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CARTA nº 03
AOS PAIS/RESPONSÁVEIS
Estamos vivendo uma situação atípica... Diferente em todos os
sentidos... Não podemos fazer aglomerações e somos obrigados a usar
máscaras... Aulas presenciais estão suspensas... Professores
elaborando atividades em casa... Pais tendo que ajudar os filhos com as
atividades escolares... Filhos não querendo realizar as atividades porque
não estão na escola... E, assim por diante...
Calma!!!... Essa situação é passageira e os professores estão cientes das
dificuldades que muitos alunos têm no momento de realizar as
atividades. Então, não se preocupem, todas essas atividades e
conteúdos abordados nas apostilas serão retomados pelos professores
quando as aulas voltarem ao normal, seja em 2020 ou 2021.
Agora pensem se seus filhos e nossos alunos, nesses 5 meses,
estivessem sem fazer nenhuma atividade escolar... Seria mais cômodo
para os professores e até para os pais/responsáveis, mas para os seus
filhos/alunos a perda seria maior (porque, pela vontade dos
filhos/alunos eles não realizariam nenhuma atividade escolar). Por isso,
mais uma vez pedimos: calma!!!
Sabemos que algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis,
mas tenha certeza que todas elas estimulam a escrita, a leitura, a
interpretação de texto, o cálculo e a criatividade.
Os alunos são capazes de realizar todas as atividades, só é preciso
calma e persistência. Aquela mesma calma e persistência que eles têm
quando estão brincando, jogando no celular ou assistindo filme e
desenho.
Em relação as notas (principalmente as baixas), também não se
estressem, os professores vivem isso diariamente na escola e sempre
buscam soluções para reverter a situação e fazer com que os alunos
aprendam. Como disse anteriormente: essa é uma situação diferente
daquela que estávamos acostumados e as atividades serão retomadas,
ai então, na presença dos professores, os alunos poderão tirar todas as
dúvidas.
Outro pedido aos pais/responsáveis é que não façam as atividades pelo
seu filho. Nesses meses de atividades remotas, os professores já
receberam várias atividades preenchidas por outras pessoas, e que não
corresponde com a letra do aluno. Nesses casos (quando as atividades
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forem respondidas com “letras” que não seja do aluno), as atividades
serão desconsideradas, não contabilizando na “nota final”.
É PRECISO TRABALHARM EM CONJUNTO E, NESSE MOMENTO, A
PRIORIDADE É CUIDAR DA NOSSA SAÚDE.

Secretaria Municipal de Educação
Agosto /2020

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
03/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Estudar os advérbios
e sua classificação,
através de textos e
exercícios.
GEOGRAFIA
Refletir
sobre
o
aumento
do
crescimento
da
população idosa.

Terça-Feira
04/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
reconhecer uma
expressão
algébrica.
HISTÓRIA
Compreender
o
que
foi
o
absolutismo, onde
ele vigorou de
forma
mais
intensa; Conhecer
os
teóricos
absolutistas;
Identificar
as
características do
mercantilismo;
Compreender as
razões
da
passagem
do
mercantilismo
para
o
capitalismo.

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
05/08
CIÊNCIAS
Levar ao aluno a
compreender
quais
são
as
características
dos
biomas
brasileiros.
ENSINO
RELISOSO
Conviver com a
diversidade de
crenças,
pensamentos,
convicções,
modos de ser e
viver.
INGLÊS
Empregar,
de
forma inteligivel, o
verbo modal can
para
descrever
habilidades
(no
presente
e
no
passado).

Quinta-feira
06/08
LINGUA
PORTUGUESA
Estudar
os
advérbios e sua
classificação,
através de textos e
exercícios.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das

Danças

Urbanas,
identificando
principais
características.

suas

Sexta-Feira
07/08
MATEMÁTICA
Recordar
o
perímetro de uma
figura geométrica.
ARTE
Tornar apto o aluno
a
reconhecer
a
importância
da
cultura
afrobrasileira.
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Segunda-Feira
10/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Estudar os advérbios
e sua classificação,
através de textos e
exercícios.
GEOGRAFIA
Relacionar os fluxos
migratórios internos
do
Brasil
ao
povoamento
de
determinadas áreas
do território.
Verificar
a
participação cada vez
maior das mulheres
no
mercado
de
trabalho.

Segunda-Feira
17/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Estudar os advérbios
e sua classificação,
através de textos e
exercícios.
GEOGRAFIA
Refletir
sobre
a
questão
dos
quilombolas
no
Brasil.

Terça-Feira
11/08
MATEMÁTICA
Calcular o valor
numérico de uma
expressão
algébrica.
HISTÓRIA
Compreender
o
que
foi
o
absolutismo e o
mercantilismo
destacando suas
principais
características.
Conhecer como o
rei
se
portava
perante
às
pessoas, visto que
todos os seus atos
eram planejados
como se estivesse
em
um
palco,
promovendo um
espetáculo a ser
assistido.

Terça-Feira
18/08
MATEMÁTICA
Aprender
a
resolver
uma
equação
do
1ºgrau.
HISTÓRIA
Reconhecer o que
foram as práticas
mercantilistas

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
12/08
CIÊNCIAS
Levar ao aluno a
compreender
quais
são
as
características
dos
biomas
brasileiros.
ENSINO
RELISOSO
Compreender,
valorizar e
respeitar as
manifestações
religiosas e
filosofias de vida,
suas experiências
e saberes, em
diferentes tempos,
espaços e
territórios.

Quinta-feira
13/08
LINGUA
PORTUGUESA
Estudar
os
advérbios e sua
classificação,
através de textos e
exercícios.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das
Danças
Urbanas,
identificando suas
principais
características.

Sexta-Feira
14/08
MATEMÁTICA
Reconhecer
uma
equação do 1ºgrau.

Quinta-feira
20/08
LINGUA
PORTUGUESA
Estudar
os
advérbios e sua
classificação,
através de textos e
exercícios.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das
Danças
Urbanas no Brasil,
identificando suas
principais
características.

Sexta-Feira
21/08
MATEMÁTICA
Aprender a resolver
uma equação do
1ºgrau.

ARTE
Tornar apto o aluno
a
reconhecer
a
importância
da
cultura
afrobrasileira.

INGLÊS
Ter domínio de
vocabulário
referente
às
partes da casa.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
19/08
CIÊNCIAS
Levar ao aluno a
compreender
quais
são
as
características
dos
biomas
brasileiros.
INGLÊS
Distinguir
os
diferentes
usos
das
preposições
de tempo.
Compreender
e
utilizar o passado
simples utilizando
os
verbos
regulares
e
irregulares.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

03/08

Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou
outro advérbio. São flexionados em grau (comparativo e superlativo) e
divididos em: advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação,
afirmação, dúvida.

Classificação dos Advérbios
De acordo com a circunstância que exprime, o advérbio pode ser de:
Lugar: aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá,
detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo,
algures, defronte, nenhures, adentro, afora, alhures, embaixo,
externamente, a distância, à distância de, de longe, de perto, em cima, à
direita, à esquerda, ao lado, em volta.
Tempo: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo,
dantes, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então,
ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, amiúde, breve,
constantemente,
entrementes,
imediatamente,
primeiramente,
provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã,
de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer
momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia.
Modo: bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, acinte, debalde,
devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às
escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em
geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão e a maior parte
dos
que
terminam
em
"-mente":
calmamente,
tristemente,
propositadamente,
pacientemente,
amorosamente,
docemente,
escandalosamente, bondosamente, generosamente.
Afirmação: sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo,
decididamente, deveras, indubitavelmente.
Negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma
nenhuma, tampouco, de jeito nenhum.
Dúvida: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez,
casualmente, por certo, quem sabe.
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Intensidade: muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais,
menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que (equivale a quão),
tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo,
extremamente, intensamente, grandemente, bem (quando aplicado a
propriedades graduáveis).
Exclusão:
apenas,
exclusivamente,
simplesmente, só, unicamente.

salvo,

senão,

somente,

Por exemplo: Brando, o vento apenas move a copa das árvores.
Inclusão: ainda, até, mesmo, inclusivamente, também.
Por exemplo: O indivíduo também amadurece durante a adolescência.
Ordem: depois, primeiramente, ultimamente.
Por exemplo: Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos
por comparecerem à festa.

ATIVIDADE 02

06/08

Leia:

Disponível em: <http://universomutum.blogspot.com.br>.
Questão 1 – O autor da tira tem a intenção de:
a) instruir algo.
b) expor um ponto de vista.
c) noticiar um fato.
d) provocar o riso.
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Questão 2 – O termo em destaque desempenha a função de advérbio de
lugar em:
a) “Sabia que hoje é meu aniversário?”
b) “Então vamos para uma loja aqui perto […]”
c) “[…] que vou comprar um presente […]”
d) “Lojinha – R$ 1,99”.

Questão 3 – Grife o advérbio, que indica lugar, nesta passagem da tira:
“[…] que você escolher lá, sem nem olhar o preço!”
R:
Questão 5 – Assinale a frase em que “onde” funciona como advérbio de
lugar:
(

) Creuzinha não sabe onde fica a lojinha.

(

) Esta é a loja onde Mutum deseja comprar o presente.

ATIVIDADE 03

10/08

1-Classifique os advérbios sublinhados.( SE PRECISAR CONSULTE
CONTEÚDO ACIMA).
Siga o exemplo:
Talvez ela viaje - advérbio de dúvida
a) Não irei ao passeio.
b) Gosto de quem fala bem.
c) Sim, posso ir com você.
d) Amanhã levarei os livras.
e) Vi um ninho lá na árvore.
f) Chegamos muito tarde para a aula.
g) Ela não sabe como perdeu.
h) Gostaria de esperar um pouco?
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i) Perto deles, todos ficam em paz.
j) Olhei calmamente a paisagem.
k) Nunca mais nos veremos.

ATIVIDADE 04

13/08

Complete as frases com os advérbios pedidos entre parênteses.(SE
PRECISAR CONSULTE CONTEÚDO ACIMA)
a) As meninas cantaram__________ (advérbio de modo)
b) ________ , lemos um trecho sobre o pantanal. (advérbio de tempo)
c) O menino_________sabe
negação)

como

perdeu

o

dinheiro.(advérbio

de

d) Voltaram_________ tarde. (advérbio de intensidade)
e) _________ vovô não queira vir. (advérbio de dúvida)
f) Eles estavam_______ agitados. (advérbio de intensidade)
g) Elas voltaram____________ para o colégio. (advérbio de modo)
h) _______________ eu lhe telefonarei. (advérbio de tempo)
i) Bete estava_________ da praia. (advérbio de lugar)
j) ________________ nós falaremos amanhã (advérbio de afirmação)
k) Eles__________ querem ir para o shopping. (advérbio de negação)

ATIVIDADE 05

17/08

Retire do bilhete abaixo, os advérbios que correspondem às
classificações.
Oi Murilo!
Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai ser muito
legal! A turma toda vai estar lá. Será que eu poderia ir junto com você?
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A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse que vai falar com sua
mãe amanhã na saída do colégio.
Falô cara.
Até,
Pedrinho.
a) Advérbios de tempo
b) Advérbios de intensidade
c) Advérbios de negação
d) Advérbios de lugar
ATIVIDADE 06

20/08

Leia o trecho do diário abaixo e circule alguns advérbios que você
encontrar: (SE NECESSÁRIO CONSULTE O CONTEÚDO ACIMA).
Por motivos óbvios, não escrevi ontem. Certo, não são tão óbvios
assim – mas a verdade é que ninguém, em sã consciência, escreve no
primeiro dia do ano. Ainda mais quando o réveillon foi desastroso como
o meu. Não gosto nem de lembrar, mas vamos lá...
Foi no sítio da família da Bia. Até aí, tudo bem, poderia ter sido
divertido. Principalmente por que a Bia tem uns primos lindos, lindos
mesmo, e, se eu passei horas me arrumando e tentando domar meu
cabelo foi por eles. Bem, primeira decepção da noite: eles não foram.
Claro, deviam ter algo mais interessante para fazer do que conhecer a
encalhada aqui – hoje faz exatamente duas semanas que não fico com
ninguém! Talvez dê para perceber só de olhar, sei lá.
Mas, tudo bem, a festa teve outros atrativos. A piscina, por
exemplo. Combinei com a Bia que à meia-noite nós pularíamos, e o que
acontece? Quinze para a meia-noite, mãe liga para lá, pedindo aos pais
da Bia que me vigiassem PARA EU NÃO PULAR NA PISCINA. É incrível,
faz duas semanas que eu já sarei da garganta inflamada e minha mãe
ainda se lembra. Não estou falando com ela até agora.
Espero que o resto do ano seja melhor do que o primeiro dia!

PRATA, Liliane. O
2003.(adaptação)

diário

de

Débora.

São

Paulo:

Marco

zero,
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

04/08

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

que

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.
Podemos representar matematicamente
dadas em linguagem usual. Observe:
Linguagem usual
O dobro de cinco
O triplo de oito
Quatro mais seis
Nove menos dois
A metade de cinco

algumas

expressões

Linguagem matemática
2.5
3.8
4+6
9-2
5 : 2 ou 5/2

Nas expressões algébricas a variável mais comum utilizada é a
letra x, mas também podemos utiliza y, z, a, b, entre outras.
Observe alguns exemplos do uso de variáveis em expressões
algébricas:
Linguagem usual
Linguagem matemática
O dobro de um número
2.x
O quádruplo de um número
Um número mais cinco
A metade de um número mais dois
A soma de dois números
A terça parte de um número

4.x
x+5
x:2+2
x+y
x/3 ou x : 3
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O produto entre dois números

x.y

A soma de um número com a sua quinta
parte

x+

A diferença entre um número e a sétima parte
dele

x-

1-O que são expressões algébricas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2-O que são variáveis?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3-Complete a tabela usando passando da linguagem usual para a
linguagem matemática:
Linguagem usual
O triplo de um número menos seis

Linguagem matemática

O quíntuplo de um número mais nove
A soma de um número com dezessete
A metade de um número mais dois terços
A soma de sete com um número
A terça parte de um número mais doze
O produto entre um número e vinte
A soma de um número com a sua terça parte
A diferença entre um número e a décima
parte dele
Um número menos dezenove
4-Quai são as variáveis de cada expressão algébrica?
a) 2x + 9 =
c) 8x + 2y =
b) 5 – y =
d) 1/2a + z =
c) x/8 =
e) 15z – y + 2x =
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ATIVIDADE 02

07/08

As expressões algébricas podem ser utilizadas para representar
situações problemas, como as propostas a seguir:
Veja o exemplo:
Determine a expressão que representa o perímetro das seguintes
figuras:
Perímetro: soma dos lados de qualquer polígono.

P = 4x + 1 + 2x + 4x + 1 + 2x
P =12x + 2

P = 2x + 6 + 3x – 2 + x + 8
P = 6x + 12
5- Determine a expressão que representa o perímetro das seguintes
figuras abaixo:
a)
b)
c)

6-Represente algebricamente a área do retângulo a seguir:

4-Sabendo que x = 4, determine o perímetro do polígono:
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Assinale a alternativa que responde o exercício.
a) 81

b) 79

c) 78

d) 86

7-O que é perímetro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 03

11/08

Valor numérico de uma expressão algébrica
O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela
assume quando substituímos cada variável por um número e efetuamos
as operações indicadas.
Exemplo a) Determine o valor numérico da expressão 4x + 3, para o
valor de x = -4 é?
4x + 3
4.(-4) + 3
-16 + 3
-13
Portanto o valor numérico é -13
Exemplo b) Determine o valor numérico da expressão 4x² - 2y + 6, para
o valor de x = -2 e y = 5 é?
4x² - 2y + 6
4.(-2)² – 2.(+5) + 6
4.(+4) -10 + 6
16 - 10 + 6
6+6
12
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Portanto o valor numérico é 12
8- Determine o valor numérico da expressão 2x + 5, para o valor de x =
2 é?

9- Determine o valor numérico da expressão 3x² + y - 3, para o valor de
x = 1 e y = -2 é?

10-Determine o valor numérico da expressão 2(x + 3) -6, para o valor de
x = 3 é?

ATIVIDADE 04

14/08

Equação do 1º grau
Equações são igualdades que contém pelo menos uma letra
que representa um ou mais números desconhecidos.
Este número desconhecido (x) é chamado de incógnita.
Nas equações do primeiro grau o expoente da incógnita é 1.
Exemplo de equações do 1º grau:
• 2x – 1 = 5
• 20 – y = 15
• 30n + 12 = 20
• 20x + 2y = 5z – 3
11- Assinale com um X. Quais sentenças são equações?
a) ( ) 5x – 4 = 10

e) ( ) 8 – 2x = 3x - 1

b) ( ) 2x + 1 < 7
c) ( ) 6y – 6 = 5y

f) ( )
g) ( ) 2x + 5

d) ( )

h) ( ) 6

12-Escreva na linguagem matemática a equação:
a) O dobro de um número mais 2 é igual a 12;
b) Um número mais o triplo desse número é igual a 8;
c) Um número somado com a terça parte desse número é igual a 36.
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ATIVIDADE 05 e 06

18 e 21/08

Resolvendo equações do 1ºgrau
Representação geral de uma equação do primeiro grau é
ax + b = 0
Em uma equação, temos uma igualdade, a qual separa a equação
em dois membros.
Do lado esquerdo da igualdade, vamos ter o primeiro membro, e
do lado direito, o segundo membro.
ax + b = 0
(1º membro) = (2º membro)
Para manter a igualdade sempre verdadeira, devemos operar
tanto no primeiro membro como no segundo, ou seja, se realizarmos
uma operação no primeiro membro, devemos realizar a mesma
operação no segundo membro. Essa ideia recebe o nome
de princípio da equivalência.
15 = 15
15 + 3 = 15 + 3
18 = 18
18 – 30 = 18 – 30
– 12 = – 12
Veja que a igualdade permanece verdadeira desde que operemos
de maneira simultânea nos dois membros da equação.
O princípio da equivalência é utilizado para determinar o valor da
incógnita da equação, ou seja, determinar a raiz ou solução da equação.
Para encontrar o valor de x, devemos utilizar o princípio da
equivalência para isolar o valor da incógnita.
Veja um exemplo:
2x – 8 = 3x – 10
O primeiro passo é fazer com que o número – 8 desapareça do
primeiro membro. Para isso, vamos somar o número 8 em ambos os
lados da equação.
2x – 8 + 8 = 3x – 10 + 8
2x = 3x – 2
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O próximo passo é fazer com que 3x desapareça do segundo
membro. Para isso, vamos subtrair 3x em ambos os lados.
2x – 4x = 3x – 2 – 4x
– 2x = – 2
Como estamos à procura de 2x, e não de – 2x, vamos agora
multiplicar ambos os lados por (– 1).
(– 1)· (– 2x) = (– 2) · (– 1)
2x = 2
Como estamos a procura de x, e não de 2x, vamos dividir ambos
os membros da igualdade por 2:
=

x =1
O conjunto solução da equação é, portanto, S = {1}.
13-Seja a equação do 1º grau 2x + 4 = 2 – 3x, responda:
a) Qual o primeiro membro desta equação?
b) Qual o segundo membro?
c) Qual o valor de x que torna a equação verdadeira?

14-Encontre o valor da incógnita que satisfaz a equação:
5.(9 + y) = 20 – 3 + 6y

15-Resolva em Reais, as equações a seguir: (arme na folha, ou no verso).
a) x + 5 = 11
b) x + 10 = 7
c) x + 6 = -5
d) x – 8 = - 10
e) 6x = 42
f) -3x = 24
g)

= -12

h)

= 20

i)
j)
k)
l)

2x -4 + 6 = 20
-15 + 5x = 25
2x – (1 + 3 – 6) = 12
7x – 2 = 5x + 10
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

03/08

Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta:
ENVELHECIMENTO DA PUPULAÇÃO: Brasil terá mais idosos do que
jovens em 2060
Em 2017, o número de idosos no Brasil bateu a casa dos 30 milhões.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram
que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo: Os
4,8 milhões de novos idosos que ganhamos de 2012 para cá
representam um aumento de 18% neste grupo etário. Recentemente, o
IBGE divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço
populacional no Brasil. Uma delas aponta para uma desaceleração no
ritmo de crescimento e uma consequente inversão na nossa pirâmide
etária. Segundo as estimativas do instituto, a população deve crescer
pelos próximos 29 anos, até 2047, quando atingirá 233,2 milhões de
pessoas. Nos anos seguintes esse número deve ir caindo gradualmente,
até chegar a 228,3 milhões em 2060. Nesse cenário, a expectativa é de
que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique,
chegando a 58,2 milhões em 2060 – o equivalente a 25,5% da
população. Em 2018, essa proporção é de 9,2%, com 19,2 milhões de
idosos. Outro dado importante nas projeções do IBGE vem reforçar a
tendência de envelhecimento da população brasileira: a população de
crianças de até 14 anos, que hoje representa 21% do total de
habitantes, será de apenas 15% em 2060.
Atividade:
1- Quantos idosos irão crescer nos próximos 29 anos, até 2047?
a) Atingirá 233,2 milhões de pessoas.
b) Atingirá 244,2 milhões de pessoas.
c) Atingirá 255,2 milhões de pessoas.

ATIVIDADE 02

10/08

Leia o texto a seguir Migrações no Brasil e responda:
MIGRAÇÕES NO BRASIL
O termo ”migrações” corresponde à mobilidade espacial da população,
ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de
domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de
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fatores: religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e
ambientais. Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as
migrações internas. Durante os séculos XVII e XVIII, a intensa busca
por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com
destino a Goiás, Mato Grosso e, principalmente, Minas Gerais. Em
seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu
milhares de migrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século
XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a
instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a
centralização das atividades industriais na Região Sudeste. Como
consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as
regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para
São Paulo. Outra consequência do atual modelo de produção é a
migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado
êxodo rural. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas
cinco décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes
latifundiários (empréstimos bancários), além da mecanização das
atividades agrícolas em substituição da mão de obra. A Região Sudeste
que, historicamente, recebeu o maior número de migrantes, tem
apresentado declínio na migração, consequência da estagnação
econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido,
ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde
a Região Centro-Oeste passou a ser o principal destino. As políticas
públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do
território brasileiro intensificaram a migração para o Centro-Oeste.
Entre as principais medidas para esse processo estão: construção de
Goiânia, construção de Brasília, expansão da fronteira agrícola e
investimentos em infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da
população do Centro-Oeste são oriundas de outras regiões do Brasil,
conforme dados de 2008 divulgados pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad). Outro aspecto das migrações internas no
Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou
regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da
atividade industrial no país, antes concentrada na Região Sudeste e em
Regiões Metropolitanas.
Atividade:
1- Ao ler o texto acima, responda o que quer dizer o termo
migrações?
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ATIVIDADE 03

10/08

Leia o texto a seguir A Mulher e o Mercado de Trabalho e responda:
A MULHER E O MERCADO DE TRABALHO
São diversas as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Uma
das mais evidentes refere-se às relações de gênero, menos relacionada à
questão econômica e mais ao ponto de vista cultural e social,
constituindo, a partir daí, as representações sociais sobre a
participação da mulher dentro de espaços variados, seja na família, na
escola, igreja, nos movimentos sociais, enfim, na vida em sociedade.
Nas últimas décadas do século XX, presenciamos um dos fatos mais
marcantes na sociedade brasileira, que foi a inserção, cada vez mais
crescente, da mulher no campo do trabalho, fato este explicada pela
combinação de fatores econômicos, culturais e sociais. Em razão do
avanço e crescimento da industrialização no Brasil, ocorreram a
transformação da estrutura produtiva, o contínuo processo de
urbanização e a redução das taxas de fecundidade nas famílias,
proporcionando a inclusão das mulheres no mercado de trabalho.
Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio)
realizada pelo IBGE em 2007, a população brasileira chega a quase 190
milhões de brasileiros, com a estimativa de 51% de mulheres. Segundo
dados do IBGE de 2000, a PEA (População Economicamente Ativa)
brasileira, em 2001, tinha uma média de escolaridade de 6,1 anos,
sendo que a escolaridade média das mulheres era de 7,3 anos e a dos
homens de 6,3 anos. Uma constatação recorrente é a de que,
independente do gênero, a pessoa com maior nível de escolaridade tem
mais chances e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.
Conforme estudos recentes verificam-se, mesmo que de forma tímida,
que a mulher tem tido uma inserção maior no mercado de trabalho.
Constata-se, também, uma significativa melhora entre as diferenças
salariais quando comparadas ao sexo masculino. Contudo, ainda não
foram superadas as recorrentes dificuldades encontradas pelas
trabalhadoras no acesso a cargos de chefia e de equiparação salarial
com homens que ocupam os mesmos cargos/ocupações. Ainda nos dias
de hoje é recorrente a concentração de ocupações das mulheres no
mercado de trabalho, sendo que 80% delas são professoras,
cabeleireiras, manicures, funcionárias públicas ou trabalham em
serviços de saúde. Mas o contingente das mulheres trabalhadoras mais
importantes está concentrado no serviço doméstico remunerado; no
geral, são mulheres negras, com baixo nível de escolaridade e com os
menores rendimentos na sociedade brasileira. Segundo o Seade –
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, do governo do Estado
de São Paulo – quanto ao “comportamento do desemprego feminino na
Região Metropolitana de São Paulo, observa-se que, em 1985, essa taxa
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era de 15,5% para as mulheres e de 10,1% para os homens,
aumentando, em 2000, para 20,9% e 15,0%, respectivamente. Isso
significa que na RMSP [Região Metropolitana de São Paulo], em 2000,
uma em cada cinco mulheres que integravam a População
Economicamente Ativa, encontrava-se na condição de desempregada.”
O total das mulheres no trabalho precário e informal é de 61%, sendo
13% superior à presença dos homens (54%). A mulher negra tem uma
taxa 71% superior à dos homens brancos e 23% delas são empregadas
domésticas. Necessariamente, a análise da situação da presença
feminina no mundo do trabalho passa por uma revisão das funções
sociais da mulher, pela crítica ao entendimento convencional do que
seja o trabalho e as formas de mensuração deste, que são efetivadas no
mercado. O trabalho não remunerado da mulher, especialmente o
realizado no âmbito familiar, não é contabilizado por nosso sistema
estatístico e não possui valorização social - nem pelas próprias
mulheres - embora contribuam significativamente com a renda familiar
e venha crescendo. O que se conclui com os estudos sobre a situação
da mulher no mercado de trabalho é que ocorre uma dificuldade em
separar a vida familiar da vida laboral ou vida pública da vida privada,
mesmo em se tratando da participação no mercado de trabalho, na
população economicamente ativa.
Atividade:
1- Depois de ler o texto, qual é a conclusão dos estudos sobre a
situação da mulher no mercado de trabalho?
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ATIVIDADE 04

17/08

Leia o texto a seguir Quilombolas e responda:
QUILOMBOLAS
Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades
formadas por escravizados fugitivos (os quilombos), entre o século XVI e
o ano de 1888 (quando houve a abolição da escravatura), no Brasil.
Quem são os quilombolas? A palavra quilombo origina-se do
termo kilombo, presente no idioma dos povos Bantu, originários de
Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Os povos da África
Ocidental eram, antes da chegada dos colonizadores europeus,
essencialmente nômades, e os locais de acampamento eram utilizados
para repouso em longas viagens. No Brasil Colonial, a palavra foi
adaptada para designar o local de refúgio dos escravos
fugitivos. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo. Os povos
quilombolas não se agrupam em uma região específica ou vieram de um
lugar específico. A origem em comum dos remanescentes de quilombos
é a ancestralidade africana de negros escravizados que fugiram da
crueldade da escravidão e refugiaram-se nas matas. Com o passar do
tempo, vários desses fugitivos aglomeravam-se em determinados locais,
formando tribos. Mais adiante, brancos, índios e mestiços também
passaram a habitar os quilombos, somando, porém, menor número da
população. Ao longo da história brasileira, vários quilombos foram
registrados, alguns com grande número de habitantes. O Quilombo dos
Palmares, por exemplo, que na verdade era formado por um conjunto
de 10 quilombos próximos, chegou a ter uma população estimada em
20 mil habitantes no século XVII. Ainda hoje existem comunidades
quilombolas que resistem à urbanização e tentam manter seu modo de
vida simples e em contanto com a natureza, vivendo, porém, muitas
vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à
difícil integração à vida urbana e não tribal. Há uma dificuldade, por
exemplo, de acesso à saúde e à educação. Apesar da diversidade de
origens culturais, alguns traços gerais da cultura africana estão
presentes nos quilombos, além do sincretismo religioso das religiões
afro-brasileiras, que misturam o tradicional culto aos orixás com o
catolicismo, e a culinária, com vários elementos indígenas. Os
quilombolas em geral gostam muito de música, canto, dança e festas
tradicionais.
Atividade:
1- O que são os quilombolas?
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

04/08

Leia o resumo abaixo
Absolutismo
No Estado Absolutista, a autoridade máxima era representada pela
figura do rei, que na grande maioria dos casos tinha origem nobre. A
partir disso, podemos evidenciar que a nobreza detentora de terras,
poderosa durante o mundo feudal, também participou dos mais
elevados quadros políticos da Idade Moderna. É importante lembrar que
os nobres, dentro do Estado Absolutista, desfrutavam de grandes
privilégios
como,
por
exemplo,
a
isenção
de
impostos.
Contundo, não podemos deixar de frisar o papel da burguesia, que via
na unificação e nas padronizações político-adminstrativas um meio
eficaz para ampliar seus ganhos comerciais. A descentralização política,
o pagamento de tributos feudais e a falta de uma unidade monetária
limitavam imensamente os ganhos comerciais. Com a criação de um
território unificado, onde só o Estado cobrava impostos e existia uma
mesma moeda, era possível aumentar os lucros da burguesia.
Para a criação dos estados, além do interesse da burguesia e da
nobreza, também deveriam ser desenvolvidas um novo conjunto de
valores culturais e ações geopolíticas que legitimassem a nova ordem
estabelecida. Dessa forma, os Estados Nacionais procuraram definir
seus territórios, promoveram a criação de símbolos nacionais, criaram
uma única moeda, estabeleceram uma língua oficial e, até mesmo,
recontaram as origens do povo pertencente àquela nação. Outro fator
importante na construção do Estado Nacional foi a adesão da Igreja ao
novo
poder,
proclamando
o
caráter
divino
do
rei.
Assim, devemos compreender que a formação dos Estados Nacionais
como um processo lento e gradual. As monarquias nacionais foram
surgindo na Europa ao custo de diversas batalhas e tratados que vão
dar a estabilidade necessária a esse tipo de governo. Entre outras
batalhas podemos destacar a Guerra da Reconquista, que expulsou os
árabes da península Ibérica; e a Guerra dos Cem Anos, que marcou
disputas territoriais entre a Inglaterra e a França como exemplos das
disputas que marcaram a formação das Monarquias Nacionais.
Durante esse período, surgiram os teóricos absolutistas que
elaboraram teses que defenderam uma sociedade disciplinada e
controlada por um único líder, que seria o soberano. A intenção desses
pensadores era legitimar o absolutismo na Europa, mostrando através
de suas ideias a importância da existência de um Estado forte para
comandar os súditos. Dessa forma, entre os principais teóricos do
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absolutismo destacaram-se: Maquiavel, que escreveu o clássico livro
intitulado “O Príncipe”, Thomas Hobbes, autor da obra “Leviatã”, e
Jacques Bossuet, que escreveu “Política retirada da Sagrada
Escritura”.
O
teórico
italiano Maquiavel (1469
–
1527)ficou
conhecido
principalmente pelas suas frases simbólicas para retratar o governo
ideal. Ele defendeu que o Estado para atingir os seus objetivos não
deveria medir esforços, pois “os fins justificam os meios”. Uma das
alternativas para construir um governo forte seria a separação
entre moral e política, uma vez que as razões do Estado deveriam ser
superiores a quaisquer valores culturais e sociais da nação. Maquiavel
elaborou a tese de que o Príncipe (Líder político) deveria aprender a ser
mau para conseguir manter o poder e, além disso, defendeu um governo
em que os indivíduos eram vistos como súditos, que deveriam apenas
cumprir ordens.
Thomas Hobbes (1588 – 1679) foi um dos teóricos mais radicais do
absolutismo. Ele defendeu a tese de que “o homem era o lobo do
homem”, afirmando que os seres humanos nasciam ruins e egoístas
por natureza. Esse pessimismo perante a humanidade levou o teórico
inglês a propor um pacto político em que as pessoas conseguiriam
conquistar paz e felicidade. Esse pacto dizia que para a humanidade
viver em harmonia, ela deveria abdicar de seus direitos e os transferir a
um soberano cujo papel era conter o ímpeto do homem em seu estado
de natureza. Dessa forma, Hobbes legitimou a existência do poder real
afirmando que era através dele que as pessoas não viveriam em um
cenário de caos e guerra.
Jacques Bossuet (1627 – 1704) foi o teórico responsável por envolver
política e religião em sua tese. Ele partiu do pressuposto que o poder
real era também o poder divino, pois os monarcas eram representantes
de Deus na Terra. Por isso, os reis tinham que possuir controle total da
sociedade. Dessa forma, eles não poderiam ser questionados quanto às
suas práticas políticas. Assim, o monarca possuía o direito divino de
governar e o súdito que se voltasse contra ele estaria questionando as
verdades eternas de Deus.
Os teóricos absolutistas defenderam uma forma de governo
monarquista em que o poder estava concentrado nas mãos dos reis.
Suas teorias foram questionadas a partir da elaboração das teses
liberais
durante
o Iluminismo que
reivindicaram
governos
democráticos e a soberania popular na política.
Mercantilismo
O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotado pelas
nações europeias entre o século XV e o século XVIII. Essas práticas
econômicas são consideradas pelos historiadores como o estágio de
transição do modo de produção feudal para o modo de produção
capitalista.
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Foi adotado pelas nações europeias durante o período das Grandes
Navegações e da montagem do sistema colonial no continente
americano. Por conta disso, muitas das práticas mercantilistas foram
aplicadas pelos portugueses durante o período de colonização do Brasil.
É importante considerar que o mercantilismo adotou características
distintas de acordo com a realidade e a necessidade de cada país
europeu.
O surgimento do mercantilismo, enquanto conjunto de práticas
econômicas, está diretamente ligado ao fim do feudalismo e à formação
dos Estados Nacionais Modernos. Por Estado Nacional Moderno,
entende-se o conjunto de nações surgidas durante o processo de
centralização do poder na figura do rei.
Alguns exemplos clássicos de Estados Nacionais Modernos foram
Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que surgiram com o poder
centralizado na figura do rei. Junto do rei, surgiu todo um aparato
burocrático responsável pela administração, em questões políticas,
sociais, econômicas, da nação. O surgimento dos Estados Modernos
apoiou-se diretamente no poder da burguesia na luta para pôr fim aos
privilégios de parte da nobreza feudal.
O apoio à burguesia permitiu que essa classe investisse no
desenvolvimento comercial e manufatureiro. Esse processo de
desenvolvimento do comércio e da manufatura (embrião da indústria)
apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no
continente americano. Por fim, o Estado Moderno que surgiu nesse
período com o poder centralizado no rei assumiu o controle de questões
relativas à economia como forma de garantir seus interesses e resolver
entraves que impediam o fortalecimento do poder real.
O mercantilismo foi um conjunto de práticas aplicado pelas nações
europeias de diferentes maneiras. Essa variação nas formas de se
praticar o mercantilismo ocorreu de acordo com os interesses e com a
realidade de cada país. De toda forma, as principais características que
definiram o mercantilismo foram:




Metalismo: também conhecido como bulionismo, esse princípio
consistia em defender a acumulação de metais preciosos como principal
forma de obtenção de riquezas. Esse conceito foi utilizado
principalmente na Espanha, durante o reinado dos reis católicos
Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Essa prática coincidiu
exatamente com o período em que os espanhóis traziam enorme
quantidade de metais preciosos de suas colônias da América.
Colbertismo: é visto, em partes, como o oposto do metalismo praticado
pelos espanhóis. Essa prática foi adotada pelos franceses por influência
de Jean-Baptiste Colbert e ficou caracterizada pelo incentivo ao
desenvolvimento manufatureiro como forma de atrair moeda estrangeira
e, consequentemente, riqueza. Defendia também uma política de
limitação de gastos internos.
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Balança comercial favorável: essa teoria defendia que a soma das
transições comerciais de um Estado deveria ser positiva, ou seja, o
volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de
mercadorias compradas. Outra característica importante era o
colonialismo, ou seja, a exploração de colônias localizadas
principalmente na América e na Ásia. Nessas colônias, os reinos
europeus obtinham produtos valiosos, como especiarias e metais
preciosos.
Outros
pontos importantes a serem considerados sobre o
mercantilismo: incentivo ao desenvolvimento manufatureiro, incentivo à
construção de embarcações (base para a expansão comercial na época),
protecionismo alfandegário (imposição de impostos sobre mercadorias
estrangeiras).
ATIVIDADE 02

11/08

De acordo com as informações contidas no texto anterior,
responda:
a) No absolutismo quem é a figura máxima?
..............................................................................................................
b) O que foi feito para a criação dos Estados Nacionais?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Qual foi a adesão da Igreja?
..............................................................................................................
d) De que forma as monarquias nacionais foram surgindo na Europa?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
e) O que os teóricos absolutistas elaboraram?
..............................................................................................................
f) Quais os teóricos do absolutismo que destacaram-se e quais suas
obras?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
g) Quando as teorias desses absolutistas foram questionadas?
..............................................................................................................
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h) O que foi o mercantilismo?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
i) Como surgiu o mercantilismo?
..............................................................................................................
j) O surgimento dos Estados Modernos apoiou-se em quê?
..............................................................................................................

ATIVIDADE 03

11/08

Veja o que um historiador atual diz sobre o rei Luís XIV
[...] Os observadores registravam que todos os atos do rei eram
planejados "até o mínimo gesto". Os mesmos eventos se produziam todos
os dias nas mesmas horas, a tal ponto que uma pessoa poderia acertar
seu relógio pelo rei.
Havia normas formais para a participação nesse espetáculo - quem
tinha direito a ver o rei, a que horas e em que partes da corte, se tal
pessoa podia se sentar numa cadeira ou num tamborete [...] ou tinha que
permanecer de pé. [...] Luís esteve no palco durante quase toda a sua
vida [...]. Os objetos materiais mais intimamente associados ao rei
também se tornavam sagrados [...]. Assim, era uma ofensa dar as costas
ao retrato do rei [...], entrar em seu quarto de dormir vazio sem fazer
genuflexão (ato de veneração pelo qual dobramos nosso joelho direito até
tocar o solo e voltamos à posição normal) ou conservar o chapéu na sala
em que a mesa estava posta para o seu jantar.
BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública
de Luís XIV. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.p.101-2.

a) Copie o trecho em que prova que a vida na corte de Luís XIV obedecia
a uma etiqueta e a uma hierarquia rígidas:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Segundo o texto, como o rei agia em público?
..............................................................................................................
c) No segundo parágrafo, o autor afirma que era uma ofensa "entrar no
quarto vazio do rei sem dobrar o joelho". O que isso diz sobre a figura
do rei?
..............................................................................................................
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d) Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um
conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada
noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra:

A) ( ) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os
adornos próprios à vestimenta real.
B) ( ) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a
vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o privado.
C) ( ) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do
público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político.
D) ( ) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos
trajes reais em relação aos de outros membros da corte.
E) ( ) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei,
pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.

ATIVIDADE 04

18/08

Leia:
Em 1477 instituiu-se a seguinte lei na Inglaterra [...]: Ordena-se [...]
que nenhuma pessoa leve ou faça levar para fora deste reino [...]
qualquer forma de dinheiro da moeda deste reino, nem da moeda de
qualquer outro reino, terra ou senhoria, nem qualquer bandeja, vasilha,
barra ou joia de ouro ou prata, sem a licença do rei.
A que princípio do mercantilismo pode-se associar o texto acima?
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a) ( ) colonialismo

b) ( ) colbertismo

c) ( ) metalismo

Encontre na cruzadinha as palavras que aparecem em destaque no
texto ao lado
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

05/08

CAN AND COULD – REVIEW
Vamos relembrar o significado do verbo CAN / COULD:
 CAN: expressa habilidades no tempo presente, ou seja, ações que
somos capazes de fazer. A forma negativa é can’t ou cannot.
 COULD: é a forma no passado de can, ou seja, expressa ações
que éramos capazes de fazer. A forma negativa de could é
couldn’t ou could not.
Vejamos os exemplos:





I can play the piano. (Eu posso tocar piano).
Marie can’t speak Spanish. (Marie não pode falar espanhol).
John could read a lot of books when he was young. (John podia
ler muitos livros quando ele era jovem).
Anna couldn’t see the ball. (Anna não podia ver a bola).

EXERCÍCIO 1) Leia e tente entender o seguinte texto. Depois,
circule as formas afirmativas e negativas do can/could:
When Sara was a child, she couldn’t go to bed late. Now that she is an
adult, she can stay up late and watch TV. She can feel lazy now, but
she couldn’t when she was young. Sara couldn’t make a mess in her
house. However, she now can. She can eat out when she wants now,
but she couldn’t in the past.
EXERCÍCIO 2) Agora, analise as sentenças abaixo, compare com as
informações do texto acima e marque T para TRUE (Verdadeiro) e F
para FALSE (Falso).
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Sara can feel lazy now.
She can’t eat out now.
When she was a child, she could go to bed late.
Sara could make a mess in her house.
She couldn’t eat out in the past.
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EXERCÍCIO 3) Assinale a alternativa que completa as frases
corretamente.
1.

I speak English and Portuguese. I ______ speak two languages.
a. ( ) Can’t
b. ( ) can
c. ( ) could

2.

Can he swim? Yes, he _______.
a. ( ) Can
b. ( ) can’t c. ( ) couldn’t

3.

Can you help me? No, I _______.
a. ( ) Can
b. ( ) can’t c. ( ) could

4.

They couldn’t speak English before, but now they _______.
a. ( ) Can’t
b. ( ) couldn’t c. ( ) can

5.

I was late for class last Thursday because I _______ start my car.
a. ( ) Could
b. ( ) couldn’t c. ( ) can

ATIVIDADE 02

12/08

PARTS OF THE HOUSE (REVIEW)
Vamos relembrar as partes da casa:
Bathroom
Bedroom
Kitchen
Garage
Hall
Dining room
Living room
Laundry
Veranda
Balcony
Áttic
Basement

Banheiro
Quarto
Cozinha
Garagem
Corredor
Sala de Jantar
Sala de Estar
Lavanderia
Varanda
Sacada
Sótão
Porão

Garden
Yard
Floor
Roof
Wall
Door
Window
Lawn
Pool
Stairs
Utility room

Jardim
Quintal
Chão
Telhado
Parede
Porta
Janela
Gramado
Piscina
Escada
Despensa

EXERCÍCIO 1) Escreva o nome dos cômodos que tem na sua casa e
a quantidade:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
EXERCÍCIO 2) Encontre as palavras no caça-palavras:
LIVING ROOM
DINING ROOM
SOFA
TOILET
TABLE

KITCHEN
BATHROOM
TV
BED
REFRIGERATOR

BEDROOM
CHAIR
SINK
SHOWER

EXERCÍCIO 3) Na atividade seguinte, siga o exemplo para
responder as perguntas. Olhe as imagens ao abaixo para identificar
em que parte da casa elas se encontram.

NEW
VOCABULARY
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EXEMPLO: Where is the lamp? It’s in the living room (Onde está a
lâmpada? Ela está na sala de estar)
a) Where is the toilet? _______________________________________________
b) Where is the fridge? _______________________________________________
c) Where is the bed? _________________________________________________
d) Where is the mirror? ______________________________________________
e) Where is the clock? _______________________________________________
f) Where is the picture? _____________________________________________
g) Where is the sofa? ________________________________________________
h) Where is the washbasin? __________________________________________
i) Where is the cooker? ______________________________________________
Where is the bath? ________________________________________________
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ATIVIDADE 03

19/08

PREPOSITIONS OF TIME
As preposições de tempo (prepositions of time) mais comuns
são ON, IN e AT e podemos traduzi-las de modo geral como no(s)/na(s),
em e às/aos, respectivamente. Mas essa correspondência nem sempre é
possível, então é melhor entender em que circunstâncias cada
preposição é usada.
1. ON é usada diante de:
Dias da semana: on Monday, on Friday, on the weekend;
Datas: on January, 1st ;
Feriados e datas especiais (focando no dia): on Good Friday (na
Sexta-feira Santa), on Christmas eve (na noite de Natal). Mas se diz: at
Christmas, at Easter (na Páscoa), quando se refere à celebração ou ao
festival como um todo: My family get togheter at Christmas.




2. IN é usada diante de:
Estações do ano: in winter, in the summer of 2016;
Anos e séculos: in 1986, in the eighteenth century;
Meses: in January, in the second month of the year;
Períodos do dia: in the morning, in the afternoon, in the evening.
MAS se diz at night.

Períodos de tempo: in two minutes, in 3 days.





3. AT é usada diante de:
Horas: at 4:30, at midnight, at 5 o’clock;
Refeições: at breakfast, at lunch;
Festivais religiosos: at Christmas, at Easter. MAS se diz: on
Easter Sunday.

Determinados períodos de tempo: at weekends; at the weekend, at
night; at the moment; at the age of 30.
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EXERCÍCIO 1) Preencha com: ON, IN ou AT.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

The course starts _______ January.
I went to bed ___________ 10:30.
My mother was born ___________ 1980.
Are you free ___________ weekends?
I am not at home _________ the afternoon.
I go on vacation _________ summer for two days.
My father died _________ the age of 70.
I am at home _________ lunch time.
I can visit you _________ Friday.
________ January, I bought my car.

EXERCÍCIO 2) Assinale a alternativa correta
Farmers pick cheeries _________ summer

( ) in

( ) on

( ) at

Marie’s Birthday is _________ Tuesday

( ) in

( ) on

( ) at

_________ Father’s Day I will buy a present

( ) in

( ) on

( ) at

The football is _________ 6 o’clock

( ) in

( ) on

( ) at

I get up early _________ the morning

( ) in

( ) on

( ) at

The bell rings _________ midnight

( ) in

( ) on

( ) at

Sara wants a dress _________ her birthday

( ) in

( ) on

( ) at

My father comes home late _________ night

( ) in

( ) on

( ) at

Turkish people celebrate Children’s Day
________ April 23rd

( ) in

( ) on

( ) at

I graduated from school _________ 2015

( ) in

( ) on

( ) at

EXERCÍCIO 3) Preencha com IN – ON - AT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Friday
Christmas
The morning
1970
11 o'clock
Winter
August

h) ____________
i) ____________
j) ____________
k) ____________
l) ____________
m) ____________
n) ____________

July, 3rd
Easter
Wednesday
The afternoon
April, 1st
Spring
2010
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ATIVIDADE 04

19/08

SIMPLE PAST (REGULAR VERBS AND IRREGULAR VERBS)
O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas. Ele
é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. No Simple Past
existem os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares
possuem algumas regras para a forma afirmativa, observe o quadro:

 Para a forma NEGATIVA, adicionamos did not ou didn’t antes do
verbo, porém o verbo não muda.
 Para a forma INTERROGATIVA, adicionamos o did antes do sujeito
da frase, porém o verbo não muda.
Veja os exemplos:
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AFIRMATIVA

NEGATIVA

I danced (Eu dancei)
Marie came. (Marie
veio) - irregular verb

I did not dance (Eu
não dancei)
Marie did not come.
(Marie não veio)

INTERROGATIVA
Did I dance? (Eu
dancei?)
Did Marie come?
(Marie veio?)

Os verbos irregulares, por sua vez, possuem uma formação
própria

para

as

flexões

dos

tempos

verbais Simple Past e Past

Participle. Essa formação não tem qualquer semelhança com o infinitivo
do verbo. Confira abaixo alguns verbos irregulares no passado simples.
INFINITIVE

SIMPLE PAST

TRANSLATION

awake

awoke

acordar

be

was/were

ser; estar

become

became

tornar-se; transformar-se

begin

began

começar

buy

bought

comprar

come

came

vir; chegar

do

did

fazer

eat

ate

comer

go

went

ir

have

had

ter

leave

left

partir; deixar

make

made

fazer; criar

say

said

dizer

see

saw

ver

sleep

slept

dormir

speak

spoke

falar

take

took

pegar; tirar

write

wrote

escrever
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EXERCÍCIO 1) Os verbos abaixo são todos regulares. Escreva-os na
forma do passado simples.
Ex: Collect:
Ex: Complete:

collected

.

completed

.

a. Walk: ___________________

f.

Brush: : ___________________

b. Want: : ___________________

g. Close: : ___________________

c. Work: : ___________________

h. Cross: : ___________________

d. Answer: : ___________________

i.

Help: : ___________________

e. Call: : ___________________

j.

Learn: : ___________________

EXERCÍCIO 2) Complete os espaços com a forma do passado
simples dos verbos entre parênteses. Use a tabela para te auxiliar.
Se o verbo não estiver na tabela ele é regular, ou seja, precisa do
acréscimo de ed.
Last night Susan (go) went to her friend’s birthday party. She (dance)
____________ with her boyfriend, and (eat) ____________ cake. After they
(leave) ____________ the party, Susan and her boyfriend (decide)
____________ to go and watch a movie at the theater. They (see)
____________ the new Transformer’s movie, and then they (go) _________
home. When she (come) to ____________ home, Susan (take) ____________
a shower and (sleep) ____________ quickly.
EXERCÍCIO 3) As frases abaixo estão na forma afirmativa. Passe-as
para a forma negativa.
 Ex: I went to school. I did not go to school.
 Ex: They liked the cake. They did not like the cake.
a.

You bought a car. ______________________________________________

b.

He became an artist. ____________________________________________

c.

She had a bicycle. ______________________________________________

d.

Peter spoke English. ____________________________________________

e.

I wrote a book. _________________________________________________
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EXERCÍCIO 4) Passe as mesmas frases anteriores, dessa vez para a
forma interrogativa.
 Ex: Did I go to school?
 Ex: Did they like the cake?
a.

_____________________________________________________

b.

_____________________________________________________

c.

_____________________________________________________

d.

_____________________________________________________

e.

_____________________________________________________
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CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

05/08

LEIA O TEXTO SOBRE BIOMAS BRASILEIROS.
Biomas brasileiros
Os Biomas
Brasileiros correspondem
ao
conjunto
de
ecossistemas que existem no país, cada um com suas características
climáticas, físicas e biodiversidade. De acordo o Instituto de Geografia e
Estatísticas (IBGE) existem seis Biomas Brasileiros. São eles: Bioma
Amazônia; Bioma Caatinga; Bioma Cerrado; Bioma Mata Atlântica;
Bioma Pampa; Bioma Pantanal.
O Brasil é um país amplo em termos de extensão territorial
e biodiversidade, mais de 70% de todas as espécies de fauna e flora
existentes no mundo estão aqui. Em um local tal amplo, como
classificar um bioma?
Antes de tudo é necessário definir o que é um bioma. O termo
deriva das palavras gregas Bio "vida" e Oma "grupo ou massa" e
em ecologia é definido com um conjunto de ecossistemas interligados,
onde os seres vivos vivem de forma adaptada às condições naturais
(vegetação, luz, solo, clima, etc).
A classificação dos biomas segue um padrão mundial, que
identifica os grandes conjuntos de ecossistemas relacionados de acordo
com condições de clima e solo específicas. No Brasil, o IBGE é o órgão
responsável pela classificação dos biomas, o último estudo foi realizado
em 2014.
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ATIVIDADE 02

12/08

COLORIR O MAPA DE BIOMAS.
Mapa e características dos Biomas Brasileiros

ATIVIDADE 03

19/08

LEIA OS TEXTOS SOBRE BIOMAS.
Bioma Amazônia: É o maior bioma do Brasil e ocupa os estados do
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato
Grosso, Maranhão e Tocantins. Ele também se estende por nove países
da América do Sul (Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana,
Guiana Francesa, Peru, Suriname).
O Bioma Amazônia possui uma flora rica com mais 30 mil
espécies de plantas. A fauna corresponde a cerca de 20% de todas as
espécies do planeta, são cerca de 2 milhões de animais, sendo os
principais representantes o jabuti, o jacaré, a sucuri, a onça-pintada e a
arara-azul.
Bioma Cerrado: Esse é o segundo maior bioma da América do Sul e,
nacionalmente, ocupa os estados da Bahia, Goiás, Tocantins, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rondônia,
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Paraná, São Paulo e Distrito Federal. O clima da região é tropical
sazonal, com temperatura média de 24º C.
Considerada a savana mais rica do mundo, o Bioma Cerrado
possui mais de 11.600 espécies de plantas nativas listadas e cerca de
137 espécies de animais, que devido as ações humanas muitos correm
risco de extinção.
Bioma Mata Atlântica: Esse bioma atinge totalmente ou parcialmente
17 estados brasileiros, com uma extensão que vai do Rio Grande do
Norte ao Rio Grande do Sul. A região é caracterizada pelas estações bem
definidas, com períodos de seca e chuva, além da alta pluviosidade e
umidade. O clima predominante é tropical úmido.
Esse é um dos Biomas Brasileiros que possui a maior
biodiversidade. A região da Mata Atlântica possui uma flora com cerca
de 20 mil espécies vegetais e uma fauna com aproximada 850 espécies
de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de
peixes.
Bioma Pampa: O Bioma Pampa é exclusivamente brasileiro e ocupa
mais da metade do território do Rio Grande do Sul, aproximadamente
63%. O clima da região é temperado, do tipo subtropical frio, no inverno
há temperaturas entre 10º C e 14º C e no verão entre 20º C e 23º C.
O local possui paisagens naturais de campos nativos, matas
ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, afloramentos rochosos,
formações arbustivas, etc. A fauna é composta por 3.000 espécies de
plantas, 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos grande
variedade de insetos.
Bioma Pantanal: Esse é o menor Bioma Brasileiro e se estende aos
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com influências dos
biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O clima da região é o
tropical continental, com temperaturas médias de 17º C e chuvas
concentradas no verão e estiagem no inverno.
A vegetação do Pantanal é bastante variada, pois encontra-se na
faixa de transição entre o cerrado, Floresta Amazônica e Floresta
Tropical. A fauna é composta por aproximadamente 263 espécies de
peixes, 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves e 132 de mamíferos.
Bioma Caatinga: O Bioma Caatinga ocupa do 11% do território
nacional e se estende pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e
o norte de Minas Gerais. O clima da região é semiárido, com
temperaturas médias anuais entre 25º C e 30º C.
A fauna desse bioma é bastante diversificada, o local é habitat
natural de aproximadamente 178 espécies de mamíferos, 591 de aves,
177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas. A
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vegetação é composta principalmente por plantas xerófitas, que se
adaptaram ao ambiente com poucas chuvas e baixa umidade.
ATIVIDADE 04

19/08

RESOLVA AS ATIVIDADES.
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
MÚSICA E MOVIMENTO
A música, literalmente, move as pessoas. Em todas as culturas,
os primeiros acordes e batuques são suficientes para que as pessoas
comecem a mexer o corpo, mesmo que discretamente. A relação entre
som e movimento é tão forte que, em várias línguas do mundo, as
palavras música e dança são intercambiáveis, e há casos em que são
um mesmo vocábulo.
A dimensão corporal é parte integrante da experiência humana e
da cultura. Portanto, mais do que um deslocamento do corpo no
espaço, o movimento constitui-se como uma linguagem. Por meio do
corpo e do movimento, a criança interage e se comunica. Conhece mais
sobre si, sobre o outro e o mundo que a cerca. Expressa sentimentos,
emoções e pensamentos, aprimorando gestos e posturas corporais.
Danças Urbanas
O termo Danças Urbanas vem sendo usado para substituir a
nomenclatura Street Dance (dança de rua), surgida nos Estados
Unidos, nas décadas de 1930 e 1940. A substituição do termo, entre
outras coisas, pretende evitar a conotação de que esta dança é realizada
somente nas ruas, e possibilitar o entendimento de que as Danças
Urbanas compreendem estilos que foram gerados em grandes cidades.
Origem
As danças urbanas originaram-se nos Estados Unidos, tem seu
termo utilizado pelos americanos porque não veio do meio acadêmico,
surgiu do povo, das festas de quarteirão. O termo street dance significa
dança de rua, também é usado, por apresentar os diferentes estilos da
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dança, conhecidos como Funk, Locking, Popping, Breaking, Hip Hop
Freestyle, House Dance, e Krump, assim como as suas subdivisões.
Danças Urbanas no seu contexto social representam a fuga há
violência dos bairros. Uns grupos de jovens afro-americanos juntaramse em batalhas de dança para transmitir a sua raiva através de
movimentos corporais.
As danças urbanas ou dança de rua:
A dança urbana (dança de rua), ou Street Dance é um conjunto de
estilos de danças que possuem movimentos detalhados (acompanhados
de expressão facial), com as seguintes características:
* Fortes
* Sincronizados e harmoniosos
* Rápidos
* Simétricos de pernas, braços, cabeça e ombros
* Assimétricos de pernas, braços, cabeça e ombros
* Coreografados
Mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a
dança de rua sempre foi associada à cultura e a identidade negra,
sobretudo a partir da década de 70. Nesse período, o movimento que
teve início com a dança se estendeu para outras manifestações
culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite e o visual
(modo de se vestir, de andar, etc.). A esse novo estilo nascido nos guetos
nova-iorquinos (Bronx, Brooklin e Harlem) deu-se o nome de Hip – Hop.
ATIVIDADE 01

06/08

Complete as frases de acordo com o texto acima:
a) A _________________, literalmente, move as pessoas. Em todas
as ________________, os primeiros acordes e batuques são
suficientes para que as pessoas comecem a ___________ o
corpo, mesmo que discretamente.
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b) A relação entre som e ____________________ é tão forte que, em
várias línguas do mundo, as palavras música e ____________
são intercambiáveis, e há casos em que são um mesmo
vocábulo.
c) A dimensão ________________ é parte integrante da experiência
humana e da ________________.
d) Portanto, mais do que um deslocamento do _____________ no
espaço, o movimento constitui-se como uma ________________.
e) Por meio do ______________ e do movimento, a ________________
interage e se comunica. Conhece mais sobre si, sobre o outro e
o __________________ que a cerca. Expressa sentimentos,
emoções e pensamentos, aprimorando _________________ e
posturas corporais.

ATIVIDADE 02

13/08

Assinale com (X) a alternativa correta:
a) (

) O termo Danças Urbanas vem sendo usado para substituir

a nomenclatura Street Dance (dança de rua), surgida na
Alemanha, nas décadas de 1980 e 1990.
b) ( ) As danças urbanas originaram-se na Argentina.
c) ( ) Danças Urbanas no seu contexto social representam a fuga
há inteligência dos bairros.
d) (

) Uns grupos de idosos afro-americanos juntaram-se em

batalhas de dança para transmitir a sua calma através de
movimentos corporais.
e) (

) A dança urbana (dança de rua), ou Street Dance é um

conjunto de estilos de danças que possuem movimentos
detalhados (acompanhados de expressão facial).
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DANÇAS URBANAS NO BRASIL
No

Brasil,

as

Danças

Urbanas

ganharam

força

com

o

movimento Hip Hop por volta dos anos 80 e hoje seu universo permite o
compartilhamento de informação, a troca de energia e conhecimento, o
pensamento na dança no palco ou na espontaneidade de uma roda
de freestyle, sustentando várias culturas que se mesclam e se reúnem.
As Danças Urbanas ou de rua englobam diversos estilos de dança,
como por exemplo, o Breaking, o Hip Hop Dance, o Locking e o Popping.

A História do Hip Hop
Os quatro elementos culturais que compõem o movimento Hip –
Hop são: rap (ritmo e poesia), grafites (assinaturas), Dj’s e Mc’s, e Street
Dance. Alguns autores dividem a dança de rua em dois tipos: o Hip –
Hop (movimento cultural, de rua) e a Street Dance (dança oriunda de
academias e escolas de dança).
A cultura Hip Hop é formada pelos seguintes elementos: O rap, o
graffiti e o break.
Rap: rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia, que é a expressão
musical-verbal da cultura.
Graffiti: que representa a arte plástica, expressa por desenhos
coloridos feitos por grafiteiros, nas ruas das cidades espalhadas pelo
mundo.
Break dance: que representa a dança.
Os três elementos juntos compõem a cultura hip hop, que muitos
dizem que é a "CNN da periferia", ou seja, que o hip hop seria a única
forma da periferia, dos guetos expressarem suas dificuldades, suas
necessidades de classes excluídas. O termo hip hop, como dizem, foi
criado em meados de 1968 por Afrika Bambaataa. Ele teria se inspirado
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em dois movimentos cíclicos, ou seja, um deles estava na forma pela
qual se transmitia a cultura dos guetos americanos, a outra estava
justamente na forma de dançar popular na época, que era saltar (hop)
movimentando os quadris (hip).
Se optar por partir à descoberta da dança urbana, irá sem dúvida
descobrir uma parte de si mesmo! Esta prática permite efetivamente
que os bailarinos se apropriem dos passos e que interpretem os
movimentos como melhor entenderem.

ATIVIDADE 03

13/08

Leia com atenção as questões e marque (V) nas afirmações verdadeiras
e (F) nas afirmações falsas.
1)(

No Brasil, as Danças Urbanas ganharam força com o

)

movimento Hip Hop por volta dos anos 50.
2)(

) As Danças Urbanas ou de rua englobam diversos estilos de

dança, como por exemplo, o Breaking, o Hip Hop Dance, o Locking e
o Popping.
3)(

) Os quatro elementos culturais que compõem o movimento Hip –

Hop são: rap (ritmo e poesia), grafites (assinaturas), Dj’s e Mc’s, e Street
Dance.
4)(

) Alguns autores dividem a dança de rua em dois tipos: o Hip –

Hop (movimento cultural, de rua) e a Street Dance (dança oriunda de
academias e escolas de dança).
5)(

) O termo hip hop, como dizem, foi criado em meados de 1968 por

Afrika Bambaataa.
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ATIVIDADE 04

20/08

De acordo com o texto a cultura do Hip Hop é formada pelos seguintes
elementos: o rap, o graffiti e o break. Descreva o significado de cada um:
Rap:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Graffiti:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Break dance:________________________________________________________.
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Nome:

Turma:

ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

05/08

QUAL É A ORIGEM DAS RELIGIÕES?
Crenças religiosas e rituais ajudam a unir grupos de indivíduos.
Ao longo da história, a fé e a prática da religião têm sido uma
parte importante da sociedade, preocupando-se em oferecer uma
explicação ao desconhecido. Hoje, o cristianismo, o islamismo, o
judaísmo, o hinduísmo e o budismo são as cinco principais religiões,
embora existam muitas outras profissões de fé.
Muitas outras apareceram e desapareceram ao longo do tempo.
Todavia, as diferentes religiões não emergiram do nada, mas em algum
momento da história o ser humano começou a ter e estruturar esses
tipos de crenças. De onde vem essa necessidade de vida espiritual?
É difícil determinar em que ponto da evolução humana
começaram a surgir as crenças religiosas, não sendo possível definir
com certeza quando surgiram as primeiras religiões organizadas, uma
vez que a origem remonta à pré-história (não havendo registros escritos
sobre isso).
O que podemos afirmar é que existem fortes indícios evidenciando
que a religião é ainda mais antiga que o próprio Homo Sapiens. As
primeiras crenças de tipo religioso são anteriores à expansão de nossa
espécie.
Concretamente sabemos que nossos parentes neandertais já
realizavam enterros rituais, algo que mostra a existência de um sentido
da morte e uma preocupação com o que acontece depois dela. Nos
restos de assentamentos de algumas tribos ou clãs parece que eles
observavam algum tipo de culto a certos animais, como aos ursos.
Outro aspecto a destacar é a consideração do que possibilita o
surgimento do pensamento religioso. Neste sentido, é preciso ter uma
série de capacidades mentais básicas: é necessária uma certa
capacidade de abstração, a existência de uma teoria da mente (que
permite ao sujeito perceber que os outros têm a sua própria
perspectiva, objetivos e vontades distintas das que ele próprio tem), a
detecção de agentes causais e a capacidade de fazer associações
complexas.
Considera-se que a fé pode ter surgido ou como uma adaptação
vantajosa que se manteve por seleção natural (uma vez que permite a
criação e a coesão grupal, o que facilita a sobrevivência e a reprodução)
ou como um subproduto do surgimento de habilidades cognitivas como
as mencionadas anteriormente.
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Outro aspecto a se notar é o fato de as religiões frequentemente
incluírem diferentes tipos de crenças, surgindo, seguramente, alguns
tipos delas antes que outras.
O animismo, a crença na existência de uma força vital ou alma
em todos os animais, plantas ou mesmo acidentes geológicos e
fenômenos naturais, possuindo estes uma vontade própria, é o tipo
mais difundido e antigo de crença religiosa. Este tipo serve como base
para o desenvolvimento posterior da crença no sobrenatural ou no
místico.
Logo depois dela se situa a crença no além ou na vida após a
morte, que é considerada como um dos aspectos mais comuns e antigos
das religiões. Para isso é necessário o conceito de alma ou algo que
existe além da morte, justamente sendo necessário que o animismo
existisse anteriormente.
Depois disso pode se desenvolver a ideia de um especialista que
gere as normas que permitam um acesso ou um contato com o além.
Daí surgiria o xamã e, mais tarde, a instituição clerical. Esta figura se
tornaria um especialista na comunicação e gestão do fato religioso.
Também daí pode surgir a crença no culto aos antepassados.
Finalmente, a crença nos deuses é algo que pode ser derivado da
crença em entidades superiores que podem nos olhar e afetar nossas
vidas, mas que parecem surgir de um reflexo do modo como uma
sociedade ou tribo se organiza.
Quem e como somos e onde estamos é o resultado do avanço da
história. Qualquer fenômeno é um fenômeno humano que se tornou o
que é. E isso também acontece com a religião.
ATIVIDADES:
DEPOIS DE LER O TEXTO, RESPONDA:
1- A fé e a prática da religião têm sido uma parte importante da
sociedade para quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- Em que ponto da evolução humana começaram a surgir as
crenças religiosas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3- Segundo o texto, como a fé pode ter surgido?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- O que é o animismo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- O texto diz que “a crença nos deuses é algo que pode ser derivado
da crença em entidades superiores que podem nos olhar e afetar
nossas vidas, mas que parecem surgir de um reflexo do modo
como uma sociedade ou tribo se organiza.” Você acha que Deus
sabe de tudo o que fazemos e pensamos e nos castiga ou nos
ajuda em nosso dia-a-dia? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ATIVIDADE 02

12/08

JUDAÍSMO – O QUE É? COMO SURGIU?
Judaísmo (em hebraico יהדות, transl. Yahadút) é o nome dado à
religião do povo judeu, a mais antiga das três principais
religiões monoteístas (as outras duas são o cristianismo e o islamismo).
Surgido da religião mosaica, o judaísmo, apesar de suas
ramificações, defende um conjunto de doutrinas que o distingue de
outras
religiões:
a
crença
monoteísta
em YHWH (às
vezes
chamado Adonai (“Meu Senhor”), ou ainda HaShem (“O Nome”)
como criador e Deus e a eleição de Israel como povo escolhido para
receber a revelação da Torá que seriam os mandamentos deste Deus.
Dentro da visão judaica do mundo, Deus é um criador ativo no universo
e que influencia a sociedade humana, na qual o judeu é aquele que
pertence à uma linhagem com um pacto eterno com este Deus.
Há diversas tradições e doutrinas dentro do judaísmo, criadas e
desenvolvidas conforme o tempo e os eventos históricos sobre a
comunidade judaica, os quais são seguidos em maior ou em menor grau
pelas diversas ramificações judaicas conforme sua interpretação do
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judaísmo. Entre as mais conhecidas encontra-se o uso de objetos
religiosos
como o quipá,
costumes
alimentares
e culturais
como cashrut, brit milá e peiot ou o uso do hebraico como língua
litúrgica.
Ao contrário do que possa parecer, um judeu não precisa seguir
necessariamente o judaísmo ainda que o judaísmo só possa ser
necessariamente praticado por judeus. Hoje o judaísmo é praticado por
cerca de quinze milhões de pessoas em todo o mundo (2006). Da
mesma forma, o judaísmo não é uma religião de conversão,
efetivamente respeita a pluralidade religiosa desde que tal não venha a
ferir os mandamentos do judaísmo. Alguns ramos do judaísmo
defendem que no período messiânico todos os povos reconhecerão
YHWH como único Deus e submeter-se-ão à Torá.
A história do judaísmo é a história de como se desenvolveu a
religião principal da comunidade judaica que, ainda que não seja
unificada), contém princípios básicos que a distingue de outras
religiões. De acordo com a visão religiosa o judaísmo é uma religião
ordenada pelo Criador através de um pacto eterno com o patriarca
Abraão e sua descendência. Já os estudiosos creem que o judaísmo seja
fruto da fusão e evolução de mitologias e costumes tribais da região do
Levante unificadas posteriormente mediante a consciência de um
nacionalismo judaico.
Ainda que seja intimamente relacionada à história do povo judeu,
a história do judaísmo se distingue por enfatizar somente a evolução da
religião e como esta influenciou o povo judeu e o mundo.

SÍMBOLO DO JUDAÍSMO

ATIVIDADES
1- O que é:
a) Monoteísmo:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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b) Politeísmo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- Quem é o Deus do judaísmo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Qual é o nome do texto sagrado dessa religião?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- De acordo com a visão religiosa, o que é o judaísmo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- Como os estudiosos acreditam que iniciou o judaísmo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

ARTE
ATIVIDADE 01

07/08

Leia o texto sobre a; Arte Afro Brasileira
A função primordial da arte africana, também chamada de
arte negra, foi a de produzir valores emocionais para as
comunidades às quais pertenceu e que possuíam um saber
cultural já estabelecido. Acompanhava, assim, a vida cotidiana
da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica
desde o nascimento, dos ritos de passagem, passando pela
fatalidade da morte e continuando ainda na perene ligação com
a ancestralidade. Essa arte não tinha o compromisso de ser
retrato da realidade e se apresentou sem simetria e proporção.
Na figura humana, por exemplo, quase sempre a cabeça é
demasiado grande, pois representa a personalidade, o saber,
sobretudo quando é a de alguém mais velho; a língua, por
vezes, ultrapassa a cavidade da boca, já que expressa a fala,
que é a chave da tradição oral; a barriga e os seios fem ininos
representam, em conjunto, a f ertilidade; os pés, normalmente e
grandes, estão sempre bem fixados na terra. A arte afrobrasileira só passou a ser devidamente valorizada como
expressão da brasilidade a partir do movimento modernista dos
anos 1920 e nas excursões que Mário de Andrade liderou por
Minas Gerais e pelo Nordeste; Alguns artistas da arte afro
brasileira.Heitor dos Prazeres (1898-1966) – Compositor e
pintor nascido e falecido no Rio de Janeiro, sambista pioneiro
que participou da fundação das escolas de samba Portela e
Mangueira. Djanira da Motta e Silva (1914-1979) – Embora
sem sangue negro, dedicou atenção à cultura e às tradições
africanas. Descendente de índios guaranis e de austríacos,
nasceu no interior de São Paulo e foi morar na capital, onde
passou uma vida de privações. Mestre Didi (1917) – Natural de
Salvador e alto dignatário do culto dos ancestrais na Bahia. Seu
livro mais conhecido, publicado em 1962 e reeditado, intitula se Contos negros da Bahia . José de Dome (1921-1982) –
Figurativista intuitivo e lírico, dedicou -se a paisagens e a tipos
populares. Rubem Valentim (1922-1991) – Sua carreira se
projetou a partir de 1942 e, dois anos depois, expôs na Bahia
aquele que é considerado como o primeiro quadro abstrato
executado no estado.Antonio Bandeira (1922-1967) – Nascido
no Ceará, formou-se em Paris, onde faleceu. Otávio
Araújo (1926) – Natural de São Paulo, e de condição modesta,
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conseguiu realizar sua primeira exposição no Rio de Janei ro,
em
1946,
participando
do
“Grupo
dos
19”.
Maria
Auxiliadora (1938-1974) – Artista mineira, a sua produção foi
marcada por uma técnica de colagem de cabelo natural, que
iniciou em 1968. Emanoel Araújo (1940) – Artista baiano que
sempre se inspirou nas tradições populares do seu estado
natal.
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ATIVIDADE 02

14/08

Arte Afro Brasileira
Agora é com você use o espaço ao lado e faça um desenho de
observação, não se esqueça de colorir.

