e regional).

a) Por que, de acordo com o texto, as revoltas populares pela
independência fracassaram?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Quais grupos sociais coloniais participaram das lutas de
independência?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Quais eram as divergências entre os membros da elite criolla?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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d) Utilizando várias cores, colora no mapa os países que faziam parte da
América espanhola.
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Leia o texto sobre a sociedade espanhola
A colonização espanhola produziu um tipo de sociedade decorrente da
estrutura de exploração, tipicamente hierarquizada, dividida em:
chapetones – espanhóis de nascimento (espanhóis natos), que detinham
muitos privilégios, inclusive o de ocupar os altos postos da
administração, as altas patentes militares, além de comporem o alto
clero; criollos – espanhóis nascidos na América, ou seja, descendentes
de espanhóis. Formavam a aristocracia colonial. Eram os grandes
comerciantes e proprietários rurais, constituindo o que se costuma
chamar de “elite” colonial. Controlavam o poder municipal através dos
cabildos, mas estavam impossibilitados de ocupar os altos cargos,
destinados apenas aos chapetones; povo – mestiços, indígenas e negros
escravos, utilizados no trabalho das minas e nas haciendas.
Compunham a maioria da população e, como podemos perceber, não
desfrutavam de privilégio algum. Pode-se afirmar que indígenas e
mestiços constituíam a maior parte da população da sociedade colonial.
a) Escreva na pirâmide as classes sociais das colônias espanhola:

b) Que conclusão pode-se tirar ao observar a pirâmide acima?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Quem era a elite criolla?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Quem eram os chapetones?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) Quem constituía a maior parte da população na sociedade colonial?
..............................................................................................................

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:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

17/06

EXPRESSIONS OF TIME AND PROBABILITY (Expressões de tempo e
probabilidade)
PAST (Passado)
Yesterday (Ontem)
Last week (Semana
passada)
Last month (Mês passado)
A little while ago (Há
pouco tempo)
An hour ago (Uma hora
atrás)
This morning (Essa
manhã)
In the past (No passado)
A long time ago (Há muito
tempo atrás)
The day before yesterday
(Antes de ontem)
Recently (Recentemente)
In 1990 (Em 1990)
When I was born (Quando
eu nasci)
One week ago (Uma
semana atrás)
IN
In the morning (De manhã)
In the afternoon (De tarde)
In the past (No passado)
In the future (No future)
In December (Em
Dezembro)
In 2000 (Em 2000)

PRESENT (Presente)
Today (Hoje)
This week (Essa semana)
This month (Esse mês)
This year (Esse ano)
At the moment (No
momento)
Now (Agora)
At this time (Nesse
momento)
Nowadays (Hoje em dia)
These days (Nos dias de
hoje)
Right now (Agora mesmo)
As we speak (Enquanto
falamos)

FUTURE (Future)
Tomorrow (Amanhã)
Next week (Próxima
semana)
Next month (Próximo
mês)
In an hour (Em uma hora)
Soon (Em breve)
In the near future (Em
um futuro próximo)
Later this evening (Mais
tarde nessa noite)
In the future (No future)
Way off in the future
(Longe no future)
The day after tomorrow
(Depois de amanhã)
Eventually
(Eventualmente)

ON
On Monday (Na segundafeira)
On Christmas Day (No
Natal)
On Satuday night (No
Sábado à noite)
On the first day (No
primeiro dia)
On January 3RD (Em 3 de
Janeiro)
On that day (Naquele dia)

AT
At 10 o’clock (Às 10
horas)
At night (À noite)
At the beginning (No
começo)
At midday (No meio-dia)
At the end (No fim)
At the weekend (No fim
de semana)
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EXERCICIO 1) Classifique as expressões de tempo do quadro em
Passado, Presente e Futuro
At the weekend
In the present
After
Three hours ago
PAST

On that day
Two weeks ago
In October
In 2010

Soon
In the future
Right now
This morning
PRESENT

Next week
On friday
Before
In 2021

Now
In the past
In March
At the moment
FUTURE

EXERCÍCIO 2: Escreva sobre atividades ou coisas que você fez ou
vai fazer
a) Yesterday: __________________________________________________
b) Last week: __________________________________________________
c) Tomorrow: __________________________________________________
d) At the weekend: __________________________________________________
e) On Christmas day: __________________________________________________
f) In the morning: __________________________________________________
g) Two hours ago: __________________________________________________
h) In the future: __________________________________________________
i) One week ago: __________________________________________________
j) Next month: __________________________________________________

ATIVIDADE 02

24/06

FUTURE WILL (Futuro com Will)
O tempo do futuro na língua inglesa tem duas formas: o futuro
com o verbo auxiliar "will" e com a expressão "to be going to". O futuro
com will é usado quando você planeja a curto prazo, para um futuro
próximo, como algo a acontecer mais tarde, no dia seguinte ou nos dias
próximos.
FORMA AFIRMATIVA: Este tempo verbal será formado pela colocação
do verbo auxiliar "will" antes do verbo principal em sua forma natural.
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It will be good to see my friends after all these years. (Será bom
ver meus amigos depois de todo esses anos)

I will dream of you tonight. (Irei sonhar com você hoje à noite)
FORMA INTERROGATIVA: Será feita com a colocação do verbo auxiliar
antes do sujeito, a exemplo da maioria dos verbos auxiliares em outros
tempos verbais.



Will it be good to see your friends? (Será bom ver seus amigos?)
Will you dream of her tonight? (Vai sonhar com ela hoje à noite?)

FORMA NEGATIVA: A forma negativa também seguirá o modelo dos
demais tempos verbais.

I think I will not travel on my vacation this year. (Eu acho que
não vou viajar nas minhas férias nesse ano)

I will not undertand the exercise if I don’t pay attention. (Eu não
vou entender o exercício se eu não prestar atenção)
FORMA CONTRATA: O "will" também possui uma forma abreviada, que
é muito usada na forma oral. As contrações são feitas apenas após
pronomes pessoais na forma afirmativa, e com o not (won't) na forma
negativa.

He thinks he'll win money at the casino, but I know that he
won't.
EXERCÍCIO 1: Escreva 2 frases usando o Will na forma afirmativa,
negativa e interrogative
A)
AFFIRMATIVA

B)
A)

NEGATIVA

B)
A)

INTERROGATIVA

B)
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EXERCÍCIO 2: Complete as frases com WILL ou WON’T

ATIVIDADE 03

24/06

FUTURE GOING TO (Futuro com Going to)
O future com Going to é usado para ações que estão planejadas para
um futuro mais longe, ou que eu tenho certeza que vai acontecer
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FORMA AFIRMATIVA: sujeito + verbo to be + going to + infinitivo do
verbo principal sem “to”.
Exemplo: I am going to work. (Eu irei trabalhar)
FORMA NEGATIVA: sujeito + verbo to be + not + going to + infinitivo do
verbo principal sem “to”.
Exemplo: I am not going to work. (Eu não irei trabalhar)
FORMA INTERROGATIVA: verbo to be + sujeito + going to + infinitivo
do verbo principal sem “to”
Exemplo: Am I going to work? (Eu irei trabalhar?
Observe a estrutura do Future Going to na tabela a seguir:
AFFIRMATIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

I am going to

I am not going to

Am I going to?

You are going to

You are not going to

Are you going to?

He is going to

He is not going to

Is he going to?

She is going to

She is not going to

Is she going to?

It is going to

It is not going to

Is it going to?

We are going to

We are not going to

Are we going to?

You are going to

You are not going to

Are you going to?

They are going to

They are not going to

Are they going to?

EXERCÍCIO 1: Escreva 2 frases usando o Going to na forma
afirmativa, negativa e interrogative
A)
AFFIRMATIVA

B)
A)

NEGATIVA

B)
A)

INTERROGATIVA

B)
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ATIVIDADE 04

01/07

EXERCÍCIO 1: Leia as frases abaixo e relacione-as com as figuras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

They are going to bake some cakes.
He is going to fly a plane.
He is going to have a barbecue.
He is going to sing next Sunday.
They are going to have a drink.
She is going to arrive soon.
They are going to win the lottery.
She is going to iron the clothes.
He is going to celebrate his birthday.
He is going to sell newspapers.
He is going to live on a desert island.
They are going to get married.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
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EXERCICIO 2: Circule a opção correta para as frases
a) Nikki Maxwell will / is going to write a diary.
b) MacKenzie Hollister will / is going to go to the dance.
c) Brandon Roberts will / is going to Jessica’s party.
d) I think Chloe Garcia will / is going to make new friends.
e) Zoey Franklin will / is going to read 10 books this month.
f) Brianna Maxwell will / is going to get into trouble again.
g) I doubt Jessica Hunter will / is going to speak to Nikki.
h) I believe that Violet Baker won’t / isn’t going to become popular
this year.
EXERCICIO 3: Complete com WILL ou GOING TO
a) There’s Nikki. She’s ___________ text Violet tonight.
b) Wow, Brianna’s ____________ buy another outfit!
c) I predict that Chloe _______ travel to all the planets and in the future
and she ______ become an astronaut.
d) Brandon is __________ visit Bali during Christmas vacation and
while there he’s _________ go scuba diving.
e) I ___________ help you study for the English test.
f)

It’s ___________ to be a great party- everyone is coming. - Except of
course Nikki, Chloe, and Violet.

g) OK we________ have our own party- forget the popular kids.
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

17/06

Leia os textos.
Os Cuidados Pré-Natais
Durante a gestação, os exames do pré-natal orientam os médicos
e as parturientes sobre o desenvolvimento do bebê.
São realizadas ultrassonografias em cada trimestre da gravidez
para saber peso e tamanho do feto e identificar malformações; além
disso, são feitos exames de sangue e outros específicos para
gestantes.
A equipe médica deve orientar e esclarecer as dúvidas da gestante
e seu companheiro, que devem decidir a melhor forma para o
nascimento do seu bebê.
Além disso, esse pode ser um momento importante para iniciar
o planejamento familiar, orientando sobre a escolha de ter mais filhos
e o momento certo para tal, os métodos contraceptivos, e também sobre
programas de controle de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e
sobre a desnutrição infantil.
O Medo do Parto
O parto é um momento muito importante na vida de qualquer
pessoa, o nascimento de um novo ser marca o início de muitas
responsabilidades para os pais e de muita felicidade para toda família.
Apesar de ser um fenômeno natural, o parto está cercado de
tabus e mitos que são passados de geração em geração e estimulados
nos meios de comunicação.
Isso gera nas mulheres muitas dúvidas e medos: medo da dor,
medo de que o bebê morra, medo de não conseguir. Toda mulher
deveria conhecer o próprio corpo e receber apoio (da equipe médica, do
companheiro, da família, etc) para escolher a melhor forma de dar à
luz ao seu bebê.
Existem vários tipos de parto, sendo os principais: normal, de
cócoras, na água, cesárea, induzido, com uso de fórceps, entre outros.
ATIVIDADE 02

24/06

Faça um resumo dos textos acima no caderno.
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ATIVIDADE 03

24/06

Leia os textos abaixo.
Parto Normal
O parto normal, como o próprio nome indica, acontece
naturalmente respeitando o processo fisiológico.
Não há necessidade de medicação, mas muitas mulheres recebem
anestesia para controlar a dor, relaxar e ter dilatação mais
rapidamente.
O trabalho de parto começa com contrações e o colo do útero se
dilata até que permita a passagem do feto através do canal vaginal,
depois é expelida a placenta.

Parto Cesariana
O parto cesárea ou cesariana é um procedimento cirúrgico no
qual o feto é retirado por um corte abdominal.
É indicado para situações onde há risco de vida para a mãe ou o
bebê.
Isso se aplica em situações graves como, por exemplo: a
eclâmpsia que provoca convulsões na mãe, placenta prévia que impede
a passagem do bebê ou ainda quando o bebê dá sinais de sofrimento
fetal.
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As cesáreas eletivas, ou seja, feitas por opção da parturiente e não
em situações de risco, podem ter complicações como hemorragias e
infecções.
Muitas vezes são realizadas antes de iniciar o trabalho de parto,
baseadas na data prevista de nascimento, de forma que em alguns
casos são um parto prematuro.
Gravidez na adolescência
A gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os
10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Apontada como uma gestação de alto risco decorrente das
preocupações que traz à mãe e ao recém nascido, a gravidez nesta faixa
etária pode acarretar problemas sociais e biológicos.
O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas.
Porém, o Ministério da Saúde indica que houve uma redução de 17% no
número de mães entre 10 e 19 anos, no período de 2004 a 2015.

Como evitar a gravidez na adolescência?
A melhor forma de evitar a gravidez na adolescência é se informar
adequadamente e conhecer o próprio corpo e do parceiro antes de
começar a vida sexual.
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Meninos

e

meninas

devem

se

informar

sobre

os métodos

anticoncepcionais. A camisinha é o mais comum, mais barato e mais
fácil de utilizar. Além da gravidez indesejada, ela também protege contra
as doenças sexualmente transmissíveis.
ATIVIDADE 04

01/07

Faça um acrostico com as palavras GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.
Capriche, decore e use a criatividade.
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Nome:
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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;

ATIVIDADE 02

25/06

COMPLETE O TEXTO ABAIXO:
O __________________ foi criado no ano de ____________ pelo americano
__________________________, diretor de educação física da Associação
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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.

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
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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;
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.
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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;

Posição dos jogadores
1- Defesa/ Sacador
2- Atacante / Saída de Rede
3- Levantador / Rede
4- Atacante / Entrada de Rede
5- Defesa
6- Meio
Ilustração:

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

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;
- É proibido ao jogador tocar na rede;
- Durante o saque é proibido pisar na linha;
- É proibido bloquear e cortar o saque;
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- 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:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
5) Levantamento:__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
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ATIVIDADE 04

02/07

RESPONDA:
1) Quais são as posições dos jogadores?

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

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

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

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

17/06

LIBERDADE E LIBERTINAGEM
Somos diferentes uns dos outros. Ainda que existam pessoas bem
parecidas, física e mentalmente, cada ser guarda sua cota de ser único.
Partindo desses pressupostos, é forçoso concluir que cada pessoa
pensa diferente. Cada pessoa tem sua própria verdade. Mas, se por um
lado, temos a nossa própria visão e compreensão das coisas, por outro
lado, isto não significa dizer que cada um tem a sua razão, a sua
verdade, no sentido da verdade única. Da verdade verdadeira.
Há pessoas que insistem em dizer que são livres, e que ninguém
tem o direito de intervir em sua liberdade. A primeira coisa que
aprendemos é que a liberdade não se confunde com a possibilidade de
fazer tudo aquilo que nos apetece.
O que é “liberdade”? Na verdade, muitos, em nome da “liberdade”,
praticam “libertinagem”. O conceito humano de “liberdade” é a
faculdade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer, por seu livre arbítrio,
qualquer coisa; faculdade de cada um decidir pelo que entende ou pelo
que lhe convém (Dicionário Aulete). Esse conceito humano leva o
homem ao exercício da “libertinagem” que é devassidão, licenciosidade,
desregramento de costumes.
Sendo assim, a liberdade implica o poder de a pessoa ser
plenamente ela mesma; a possibilidade de chegar plenamente ao seu
potencial humano. O homem, a rigor, não nasce livre, porém nasce com
o poder de sê-lo, isto é, de tornar-se dono de suas ações. O homem
nasce com o poder de se fazer homem.
Diferente dos animais. Um cão transforma-se, naturalmente, num
cão. Uma criança, no entanto, não necessariamente se converte num
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homem. Um homem, no sentido de que atingiu ou está no caminho de
atingir seu desenvolvimento físico, espiritual e moral. Não se chega a
ser homem pelo simples fato de se ter atingido os vinte ou os quarenta
anos. O homem é livre e responsável porque pode escolher. Quando
dizemos sim, no lugar de não (ou não, no lugar de sim), estamos
fazendo escolhas, e moldando nossa personalidade.
Há restrições, exatamente para garantir a liberdade.
Nas estradas temos um bom exemplo. Ali encontramos restrições
de sinalização, de retas, de curvas. Se alguém não aceitar tais
restrições, em nome de sua “liberdade” de agir, provavelmente não
tardará a descobrir que a afirmação desse seu conceito de liberdade o
levará para o fundo de um barranco ou o deixará parado em frente ao
primeiro poste que encontrar, arcando com as consequências do
acidente.
Do mesmo modo, aqueles que não admitem nenhuma restrição no
campo sexual, correm o risco de perder a sua liberdade para o amor.
“Ao dizerem sempre sim a um instinto tão imperioso como o sexual,
acabam por perder a capacidade de dizer não”.
“Para realmente sermos livres, devemos amar, e devemos amar
algo que mereça ser amado. Só então nos será possível comprometer-se
livremente, e todos os compromissos serão compromissos de amor,
porque a necessidade essencial do amor é comprometer-se com a
pessoa amada”.
Fazer “aquilo que dá vontade”, “que dá gana”, “que desejamos
com fervor”, “que nos dá muito prazer”, não tem nada a ver com
liberdade, mas com a falsa liberdade. Com uma noção inexata de
liberdade. Mas essa liberdade não se sustenta diante de uma análise
mais profunda. Na verdade, se deve mais a um raciocínio superficial e
enganoso. Um desejo de propagar uma ideia libertina da liberdade, mais
nada. No fundo, apenas engana quem pensa assim.

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 caminho que leva à liberdade é um caminho de montanha, e
quem quiser percorrê-lo, terá que subir a encosta da justiça, do serviço,
da humildade e do amor”.
http://retorta.net/retortablog/2007/09/29/texto-liberdade-elibertinagem/
ATIVIDADES:
1. Qual a diferença entre liberdade e libertinagem?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Qual a importância da liberdade para a aprendizagem? E para a
religião?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 02

24/06

DE ONDE VÊM O BEM E O MAL?
Todos perguntam o que é o bem e o que é o mal. A resposta não é
fácil, pois há muitas ideias diferentes a respeito. Mas podemos começar
por dizer que o bem é uma ação humana positiva, um agir virtuoso, um
comportamento adequado. A conduta humana pode ser tanto boa
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quanto má. É nesse sentido moral que vamos analisar a questão: “o
bem e o mal estão relacionados ao comportamento das pessoas. O
problema é que o que é bem ou mal para alguém pode não ser para
outro, e assim as coisas se complicam.” As religiões e as filosofias
sempre deram suas respostas a essa questão.
A forma como Santo Agostinho, filósofo cristão, tentou responder
é interessante. Seu argumento era de que o Universo é inteiramente
bom, e que o mal é apenas a ausência ou a privação do que é bom.
Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Mas de onde vem o
bem? O bem vem de Deus e é a marca do Criador dentro dos seres
humanos. Agostinho afirmava que Deus era o supremo Bem; nada
poderia ter mais bondade do que Ele. O mal é obra dos próprios seres
humanos; resulta da sua liberdade, do seu livre-arbítrio.
Agostinho, porém, afirma a realidade do pecado original como
uma herança que todos carregamos, uma vez que somos herdeiros de
Adão. Essa semente do mal, provinda do pecado, da liberdade humana
diante das leis divinas, só poderá ser curada pela graça de Deus.
Outro filósofo cristão, Santo Tomás de Aquino, afirmava o mesmo
que Agostinho: de Deus vem a emanação de todo o bem, e ,...... o fim
último da conduta humana é buscar Deus. Toda ação boa e virtuosa é a
que busca Deus.
Sócrates dizia que o bem provém da natureza divina da alma;
praticamos o bem quando respeitamos a lei divina. O mal é fruto da
ignorância dos seres humanos em relação a essa lei. Portanto, a ideia
do bem nos é inata. Agimos bem quando respeitamos essa lei e mal
quando a desrespeitamos ou a ignoramos. Na visão socrática, o mal não
é pecado, é ignorância do bem.
Outra visão importante da origem do mal considera que existe
uma luta entre dois princípios. O modelo dessa concepção está na
antiga religião persa. Zaratustra, seu fundador, acreditava que no
Universo há duas forças oponentes em eterna disputa: a divindade,
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origem do bem, e uma antidivindade, origem do mal. Segundo ele contrariando Agostinho e Sócrates -, o mal não é a ausência do bem,
nem ignorância das leis divinas: ele tem uma existência e é tão real
quanto o bem. As ideias de Zaratustra exerceram muita influência no
mundo e em outras religiões. Depois dele, houve Mani (216-277),
profeta também persa que fundou o maniqueísmo, justamente a ideia
de que existem um bem e um mal absolutos.
Mais

tarde,

Jacbb

Boehme

(1575-1624),

teólogo

alemão

influenciado pela tese de Zaratustra, defendeu que, na realidade das
coisas e do Universo, havia mesmo dois princípios em luta: o bem e o
mal. Mas esses princípios antagônicos estão no próprio Deus. Eles
estão unidos a Deus de forma conflitante e isso pode ser observado na
realidade. Assim, esse antagonismo aparece nas criaturas de Deus, na
natureza e no ser humano.
Existe ainda outra visão, que podemos chamar de evolucionista.
Segundo ela, o objetivo final de todos nós é ser bons. O mal é apenas
um erro passageiro, enquanto não aprendemos a ser bons. Essa é, por
exemplo, a visão espírita e de outras correntes espiritualistas.
SCHNEIDERS, Amélia & CORREA, A. Avelino. De mãos dadas:
educação religiosa. São Paulo, Scipione, 1997.
ATIVIDADES:
1. Como você entende o bem e o mal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. Comente: “O bem e o mal estão relacionados ao comportamento das
pessoas. O problema é que o que é bem ou mal para alguém pode não
ser para outro, e assim as coisas se complicam.”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Exemplifique atitudes que caracterizam o bem e o mal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

ARTE
ATIVIDADE 01

19/06

Poemas (poemas visuais)

Os Poemas Visuais, como o próprio nome diz, são produções
literárias em que as imagens, formas e tudo o que é capaz de ser
captado pela visão; ganham destaque. Como se fala em destaque das
percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe
a mistura com outras linguagens. Quando pensamos em poesia,
comumente vem à cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho.
De fato isso é um estilo de poesia, mas não é o único que existe. Um dos
principais intuitos da poesia é a expressão humana, independente do
formato com que é apresentado. Por isso mesmo, a poesia visual
utiliza de recursos não-formais para expressar as mais diversas
situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade,
movimento ou até ausência de linguagem verbal. Contudo, não
existe uma forma fixa, o autor é livre para escolher quais recursos
quer utilizar.
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Agora é sua vez neste espaço abaixo use sua criatividade e faça um
poema visual, você pode usar canetas, lápis de cor, canetinhas etc.

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

26/06

Gênero de pintura - natureza-morta;
Natureza-morta é um tipo de pintura e fotografia em que se vê
seres inanimados, como frutas, louças, instrumentos musicais, flores,
livros, taças de vidro, garrafas, jarras de metal, porcelanas, dentre
outros objetos. Na arte contemporânea é freqüente utilizar ainda outros
suportes como a escultura, instalação ou videoarte destas
representações de objetos inanimados, como referências à história da
arte.
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Observe os desenhos acima e usando sua criatividade termine o
desenho abaixo sobre a natureza morta.

