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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
Conceituar a classe
gramatical
dos
numerais e classicálos em cardinais,
ordinais,
fracionários,
multiplicativos
e
coletivos.
GEOGRAFIA
Reconhecer
as
principais
características
das
águas oceânicas.

Terça-Feira
04/08
MATEMÁTICA
Compreender a
adição e
subtração de
frações.
HISTÓRIA
Fazer com que o
aluno identifique
os aspectos
geográficos e a
periodização
histórica da
Grécia Antiga;
Compreender
como era a
organização
social, política,
econômica e
religiosa da
Grécia Antiga;

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
05/08
CIÊNCIAS
Verificar
a
importância
da
cadeia alimentar,
identificando
e
conceituando os
produtores,
consumidores
e
decompositores.
ENSINO
RELISOSO
Conviver com a
diversidade de
crenças,
pensamentos,
convicções,
modos de ser e
viver.

Quinta-feira
06/08
LINGUA
PORTUGUESA
Conceituar a classe
gramatical
dos
numerais
e
classicá-los
em
cardinais, ordinais,
fracionários,
multiplicativos
e
coletivos.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das

Danças

Urbanas,
identificando
principais

INGLÊS
Revisar a
Estrutura do
Verbo to be na
Forma Afirmativa
Negativa e
Interrogativa em
frases simples no
Presente.

características.

suas

Sexta-Feira
07/08
MATEMÁTICA
Efetuar
multiplicação
de
fração
ARTE
Fazer
com
que
perceba
as
características
históricas
e
artísticas da arte
Grega,
identificando
os
elementos
da
linguagem
visual
que
caracterizam
este período;
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Segunda-Feira
10/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Conceituar a classe
gramatical dos
numerais e classicálos em cardinais,
ordinais,
fracionários,
multiplicativos e
coletivos.
GEOGRAFIA
Valorizar as águas
oceânicas como
elemento
fundamental para a
preservação da vida.
Reconhecer as
principais
características das
águas continentais

Terça-Feira
11/08
MATEMÁTICA
Compreender a
ideia de
porcentagem
HISTÓRIA
Conhecer o que é
a Acrópole, sua
localização e com
que finalidade ela
foi construída
Conhecer como
era a alimentação
dos gregos antigos
e perceber que os
alimentos
variavam de
acordo com a
classe social.
Perceber que os
mitos faziam
parte do cotidiano
dos gregos.

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
12/08
CIÊNCIAS
Verificar a
importância da
cadeia alimentar,
identificando os
produtores,
consumidores e
decompositores.
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
Compreender esse
tipo de texto e as
partes que o
integram;
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das Danças
Urbanas,
identificando suas
principais
características.

Sexta-Feira
14/08
MATEMÁTICA
Calcular a
porcentagem de
uma quantidade
por cálculo mental
ou com a
calculadora.
ARTE
Fazer com que
perceba as
características
históricas e
artísticas da arte
Grega,
identificando os
elementos da
linguagem visual
que caracterizam
este período;

INGLÊS
Construir
repertório lexical
relativo a
Atividades do
Tempo Livre e
Lazer.

Segunda-Feira
17/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Compreender esse
tipo de texto e as
partes que o
integram;
GEOGRAFIA
Valorizar as águas
continentais como
elemento
fundamental para a
preservação da vida.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
19/08
CIÊNCIAS
Verificar a
importância da
cadeia alimentar,
identificando os
produtores e
consumidores.
HISTÓRIA
Identificar através Observar as
de caça-palavras
diferentes relações
algumas
ecológicas existentes
características da
nas diversas cadeias
civilização grega
alimentares.
INGLÊS
Compreender o
vocabulário
relacionado a Rotina
Diária.
Utilizar os Advérbios
de Frequência para
identificar e
descrever rotinas
diárias.
Terça-Feira
18/08
MATEMÁTICA
Conhecer a
relação entre
frações e números
decimais.

Quinta-feira
20/08
LINGUA
PORTUGUESA
Compreender
esse tipo de texto
e as partes que o
integram;
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a
origem das
Danças Urbanas
no Brasil,
identificando
suas principais
características.

Sexta-Feira
21/08
MATEMÁTICA
Compreender como
representar um
decimal com uma
fração e vice-versa.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

03/08

Numeral (Classes gramaticais)
Numeral é a classe de palavra variável (flexionadas em número e
gênero) encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos,
coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência. Em outros termos,
o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número
exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série.
Cardinal: indica quantidade determinada. Exemplos: um, dois, três,
quatro, cinco, seis, etc.
Ordinal: indica a ordem ou a posição de um elemento em uma
determinada série. Exemplos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc.
Multiplicativo: indica multiplicação.
quádruplo, quíntuplo, etc.

Exemplos:

dobro,

triplo,

Fracionário: indica divisão, fração. Exemplos: meio, terço, quarto, etc.
Numerais coletivos: indicam o número exato de seres ou objetos de
um conjunto. Exemplos: dúzia, cento, milheiro, dezena, centena,
década. ...

ATIVIDADE 02

06/08

1 – Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica
a classificação das palavras em negrito.
1 – Numeral cardinal.

4 – Numeral fracionário.

2 – Numeral ordinal.

5 – Numeral coletivo.

3 – Numeral multiplicativo.
( ) José chega ao aeroporto; duas horas depois do avião ter decolado.
( ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos
da escola.
( ) Ainda resta a metade da torta.
( ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado.
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( ) Recebi um doze avos do meu salário.
( ) Ele recebeu dois terços da herança paterna.
( ) Vendi duas dúzias de ovos.
2 – Complete com numeral conveniente:
a) Hoje é o___________ dia da semana.
b) No _____________ dia
Independência do Brasil.

do

mês

de

setembro

proclamou-se

a

c) Junho é o _______ mês do ano.
d) Oito é o _________ de quatro.

3 – Escreva por extenso os numerais:
a) Rodrigo e Rafael, fizeram __________ pontos no jogo de basquete. (16).
b) Estamos no__________________________ mês do ano (12º).
c) Vinícius é o ____________________________da chamada (29º).
d) Leonardo comemorou o________________ aniversário do seu avó (60º).
e) Joaquim tem ________ anos (11).
f) Marcos mora no_______________________ andar daquele prédio (16º).

ATIVIDADE 03
1-Classifique os numerais
multiplicativo e fracionário.

sublinhados

10/08
em:

cardinal,

ordinal,

a) Fernanda comeu um terço da torta:
b) Esse filme é de segunda categoria:
c) Luiza agora tem o dobro de trabalho na escola:
d) Beatriz e Sofia convidaram seis amigas para jantar em sua casa:
e) Metade da tarefa de Rafaela já foi feita:
f) Aproximadamente cinquenta mães participaram da reunião:
g) Vamos apresentar agora a décima candidata:
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2– Escreva os números por extenso, colocando os substantivos no
plural.
a) 3 pão = três pães. (EXEMPLO)
b) 12 porco =
c) 14 papel =
d) 660 grama =
e) 1001 razão =

ATIVIDADE 04

13/08

Gênero textual- receita
Você sabe fazer pizza? Aprenda com o Menino Maluquinho a fazer um
tipo diferente de pizza.
Pizza falsa
INGREDIENTES
6 fatias de pão de fôrma
6 fatias de mozarela
3 tomates maduros
Sal a gosto
Azeite e orégano
2 colheres de sopa de queijo ralado tipo parmesão
MODO DE FAZER
1 – Retire com cuidado a crosta (casca) do pão.
2 – Arrume numa assadeira as fatias de pão, uma ao lado da outra.
3 – Coloque a mozarela por cima. Tenha o cuidado de deixar o queijo do
mesmo tamanho das fatias de pão; se sobrar corte as tirinhas.
4 – Pique os tomates ou corte-os em fatias bem finas. Tempere com sal,
azeite e orégano.
5 – Espalhe o tomate picado sobre as fatias de queijo.
6 – Polvilhe com o queijo ralado e leve ao forno quente/ou ao forno
micro-ondas até derreter todo o queijo e tostar um pouco.

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

7 - Retire do forno e deixe esfriar um pouco, porque o queijo é muito
quente e pode queimar a boca.
SUGESTÕES
1 – Espalhe presunto bem picado sobre o tomate.
2 – Amasse uma banana e coloque-a sobre o queijo.
3 – Se na geladeira tiver um pouco de picadinho, pode colocar sobre o
queijo, antes de acrescentar o tomate.
(Retirado do livro de receitas do Menino Maluquinho)

ATIVIDADE 05

17/08

1. O nome da pizza é ―Pizza falsa‖.
a) Por que você acha que ela tem esse nome?

b) Explique o que o Menino Maluquinho quer dizer com ―tornar o falso
verdadeiro‖.

c) Por que o amigo do Menino Maluquinho está olhando a pizza com
uma lupa?

2. Você já deve ter conhecido textos como esse.
a) Com que nome esse tipo de texto é conhecido?

b) Para que serve esse tipo de texto?

3. O texto está dividido em três seções: ingredientes, modo de fazer e
sugestões. Dessas seções, duas são mais importantes.
a) Quais são elas?

b) Por que elas têm mais importância que as outras?
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4. Qualquer pessoa pode se interessar por esse tipo de texto. Apesar
disso, em que contextos ele é mais comum?
ATIVIDADE 06

20/08

Agora é sua vez, escreva uma receita de sua preferência com suas
partes explicativas:
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01

04/08

Adição e subtração de frações
As frações representam as partes de um todo. A partir delas
podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e
divisão.
A Adição e Subtração de Frações é feita somando-se ou
subtraindo-se os numeradores, conforme a operação. Quanto aos
denominadores, desde que sejam iguais, mantêm a mesma base.
Lembre-se que nas frações, o termo superior é o numerador e o termo
inferior é o denominador.
Exemplos:

Quando os denominadores são diferentes é necessário encontrar
um mesmo denominador.
*Através do m.m.c. de decomposição. (mínimo múltiplo comum);
*Através dos múltiplos comuns;
* Ou através de frações equivalentes.
Exemplos:

Cálculo do m.m.c. pelos múltiplos comuns:
No primeiro exemplo o m.m.c. entre 2 e 3
M(2) = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...
M(3) = 0, 3, 6, 9, 12, ...
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O primeiro múltiplo comum (sem considerar o zero) é o 6.
No segundo exemplo o m.m.c. entre 15 e 5
M(5) = 0, 5, 10, 15, 20, ...
M(15) = 0, 15, 30, 45, 60, ...
O primeiro múltiplo comum (sem considerar o zero) é o15.
Para resolver:
1º encontra o múltiplo comum;
2º divide pelo denominador e multiplica pelo numerador;
3º opera com a adição ou subtração no numerador.
-Veja outro exemplo resolvido:

-Veja mais um exemplo resolvido através da do cálculo do m.m.c
(decomposição).

1-Efetue as adições ou subtrações das frações abaixo:
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2-Roberta iniciou uma viagem com 5/6 do tanque do carro abastecido e
gastou, durante a viagem, o equivalente a 2/3 do tanque. O combustível
que sobrou equivale a qual fração da medida total de capacidade do
tanque?
Efetue o cálculo e assinale a alternativa correta.
(a) 1/3
(b) 1/6
(c) 2/3
(d) 7/6

ATIVIDADE 02

07/08

Multiplicação de Frações
A multiplicação de frações é realizada multiplicando o numerador
da primeira fração com o numerador da segunda fração e em seguida
multiplicando o denominador da primeira com o denominador da
segunda fração.
A multiplicação é feita dessa forma independentemente do número
de frações. Ao final, se necessário, simplifica a fração.
Exemplos resolvidos:

3-Efetue a multiplicação
simplifique o resultado:

das

frações,

depois,

se

necessário,
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ATIVIDADE 03

11/08

Quais são os tipos de lixo mais comuns encontrados nas
cidades?
Hoje 52% do lixo encontrado nas cidades são orgânicos.
Todos os dias, o ser humano gera grandes quantidades de lixo. Ao
longo dos anos, todo este volume de resíduos acaba poluindo rios, solo
e até mesmo o ar que respiramos. Nas grandes cidades, este problema é
ainda mais grave, uma vez que há ainda todo o lixo produzido pelo
comércio, pela indústria e pela rede de serviços.
Principais tipos de lixo produzidos nas cidades.
Segundo dados de Organizações Não Governamentais que
trabalham com reciclagem, o lixo mais comum nas cidades é o orgânico,
que corresponde a cerca de 52% de todo o montante de resíduos. Em
segundo lugar vem o papel e o papelão (aproximadamente 26% do
total), o plástico (3%), os metais e o vidro — ambos contribuindo com
2% de todo os rejeitos que são produzidos.
Fonte:

http://portais.univasf.edu.br/sustentabilidade/noticias-sustentaveis/saiba-

quais-sao-os-tipos-de-lixo-mais-comuns-encontrados-nas-cidades.

Acesso

em

28/06/2020.

As porcentagens correspondem a frações de denominador 100
ou frações equivalentes a elas.
Hoje 52% do lixo encontrado nas cidades são orgânicos. Isso quer
dizer que, a cada 100 de lixo produzido 52 quilos são de produtos
orgânicos.
Podemos representar assim: 52 em 100 ou 52/100 ou 52% ou 52
por cento
4-Represente as frações em forma de porcentagem e escreva como se lê:
Fração
Porcentagem Leitura
5%

Cinco por cento
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5-Escreva a fração correspondente às porcentagens, com denominador
100.
Porcentagem Fração Leitura
10%

Dez por cento

2%
60%
100%
75%

Porcentagem transformada em fração irredutível.
Veja os exemplos abaixo:
Exemplo 1:
(a fração foi dividida por 25 no numerador e por 25 no
denominador. Isso quer dizer que 25% corresponde a 1/4).
Exemplo 2:
(a fração foi dividida por 10 no numerador e por 10 no
denominador. Isso quer dizer que 30% corresponde a 3/10).
Exemplo 3:

(a fração foi dividida por 20 no numerador e por 20 no
denominador. Isso quer dizer que 80% corresponde a 4/5).
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6-Escreva cada porcentagem em uma fração irredutível:
Porcentagem
Fração
Método que usou
Fração irredutível
40%

Divisão por 10.

50%
25%
20%

7-Escreva cada fração em forma de porcentagem:
(lembre-se: que o denominador precisa ser 100.
Fração
irredutível

Método utilizado

Fração
centesimal

Multiplicação por 20

ATIVIDADE 04

Porcentagem
80%

14/08

Cálculo mental de porcentagens de uma quantidade
Veja um exemplo: uma turma de 6ºano tem 40 alunos. Entao:
 100% da turma são 40 alunos (100% representa o total);
 50% da turma são 20 alunos (40:2 = 20, pois 50% significa
metade)
 25% da turma são 10 alunos (40:4 = 10, pois 25% significa
metade da metade, ou seja quarta parte);
 10% da turma são 4 alunos (40:10 = 4, pois 10% significa a
décima parte);
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20% da turma são 8 alunos (40:5 = 8, pois 20% significa a quinta
parte).

Porcentagem: usando uma calculadora
Por exemplo, vamos calcular o valor de 35% de R$ 460,00
Teclamos na calculadora: 4 6 0 x 3 5 % e obtemos 161
Portanto: 35% de R$ 460,00 = R$ 161,00
8-Uma turma do 6ºano é composta de 30 alunos.
Responda as porcentagens abaixo:
a) Quantos alunos representam 100%?
b) Quantos alunos representam 50%?
c) Quantos alunos representam 10%?
d) Quantos alunos representam 20%?

9-Calcule as porcentagens, se necessário, utilize a calculadora:
a) 10% de R$ 200,00
b) 50% de 300km
c) 80% de R$ 100,00
d) 15% de um percurso de 120km
e) 25% de R$ 1.000,00

ATIVIDADE 05

18/08

Números decimais
Utilizamos os números decimais praticamente todo o tempo e
ainda fazemos confusões sobre o valor posicional de seus algarismos.
Vamos entender como se dá esse processo utilizando os décimos,
centésimos e milésimos.
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Décimos.
Os décimos são todas as frações com denominador 10. Observe
como essas frações podem ser escritas na forma decimal:

É fácil perceber que há somente uma casa decimal,
ou seja, apenas um algarismo após a vírgula.
Centésimos.
Os centésimos são todas as frações que apresentam denominador
100. Veja como essas frações podem ser escritas na forma decimal:

Perceba que há duas casas decimais, ou seja, dois
algarismos após a vírgula.
Milésimos.
Os milésimos são todas as frações com denominador igual a
1000. Observe como são escritas na forma decimal:

Veja que nesse caso há três casas decimais, ou
seja, três algarismos após a vírgula.
Mas qual é o papel da vírgula no número decimal? A vírgula separa
a parte inteira da parte decimal, facilitando a compreensão do valor
posicional de cada algarismo.
Observe o seguinte exemplo:
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Leitura dos números decimais.
Exemplos:
0,6 = seis décimos
0,37 = trinta e sete centésimos
0,165 = cento e sessenta e cindo milésimos
1,7 = um inteiro e sete décimos
64,91 = sessenta e quatro inteiros e noventa e um centésimos
3,056 = três inteiros e cinquenta e seis milésimos
10-Escreva como se lê cada número decimal:
a) 0,25 =__________________________________________________________
________________________________________________________________
b) 14,02 =_________________________________________________________
________________________________________________________________
c) 7,8 =___________________________________________________________
________________________________________________________________
d) 85,150 =_______________________________________________________
________________________________________________________________
e) 3,075 = ________________________________________________________
________________________________________________________________
11-Represente o número na forma decimal:
Leitura

Número decimal

Dois inteiros e quatro décimos

2,4

Cinquenta e oito centésimos
Setenta e nove milésimos
Quatro décimos
Três inteiros e vinte e um centésimos
Dezoito inteiros e cinco décimos
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Transformando números decimais em frações:
Veja os exemplos:

12-Transforme os números decimais em frações:
a) 1,5 =
d) 0,50 =
b) 2,75 =

e) 45,8 =

c) 0,6 =

f) 8,136 =

Transformando frações em números decimais:
Veja os exemplos:

13-Escreva cada fração em número decimal:

=

a)

=

d)

b)

=

e)

=

f)

=

c)

=
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GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

03/08

Leia o texto a seguir As Águas Oceânicas e assinale a alternativa
correta:
AS ÁGUAS OCEÂNICAS
As águas oceânicas correspondem ás águas salgadas existentes nos
mares e oceanos. Elas representam 97% do total das águas do planeta.
As águas oceânicas localizadas nas regiões mais próximas dos
continentes, ou até mesmo no interior deles, são denominadas mares.
Em relação aos oceanos, os mares apresentam menor profundidade,
maiores variações de salinidade e temperatura e recebem muito mais
quantidade de sedimentos provenientes das áreas litorâneas.
Tipos de mar:
 Mar Aberto: Tipo de mar que apresenta uma grande ligação com
os oceanos e mares vizinhos, como o mar do Caribe.
 Mar Interior: É aquele que se comunica com os oceanos por meio
de pequenos canais naturais, denominados estreitos, como mar
Mediterrâneo.
 Mar Fechado: É o mar que não tem ligação direta com os oceanos
e outros mares, como o mar Cáspio.
Atividade:
1- Quando apresenta menor profundidade, maiores variações de
salinidade e temperatura e recebem muito mais quantidade de
sedimentos provenientes das áreas litorâneas, estamos
descrevendo o que?
a) Cachoeiras.
b) Mares.
c) Rios.

ATIVIDADE 02

10/08

Leia o texto a seguir Poluição das Águas Oceânicas e responda:
POLUIÇÃO DAS ÁGUAS OCEÂNICAS
Os oceanos e mares sempre serviram o homem, e continuam
desempenhando um importante papel nas sociedades modernas.
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Apesar de sua suma importância, os oceanos não são preservados pelo
homem, pelo contrário, o que se percebe é um enorme descaso com os
ambientes marinhos. Os oceanos possuem grande capacidade de
regeneração, ou seja, conseguem diluir a poluição. No entanto, a
quantidade de poluição (esgotos, produtos químicos, petróleo, entre
outros) lançada nas águas marinhas nas últimas décadas é maior que a
capacidade de regeneração. Estima-se que cerca de 14 bilhões de
toneladas de poluentes atingem os oceanos anualmente. Diante da
enorme quantidade de dejetos despejados nas águas marinhas, o litoral
passa a concentrar um grande volume de elementos orgânicos. Isso
propicia um aumento na quantidade de microrganismos que são
altamente prejudiciais aos animais marinhos, além de comprometer o
ciclo da cadeia alimentar. Diariamente são lançados nos oceanos
milhões de toneladas de lixo (oriundos dos centros urbanos e também
da zona rural). Os principais agentes poluidores são: esgotos, resíduos
industriais, lixo e fertilizantes agrícolas. A contaminação das águas
marinhas produz vários agravantes, dentre eles, extinção de pontos
turísticos litorâneos, diminuição da oferta de peixes e contaminação dos
mesmos, em razão do esgoto. Outro caso grave de poluição oceânica é
contaminação das águas por petróleo, que acontece por vazamentos ou
mesmo quando se lava os tanques dos navios petroleiros.
Atividade:
1- Cite dois exemplos de poluição marinha:

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

10/08

Leia o texto a seguir As Águas Continentais e responda:
AS ÁGUAS CONTINENTAIS
As águas continentais compreendem tanto as porções de água da
superfície, como rios e lagos, quanto às águas subterrâneas existentes
nos continentes, e são compostas, em sua maioria, de águas doces. A
maior parte das águas doces do nosso planeta está localizada nas
calotas polares, sob forma de gelo, e no subsolo, na forma líquida, em
águas subterrâneas. A água representa um dos recursos naturais mais
preciosos do nosso planeta, além de ser um componente essencial para
a manutenção da dinâmica da natureza. Utilizamos a água em diversas
atividades em nosso dia a dia.
Atividade:
1- Além dos mares e das nuvens, de que outras maneiras a água
está presente em nosso planeta?
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Leia o texto a seguir A Importância dos Rios e responda:
A IMPORTÂNCIA DOS RIOS
Os rios sempre foram às fontes de água mais exploradas pela
sociedade, seja no passado ou no presente. O ser humano sempre
procurou as margens dos rios para se fixar. Desde os tempos mais
remotos até a atualidade, os rios são fontes de água para muitas
sociedades, que retiram deles a água necessária para sua
sobrevivência e também para a prática de diversas atividades
econômicas, para a geração de energia, como via de transporte e lazer
etc.
Esse reconhecimento nos leva a refletir sobre como a água é um
recurso importante para a natureza e, principalmente, para o modo de
vida praticado pela humanidade nos dias atuais.
Atividade:
1- Cite dois exemplos de como as águas dos rios são utilizadas pela
sociedade:
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HISTÓRIA
ATIVIDADE 01
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Leia o texto abaixo











Grécia Antiga ou civilização grega é como conhecemos a civilização
formada pelos gregos no continente europeu no sul da Península
Balcânica, e que se estendeu por outras partes do Mediterrâneo, além
das Cíclades, pela Ásia Menor e por regiões costeiras no Mar Negro. A
história grega iniciou-se oficialmente com o período homérico, por volta
de 1100 a.C. e estendeu-se até a transformação da Grécia em
protetorado romano, em 146 a.C.
A história grega é compreendida em cinco períodos criados pelos
historiadores, sendo o clássico o momento de auge dos gregos. Nesse
período houve grande desenvolvimento das pólis, destacando-se Atenas
e Esparta. Os gregos legaram à humanidade uma série de contribuições
significativas em áreas do conhecimento, como história, filosofia,
literatura, teatro etc.
Período pré-homérico (2000-1100 a.C.): período de formação do povo
grego. Marcado pela existência de duas grandes civilizações — minóica
e micênica.
Período homérico (1100-800 a.C.): o ―mundo grego‖ passa por uma
grande ruralização com a invasão dórica, e existem pouquíssimos
registros sobre essa fase. A vida gira em torno do genos, e há um grande
recuo civilizacional.
Período arcaico (800-500 a.C.): marcado pelo surgimento da pólis, o
modelo da cidade-estado da Grécia. O aumento populacional leva os
gregos a mudarem-se à procura de novos locais. O alfabeto fonético
surge.
Período clássico (500-338 a.C.): período de maior desenvolvimento dos
gregos, marcado pelo florescimento da cultura grega, como a filosofia.
Esse período presenciou a rivalidade entre duas grandes cidades-estado
gregas: Atenas e Esparta.
Período helenístico (338-136 a.C.): a Grécia foi conquistada pela
Macedônia, iniciando-se a fase da difusão da cultura grega pelo
Oriente. Seu fim ocorreu quando a Grécia converteu-se em um
protetorado dos romanos.
O povo grego foi formado da mescla de povos indo-europeus que
começaram a estabelecer-se na Grécia Continental a partir de 2000 a.C.
Os
povos
que
formaram
o
povo
grego
foram
os jônios, aqueus, eólios e dórios, cada qual chegando à Grécia em um
período distinto.
O avanço desses povos indo-europeus sobre a Grécia levou-os a
encontrar uma civilização estabelecida em uma grande ilha do Mar
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Egeu, a ilha de Creta. Esses eram os cretenses ou minoicos, uma
grande civilização que existiu entre 2000 a.C. até cerca de 1400 a.C.,
quando foram assimilados pelos micênicos.
As duas grandes civilizações do período pré-homérico foram
as civilizações minoica (também chamada de cretense) e micênica. Os
minoicos eram originários da Ásia Menor e estabeleceram-se em
algumas ilhas do Mar Egeu (as Cíclades), sobretudo em Creta. Lá
desenvolveram uma civilização que sobrevivia da agricultura e do
comércio.
Desenvolveram também um sistema de escrita hieroglífica (chamado
Linear A). Acredita-se que o uso excessivo do solo aliado à ocorrência de
desastres naturais, como uma erupção vulcânica que afetou
severamente Creta, tenham sido os fatores que levaram esse povo à
decadência e à sua assimilação pelos micênicos.
Micênicos
Os micênicos eram um dos povos indo-europeus que chegaram à Grécia
no segundo milênio a.C. Eles chamavam a si próprios de aqueus, e
acredita-se que eles chegaram à região por volta de 1600 a.C. Os
aqueus expandiram-se para o sul da Grécia, alcançando as Cíclades e a
Ásia Menor (região da atual Turquia).
Nessa expansão, eles tiveram contato com os cretenses e
assimilaram diversas características da cultura deles. A expansão
territorial dos aqueus e a fusão de sua cultura com a cretense deram
origem à civilização micênica, a segunda grande civilização da Grécia no
período pré-homérico.
Assim como os cretenses, os micênicos estabeleceram importantes
laços
comerciais com
povos
da
região
do
Mediterrâneo.
Eles dominavam técnicas de metalurgia e cerâmica, e seus centros
de poder (no plural, pois se organizavam em cidades-estado) baseavamse em um grande palácio que abrigava um rei. Tinham como fonte de
escrita um silabário, ou seja, símbolos que representavam sílabas.
Chamada de Linear B, essa forma de escrita foi herdada da
desenvolvida pelos cretenses e representava uma forma arcaica de
grego.
A partir de 1200 a.C. os micênicos entraram em decadência, e isso está
relacionado com a invasão dórica. Os dórios também eram um povo
indo-europeu que chegou ao território grego a partir de 1200 a.C.,
trazendo grande destruição. A cultura micênica foi quase inteiramente
destruída, e depois se estabeleceu um período de recuo civilizacional,
conhecido como período homérico.
A Grécia Antiga tinha como grande característica a pólis, que era
basicamente o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de
comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos
períodos homérico e arcaico. Portanto, não se estabeleceu de uma hora
para outra, mas foi resultado de um processo lento que se deu à
medida que o modo de vida dos gregos tornava-se mais sofisticado.
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Genos, as comunidades anteriores
Com a destruição dos micênicos pelos dórios, um grande recuo
civilizacional aconteceu na Grécia. As comunidades que ali existiam
ruralizaram-se, o modo de vida tornou-se mais arcaico, a escrita foi
temporariamente esquecida, e as grandes cidades, como Micenas,
deram origem ao genos.
O genos era uma pequena comunidade agrícola, na qual os seus
habitantes possuíam laços de consanguinidade e acreditavam que
descendiam de um herdeiro mítico em comum. Essa comunidade era
governada por um patriarca chamado de pater, e os membros mais
próximos dele formavam a aristocracia do local.
Às vezes, por questão de segurança, diferentes genos poderiam unir-se,
formando fratrias, o que reforçou a desigualdade: uma vez que grupos
distintos uniam-se, a divisão dos cargos e das terras tornava-se um
problema. À medida que a população na Grécia aumentava, o comércio
reanimava-se, a moeda passava a ser utilizada, e a fratria passava por
mudanças sociais e políticas significativas.
Toda essa transformação deu-se a partir do período arcaico e resultou
no surgimento da pólis. A urbanização da Grécia iniciou-se, portanto, a
partir do século VIII a.C. e fez surgir milhares de pólis por todo o
território ocupado pelos gregos (e que não se resume apenas à Grécia
Continental).
Entre
as
principais
pólis,
estão Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rodes.
A pólis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada
pólis possuía ampla autonomia sobre si. As pólis eram marcadas por
autonomia política, econômica, jurídica e religiosa, e, assim, a forma de
governo adotada, os principais deuses venerados e os princípios de
participação na política eram definidos por cada cidade-estado.
Exemplificando, o funcionamento de toda a sociedade ateniense era um
atributo exclusivo de Atenas, e outras cidades não tinham autonomia
nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade.
Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga não foi um império
centralizado e com fronteiras muito definidas, como em outros povos
da Antiguidade.
A pólis era uma cidade, geralmente fortificada, que possuía como
principal zona a Acrópole, construída em território elevado e que reunia
os principais prédios da cidade, como os templos religiosos. O seu
posicionamento em local elevado era estratégico, pois se pensava na
defesa do local em caso de guerra.
Grande parte das pólis possuía, na Acrópole, prédios reservados para
que os homens adultos, nascidos na cidade, discutissem a política local
— a Assembleia. Essa característica, no entanto, foi tardia, uma vez
que, no início, a totalidade das pólis era aristocrática, e, portanto,
somente um grupo muito pequeno tinha direito de tal exercício.
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Durante esse processo de estabelecimento da pólis, a desigualdade
social aumentou-se cada vez mais. Os camponeses endividados eram
obrigados a tornarem-se escravos dos aristocratas para pagarem as
suas dívidas. Assim, muitos optaram por abandonar suas terras natais
e partiram em busca de estabelecer-se em novos locais.
Isso ficou conhecido como colonização grega, e esse acontecimento
aproveitou-se da expansão comercial dos gregos a partir do período
arcaico no século VIII a.C. Com isso, os gregos estabeleceram-se em
diferentes regiões do Mediterrâneo e até mesmo do Mar Negro. A
localização
das colônias
gregas favoreceu
mais
ainda
o
desenvolvimento comercial, pois criou um local de contato
permanente de gregos com outras populações que já habitavam nas
proximidades de onde se instalaram as colônias.
Entre todas as pólis gregas, Atenas e Esparta foram as maiores, pois
acumularam grande poderio econômico, militar e político. O auge
dessas cidades ocorreu durante o período clássico, e a história grega é
marcada pela rivalidade entre elas, que, além disso, possuíam
dois modelos de pólis absolutamente distintos um do outro.O modelo
clássico pelo qual conhecemos Atenas desenvolveu-se a partir do final
do período arcaico, portanto, no século VI a.C. No caso dessa cidade,
esse modelo desenvolveu-se por conta das tensões sociais que
demandavam um sistema menos aristocrático. O desenvolvimento
ateniense proporcionado pelo crescimento comercial gerou riqueza, mas
também acentuou as diferenças sociais.Essas diferenças geraram
tensões amenizadas por meio de reformas de Sólon, governante da
cidade no começo do século VI a.C. Ele decretou o fim da escravidão por
dívidas, dividiu a cidade em quatro grupos baseados na sua renda, e
permitiu que eles participassem da Assembleia, ou seja, na tomada de
decisões da administração ateniense.
Entretanto, o grupo mais baixo desses quatro na pirâmide social não
poderia participar de outra instituição mais importante que a
Assembleia — a Bulé. O sistema de Sólon não garantiu muitas
mudanças para os pobres, mas permitia a ascensão de uma classe de
novos ricos que não tinham voz no processo político de Atenas porque
não descendiam de família aristocratas.
No final desse século, Clístenes, outro governante, aprofundou as
transformações em Atenas. Ele excluiu os critérios censitários de sua
organização e dividiu a cidade por localidade, permitindo que a
participação na Assembleia aumentasse. Na prática, todo homem
ateniense, maior de 18 anos, tinha direito de participar da Assembleia.
Surgia, assim, a democracia ateniense.
No entanto, esse modelo era limitado, uma vez que excluía diversos
grupos que residiam na cidade, como pessoas nascidas em outras
cidades (encaradas como estrangeiros) e as mulheres. No caso dos
homens, pode-se falar que os interesses dos ricos e aristocratas ainda
prevaleciam na Assembleia (também chamada de Eclésia).
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Esparta, por sua vez, possuía um sistema diferente de Atenas, pois, se,
em Atenas, o modelo predominante era a democracia, em Esparta, o
que
prevaleceu
foi
a oligarquia.
Esparta
era
uma sociedade militarizada e herdeira dos dórios. Uma pequena
classe social de guerreiros possuía privilégios, participava da política e
explorava o trabalho de camponeses pobres (periecos) e dos escravos
(hilotas).
A aristocracia espartana fazia de tudo para evitar transformações
sociais e agia para a manutenção desse sistema de exploração de
grande parte da população. Conhecidos como os melhores guerreiros da
Grécia, os espartanos utilizavam-se da violência para manter as
―classes subalternas‖ dominadas.
Os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e dedicava-se
integralmente à vida militar. O treinamento militar em
Esparta iniciava-se na infância e estendia-se por toda vida. A partir de
determinada idade, os militares tinham o direito de entrar na vida
política. O governo da cidade era feito por dois reis, por um
conselho (Gerúsia) que cuidava das leis, e pelo Eforato — formado por
cinco membros eleitos pela Assembleia de guerreiros para um mandato
de um ano, atuando como auxiliares na tomada de decisão dos reis.
A rivalidade entre as duas cidades era intensa, mas, em um momento
específico da história grega, Atenas e Esparta abriram mão de suas
diferenças e uniram-se para lutar contra um inimigo em comum: os
persas.
Enfraquecimento da Grécia Antiga
O período clássico é entendido como o auge da Grécia Antiga por conta
do grande desenvolvimento intelectual e econômico que nele aconteceu.
No entanto, ele também marcou o início da decadência grega, e isso
está relacionado com uma série de guerras que aconteceram entre
os séculos V a.C. e IV a.C.
Os dois grandes conflitos que abalaram a Grécia foram as duas Gueras
Médicas e a Guerra do Peloponeso. A primeira foi um conflito
de persas contra gregos, em que estes se defenderam da tentativa de
expansão persa, enquanto a segunda foi um conflito causado pelas
rivalidades regionais entre Atenas e Esparta.
As Guerras Médicas aconteceram em dois momentos distintos, um no
qual os persas eram liderados por Dario, e outro em que era liderados
por Xerxes. Nos dois casos, os persas tentaram expandir seu império
para a Grécia Continental, porém foram derrotados. Na Batalha de
Maratona (490 a.C.), Dario foi derrotado, e Xerxes foi derrotado
na Batalha de Plateia (479 a.C.).
Desse conflito a cidade de Atenas saiu fortalecida. Administrada por
Péricles, Atenas passou por um desenvolvimento cultural muito
importante, e politicamente a cidade tinha ganhado projeção com sua
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liderança na Liga de Delos. Com essa organização adquirindo muita
notoriedade, Esparta, temendo esse crescimento, resolveu lançar-se em
guerra contra ela.
Assim foi iniciada a Guerra do Peloponeso.
Atenas saiu derrotada desse conflito, e Esparta elevou-se como a
cidade dominante na Grécia. Entretanto, um século de guerras
provocou a decadência grega, uma vez que trouxe muita destruição,
morte e problemas econômicos. A partir de 371 a.C., Esparta foi
substituída por Tebas como a maior potência grega.
O enfraquecimento dos gregos permitiu que os macedônios, um povo
influenciado pela cultura grega, mas não reconhecidos como gregos,
ganhassem força e conquistassem toda a Grécia em 338 a.C. Os
macedônios eram liderados por Filipe II, mas, dois anos depois, esse rei
faleceu, sendo sucedido por seu filho, Alexandre.
Alexandre realizou grandes feitos à frente dos macedônios. Em 13 anos
de reinado, ele expandiu seu império por regiões muito vastas,
alcançando e conquistando locais como o Egito e a Pérsia. Após a sua
morte, o império macedônico foi dividido em diferentes partes, e, tempos
depois, em 136 a.C., a região da Grécia foi assimilada pelos romanos.
Analise o mapa abaixo a respeito da localização geográfica da
civilização grega e com informações contidas no texto responda:
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a) Em qual continente se desenvolveu a civilização grega?
..............................................................................................................
b) Em qual Península?
..............................................................................................................
c) Quais mares banham a região?
..............................................................................................................

ATIVIDADE 02

11/08

Associe o texto à imagem e depois responda
Fonte 1
Acrópole
Em grego, a palavra significa "cidade alta". A construção de partes
importantes dos povoados no alto das colinas foi uma característica da
antiga Grécia, permitindo aproveitar o relevo montanhoso da região. A
acrópole geralmente era bem fortificada, servindo de local de defesa em
caso de ataques e invasões.
Fonte 2
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a) O que significa a palavra acrópole?
..............................................................................................................

b) Observando o desenho da acrópole de Atenas, pode-se afirmar que os
gregos eram religiosos?
..............................................................................................................

c) Com relação a segurança, o desenho da acrópole confirma o que diz o
texto?
..............................................................................................................

ATIVIDADE 03

11/08

Texto 1
O que os gregos antigos comiam e bebiam?
Dietas não são apenas formas de curar doenças ou de perder
peso. Dietas saudáveis são também um meio de evitar doenças e fazem
parte de cada cultura, variando conforme a época.
Entre os gregos antigos, a dieta era um conjunto de normas que,
além da alimentação, incluía outros hábitos cotidianos. A comida e a
bebida deles baseavam-se em seus costumes, mas havia épocas em que
faltavam alimentos, e às vezes, passava-se fome. Artesãos pobres e
pequenos comerciantes também não comiam e bebiam da mesma forma
que as pessoas ricas.
Leia a seguir um texto sobre os hábitos alimentares dos gregos
antigos:
Como você viveria com uma alimentação grega antiga? Sua
comida seria simples: pão, leite, feijão, azeitonas, uvas, figos e, no verão
ervas e verduras frescas. No inverno você comeria maçãs, castanhas,
lentilha e queijo de cabra. O açúcar não existia, mas podia-se comprar
um delicioso mel nas propriedades das montanhas. Se você morasse
perto da costa, comeria peixe e frutos do mar, como ouriços-do mar,
polvos e lulas. Essas comidas eram muito saudáveis, se você
conseguisse comer o suficiente. À medida que a população crescia, a
escassez surgia como uma possibilidade. E, em épocas de guerra, os
exércitos queimavam as plantações nos campos, tentando vencer os
inimigos pela fome. A comida era preparada pelas esposas e pelas
filhas, mas, em muitas famílias, os maridos é que faziam as compras.
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As pessoas ricas tinham escravos para trabalhar na cozinha e
cozinheiros especialmente treinados para preparar banquetes.
Responda:
a) Dos alimentos citados no texto, quais você costuma comer com
frequência?
..............................................................................................................
b) Quem prepara os alimentos em sua casa? E quem faz as compras?
..............................................................................................................
c) A divisão de tarefas na cozinha e na sua casa é parecida com a dos
gregos antigos?
..............................................................................................................
d) Podemos afirmar que em todas as regiões do Brasil as pessoas
consomem os mesmos tipos de alimento? Por quê?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Texto 2
As lendas criadas pelos antigos gregos inspiraram muitos artistas,
entre ele, Monteiro Lobato, um escritor brasileiro muito lido até
hoje. Numa de suas obras, O Minotauro, a turma do Sítio do
Picapau Amarelo viaja no tempo e vai até a ilha de Creta, Leia um
trecho dessa aventura:
" Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o
labirinto. Era um palácio imenso, com mil corredores dispostos de tal
maneira que quem entrava nunca conseguia sair - e acabava devorado
pelo monstro. O Minotauro só comia carne humana.
Diante do labirinto, os três "pica-paus" ( Pedrinho, Emília e Visconde
de Sabugosa) pararam para refletir.
- Quem entra não sai mais e acaba no papo do monstro - disse
Pedrinho. Mas nós sabemos o jeito de entrar e sair: é irmos desenrolando
um fio de linha. [...]
Entraram no labirinto e foram desenrolando o primeiro carretel [...]
Antes do terceiro carretel chegar ao fim, Emília "sentiu" a aproximação de
qualquer coisa.
- Percebo uma catinga no ar - disse baixinho, farejando. - O monstro
deve ter os seus aposentos por aqui.
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Uns passos mais e pronto: lá estava o Minotauro, numa espécie de
trono, a mastigar lentamente qualquer coisa que havia numa cesta".
a) O palácio que aparece citado no texto é pura invenção ou em Creta
havia de fato grandes palácios?
..............................................................................................................
b) Qual a tática usada por Pedrinho, Emília e o Visconde de Sabugosa
para não se perderem no labirinto?
..............................................................................................................
c) Será que Emília, Pedrinho e o Visconde de Sabugosa conseguiram
escapar com vida? Imagine um final para essa história:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

ATIVIDADE 04

18/08
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

05/08

VERBO TO BE (REVISÃO)
Observe a tabela abaixo para revisar o verbo to be na Forma Afirmativa
Negativa e Interrogativa:
PORTUGUÊS
Eu sou/estou
Você é/está
Ele é/está
Ela é/está
Isso é/está
Nós
somos/estamos
Vocês são/estão
Eles são/estão

AFIRMATIVA
I am
(I’m)
You are
(You’re)
He is
(He’s)
She is
(She’s)
It is
(It’s)
We are
(We’re)
You are
(You’re)
They are
(They’re)

NEGATIVA
I am not
(I’m not)
You are not
(You aren’t)
He is not
(He isn’t)
She is not
(She isn’t)
It is not
(It isn’t)
We are not
(We aren’t)
You are not
(You aren’t)
They are not
(They aren’t)

INTERROGATIVA
Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?

EXERCÍCIO 1) Complete corretamente com o Verbo to be.
a) I ______ Brazilian and live in Curitiba.
b) _______ you talking to me?
c) What _____ Sheila doing?
d) My dog _____ playing in the garden.
e) The doors ______closed.
EXERCÍCIO 2) Assinale a alternativa correta e complete as frases
com o verbo to be:
1. I _____ from England and Erika _____ from Japan.
a) ( ) is – am
b) ( ) are – is c) ( ) am – is
2. My friend _____ a doctor and my brothers _____ lawyers.
a) ( ) is – are
b) ( ) is – is
c) ( ) are – is
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3. _____ Kelly crying or _____ Phillip?
a) ( ) is – are
b) ( ) is – is
c) (

) are – is

4. My mother _____ making a party and Susan and Gregory _____ invited to
join.
a) ( ) are – is
b) ( ) is – is
c) ( ) is – are
5. It _____ raining outside, but the kids _____ playing there, while I _____
here inside.
a) ( ) is - is – are
b) ( ) is - is – am
c)( ) is - are – am
EXERCÍCIO 3) Passe as frases para a forma negativa. Use as formas
contraídas (abreviadas)
a) Kelvin is playing soccer.
_____________________________________________
b) Deborah and Clark are getting engaged.
_____________________________________________
c) I am planning my future.
_____________________________________________
d) The girls are studying English.
_____________________________________________
e) The houses are all painted in blue.
_____________________________________________
EXERCÍCIO 4) Passe as frases para a forma interrogativa:
a) I am correct about it.
_____________________________________________?
b) You are the teacher’s son.
_____________________________________________?
c) The cellphone is brand new.
______________________________________________?
d) Bela Vista city is really beautiful.
______________________________________________?
e) Americans are patriots.
______________________________________________?
ATIVIDADE 02

12/08

FREE TIME ACTIVITIES
Observe na tabela algumas Atividades de Tempo Livre e Lazer:
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FREE TIME ACTIVITIES

Watch TV
(assistir TV)

Go to the movies
(Ir ao cinema)

Play vídeo games
(Jogar vídeo game)

Listen to music
(Ouvir música)

Read
(Ler)

Surf the internet
(Navegar na internet)

Play an instrument
(Tocar um
instrumento)

Go shopping
(Ir as compras)

Do/Play sport
(Praticar esportes)

Spend time with the
Family (Passar o
tempo com a família)

Go out with friends
(Sair com os amigos)

Study (Estudar)

Ride a bike
(Andar de bicicleta)

Ride a horse
(Andar a cavalo)

Fishing
(Pescar)

Singing
(Cantar)

Dancing (Dançar)

Taking photos
(Tirar fotos)
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EXERCÍCIO 1) Desenhe sua Atividade de Lazer favorita e escreva-a
em Inglês:

_________________________________________________
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EXERCÍCIO 2) Encontre e circule no caça-palavras as Atividades do
Tempo livre e Lazer do quadro:
WATCH TV - TAKE FOTOS - LISTEN TO MUSIC - READ BOOKS - GO
FISHING – SWIM – DANCE - GO TO THE CINEMA - MEET FRIENDS SING SONGS - RIDE A BICYCLE - PLAY COMPUTER GAMES - GO
HIKING - PAINT PICTURES - PLAY THE GUITAR - GO SHOPPING

ATIVIDADE 03

19/08

DAILY ROUTINE
Observe as Rotinas diárias na tabela a seguir:
Wake up
Get up
Make the bed
Wash face
Brush teeth
Have a shower
Get dressed
Prepare breakfast
Have breakfast
Leave home
Walk to school
Get on the bus
Study
Have lunch
Do homework
Have dinner
Sleep

Acordar
Levantar
Arrumar a cama
Lavar o rosto
Escovar os dentes
Tomar banho
Se vestir
Preparar o café da manhã
Tomar café da manhã
Sair de casa
Caminhar para a escola
Pegar ônibus
Estudar
Almoçar
Fazer o tema de casa
Jantar
Dormir
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EXERCÍCIO 1) Encontre e circule as palavras relacionadas a Rotina
Diária no caça-palavras:
GET UP – TAKE A SHOWER – BRUSH TEETH – SHAVE –
GET DRESSED – PUT ON MAKEUP – BRUSH HAIR – COMB HAIR –
MAKE THE BED – HAVE A BATH – MAKE BREAKFAST –
HAVE BREAKFAST – GO TO WORK – GO TO SCHOOL –
GO TO BED - SLEEP

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

EXERCÍCIO 2) Observe as imagens e escreva em inglês o que as
pessoas estão fazendo com as palavras que estão no quadro da
atividade anterior

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

ATIVIDADE 04

19/08

FREQUENCY ADVERBS
Os Advérbios de Frequência são usados para indicar a frequência em
que fazemos as coisas. Na formação de frases em inglês devemos
posicioná-los:




Antes do verbo principal, mas depois do verbo to be;
Entre o verbo auxiliar e o verbo principal em frases negativas;
Depois do sujeito em frases interrogativas.

Os principais são:
Always
Usually
Often
Sometimes
Hardly ever
Never

(sempre)
(normalmente)
(frequentemente)
(às vezes)
(dificilmente)
(nunca)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
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Veja alguns exemplos:
Josh ALWAYS gets up at 7 o’clock.
He is NEVER late for school.
My parentes don’t USUALLY work
on Saturdays.
Do you SOMETIMES take a nap
on Sundays?
I NEVER go to school by bus.
Does he ALWAYS wear a suit?
He HARDLY EVER goes to the
cinema.

(Josh SEMPRE levanta as 7
horas.)
(Ele NUNCA está atrasado para a
escola.)
(Meus pais NORMALMENTE não
trabalham no sábado.)
(Você ÀS VEZES tira um cochilo
nos domingos?)
(Eu NUNCA vou para a escola de
ônibus.)
(Ele SEMPRE usa terno?)
(Ele DIFICILMENTE vai ao
cinema.)

EXERCÍCIO 1) Coloque os Advérbios de Frequência no lugar correto
de acordo com a quantidade de estrelas pintadas:
NEVER
ALWAYS

SOMETIMES

USUALLY
HARDLY EVER

EXERCÍCIO 2) Complete as frases com o Advérbio de Frequência
correto:
NEVER
ALWAYS

SOMETIMES

USUALLY
HARDLY EVER
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a) Sally ________

Brushes her teeth in the mornig.

b) Sally ________

Watches TV in the evening.

c) She

________

Does her homework after lunch.

d) She

________

Plays computer games.

EXERCÍCIO 3) Escreva frases utilizando os Advérbios de Frequência
corretamente. Observe o exemplo:

a) The
astronaut wear
a spacesuit.
(always)

b) The
policewoman
help kids
crossing the
street. (usually)

c) The teacher
write on the
board.
(sometimes)

d) The firefighter
start a fire.
(never)

e) The doctor
prescribe
medicine.
(sometimes)

f) The chef don’t
burn the food.
(usually)

g) The vet take
care of pets.
(sometimes)

h) The trainer
work with wild
animals. (often)

a) The astronaut ALWAYS
wear spacesuit.

e) __________________________
_________________________.

b) __________________________
_________________________.

f) __________________________
_________________________.

c) __________________________
_________________________.

g) __________________________
_________________________.

d) __________________________
_________________________.

h) __________________________
_________________________.
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EXERCÍCIO 4) Complete as frases com os Advérbios de Frequência
para indicar a frequência que você faz as atividades a seguir.
a) I _______________ wake up early. (Eu _____________ acordo cedo.)
b) I _______________ have a shower in the morning. (Eu _____________
tomo banho de manhã.)
c) I _______________ have lunch at school. (Eu ______________ almoço na
escola.)
d) I _______________ do homework in the afternoon. (Eu _____________
faço o tema de casa a tarde.)
e) I _______________ play computer games
______________ jogo no computar a noite.)

in

the

evening.

(Eu

f) I _______________ watch TV before I go to bed. (Eu _______________
assisto TV antes de ir para a cama.)
g) I _______________ go to school by bus. (Eu _______________ vou para a
escola de ônibus.)
h) I _______________ walk to school. (Eu ______________ ando para a
escola.)
Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

05/08

LEIA O TEXTO A SEGUIR VÁRIAS VEZES.
CADEIA E TEIA ALIMENTAR
Os seres vivos de um ambiente se relacionam de várias formas.
Uma delas é pela alimentação. Pense nos últimos alimentos que você
consumiu. Talvez você tenha comido carne e ovos, e é bem provável que
tenha comido frutas, verduras ou outros vegetais. Ao ingerir alimentos,
você participa de uma cadeia alimentar.
A cadeia alimentar pode ser representada por um esquema que
mostra quem serve de alimento a quem. Observe:

O exemplo acima mostra que o capim serve de alimento à
capivara, que serve de alimento para a onça-pintada.
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O capim e as demais plantas, assim como as algas e algumas
bactérias, absorvem a energia luminosa do Sol e produzem açúcares e
outras substâncias orgânicas por meio da fotossíntese. Esses
organismos são chamados de produtores.
Nós, assim como os outros animais e muitos outros seres vivos,
não conseguimos utilizar diretamente a energia do Sol para produzir
alimento. Assim, obtemos essa energia de forma indireta por meio do
consumo de outros organismos. Os organismos que precisam ingerir
outros para obter energia são chamados de consumidores.
Aqueles que se alimentam dos produtores são chamados
consumidores primários, já os consumidores secundários ingerem
consumidores primários, e assim por diante.
Veja na figura uma cadeia alimentar em que há: produtor (a
planta); consumidor primário (o rato); consumidor secundário (a cobra);
consumidor terciário (a ave).

Os resíduos, como excretas e fezes, e outros restos de substancias
orgânicas, como animais e folhas mortos, sofrem a ação dos organismos
chamados decompositores, representados por fungos e bactérias. Eles
transformam a matéria orgânica em substâncias que são lançadas no
ambiente e ficam novamente disponíveis para serem usadas pelas
plantas e por outros seres produtores.
Muitos animais tem uma alimentação variada. Algumas aves se
alimentam de diferentes seres vivos (elas comem tanto insetos quanto
frutas, por exemplo) além de servirem de alimento para diversos outros.
Como resultado, as diversas cadeias alimentares que existem em um
ambiente se cruzam e formam o que chamamos de teia alimentar. Veja
o exemplo de teia alimentar abaixo:
Observe que as plantas servem
de alimento para os camundongos e
para os gafanhotos. Os camundongos
server de alimento para mais de um
ser vivo: cobras e gaviões. E os
gaviões, por sua vez, se alimentar de
três seres vivos diferentes.
A
eliminação
de
alguns
organismos de uma teia alimentar
acaba prejudicando outros seres vivos.
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O que você acha que poderia acontecer, por exemplo, se os pássaros, as
aranhas e outros animais que comem insetos fossem eliminados? Sem
esses predadores, o número de insetos que se alimentam de plantas
poderia aumentar muito. Como resultado, muitas plantações poderiam
desaparecer, pois seriam intensamente consumidos pelos insetos.
(Texto adaptado do livro didático do 6º Ano, páginas 78 e 79)
ATIVIDADE 02

12/08

Releia o texto sobre cadeia e teia alimentar e então assinale as
alternativas corretas nas questões a seguir e responda a questão ―e‖
usando caneta.
a) Seres que absorvem a energia luminosa do Sol e produzem açúcares
e outras substâncias orgânicas por meio da fotossíntese são chamados
de:
( ) Produtores.
( ) Consumidores.
( ) Predadores.
b) Os seres vivos que precisam ingerir outros seres para obter energia
são chamados de:
( ) Produtores.
( ) Consumidores.
( ) Predadores.
c) Os seres vivos que se alimentam de plantas, por exemplo, são
chamados de:
( ) Consumidores primários.
( ) Consumidores secundários.
( ) Consumidores terciários.
d) Os organismos decompositores são representados por:
( ) Aranhas e macacos.
( ) Fungos e bactérias.
e algas.

( ) Plantas

e) Explique a diferença entre cadeia e teia alimentar:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 03

19/08

No espaço abaixo desenhe e colora uma cadeia alimentar
contendo os seguintes seres vivos: pé de alface, grilo, sapo e cobra.
Não esqueça de colocar as setas para indiciar quem se alimenta de
quem. Não precisa indicar quem é o produtor ou os consumidores,
apenas desenhe e pinte.

ATIVIDADE 04

19/08

Nas cadeias alimentares abaixo e na teia alimentar identifique o que se
pede:

Quem é o consumidor primário na cadeia alimenta acima? _ _ _ _ _ _ _ _
_
Quem é o consumidor terciário na cadeia alimenta acima? _ _ _ _ _ _
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Quem é o produtor na cadeia alimentar acima? _ _ _ _ _ _ _
Quem é o consumidor secundário? _ _ _ _ _ _ _ _

Observe a teia alimentar acima e no espaço abaixo extraia (tire)
uma cadeia alimentar dela e desenhe, depois pinte. Você deverá
começar com a planta e terminar com o gavião. Apenas desenhe e pinte,
não é necessário colocar os nomes dos seres vivos nem indicar quem é o
produtor e quem são os consumidores. Capriche! Se necessário releia o
texto no início dessa apostila.
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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
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suficientes para que as pessoas comecem a ___________ o
corpo, mesmo que discretamente.
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.
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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).

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.
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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
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.
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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.

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

CRISTIANISMO – O QUE É? COMO SURGIU?
Não há dúvida de que o cristianismo é a maior religião do mundo.
Um de seus pilares é a fé em um único Deus e na vinda de um
redentor,
sendo,
portanto,
caracterizada
como
uma religião
monoteísta, em contraste com as religiões Politeístas – crença em
várias divindades.
O cristão é um seguidor de Jesus de Nazaré, também chamado
por Cristo ou Messias por aqueles que acreditam nele.
A palavra ―Cristo‖ é utilizada, em português, como tradução para
a palavra grega (khristós), que significa ―ungido‖ – refere-se à unção, um
dos ritos da cerimônia de coroação do rei de Israel.
Há uma variedade de religiões espalhadas pelo mundo. Muitas
delas fundamentam-se em escritos, reunidos em livros, que seus
adeptos ou seguidores consideram sagrados. A Bíblia é o livro sagrado
que fundamenta o cristianismo.
Tal palavra provém de um termo grego, cujo significado é ―os
livros‖. Em latim, essa palavra passou a designar ―o livro‖, ou seja, a
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coleção de livros que forma a Sagrada Escritura. O conteúdo dos livros,
dividido em Antigo e Novo Testamento, é muito variado: narrações
históricas, romances, sermões, poemas e orações, cartas, textos
legislativos e filosóficos, etc.
COMO SURGIU O CRISTIANISMO?
Há mais ou menos 4 mil anos, vários povos viviam às margens do
Mediterrâneo, na Ásia e na África. Naquele tempo, havia duas
importantes civilizações: a Caldéia e o Egito. Existiam, também,
pequenos países, como Síria e Canaã.
Essa última, também conhecida pelo nome de Palestina, contava
com diversas tribos, que viviam da agricultura e do pastoreio. Uma
dessas era formada pelos hebreus, descendentes de Abraão. Foi entre
o povo hebreu que surgiu a Bíblia e as primeiras manifestações do
cristianismo.
Uma estratégia para compreender a consolidação do cristianismo
como uma religião presente em diversos países do mundo é
acompanhar seus primeiros passos em Roma. Assim, por volta do
século II da nossa era, o cristianismo começou a se expressar em
contraposição à cultura greco-romana então vigente. As religiões grega e
romana eram politeístas.
Dentro desse contexto, Jesus era visto pelos líderes e
sacerdotes como uma ameaça às tradições, e pelos romanos como
um subversivo que poderia encabeçar uma revolta contra Roma. Suas
pregações repercutiram “perigosamente” entre a camada humilde
da população, convencida de que Jesus era o Messias aguardado.
Por conta disso, Jesus foi preso, condenado e crucificado, aos 33
anos, durante o reinado de Tibério, o sucessor de Augusto. A vida dessa
figura é cercada de mistérios. O que sabemos sobre ele e seus
ensinamentos foi transmitido oralmente, a princípio, e depois compilado
em textos que formam um conjunto de quatro livros, conhecido como
Evangelhos (do grego evangélion, ―boa nova‖), que fazem parte do Novo
Testamento.
Nos Evangelhos, estão descritos os preceitos morais que Jesus
pregou: a bondade de um Deus único e pai de todos, indistintamente;
a fraternidade à luz da caridade e do amor ao próximo; a pátria
celestial; a renovação íntima; e a pureza de sentimentos.
A partir desse ponto, o cristianismo ultrapassou
as fronteiras do Império, e as comunidades cristãs
foram agrupadas sob o comando de bispos, que
detinham o controle social, econômico e religioso de
cada região, a diocese.
SÍMBOLO DO CRISTIANISMO
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ATIVIDADES
1- O que é:
a) Monoteísmo:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Politeísmo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2- O que fundamenta o cristianismo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Onde surgiu a bíblia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- O que Jesus pregava?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- O que é ser cristão? Você é um bom cristão? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

ARTE
ATIVIDADE 01

07/08

Leia o texto sobre: A Arte Grega







A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a
história, a estética e mesmo a filosofia desta civilização.O povo grego foi
na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres,
rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que
o ser humano era a concepção mais incrível do universo.A arte grega
passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas
fases históricas, influenciou a elaboração das obras.
Características da Arte Grega
Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e
na escultura.
Simetria;
Perfeição;
Obras realizadas a partir de modelos vivos;
Uso religioso, doméstico ou funerário;
Valorização do ser humano.
Pintura Grega
A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas
paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de
decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar
mantimentos, tais como vinho e azeite.As pinturas mostravam
harmonia e rigor nos detalhes. No que respeita às cores, seguia-se o
seguinte padrão: figuras negras sobre fundo vermelho ou figuras
vermelhas
e
douradas
sobre
fundo
negro
ou
fundo
branco.Os principais pintores foram: Clítias, Exéquias e Sófilos.

Agora pinte o vaso usando as cores que os gregos usavam nas
pinturas.
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ATIVIDADE 02

14/08

Leia o texto: Arquitetura Grega
Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar
culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das
colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo.
Igualmente, as praças eram importantes dentro da polis grega, pois
eram um local de encontro e de passagem para seus habitantes.
Outras obras de interesse na arquitetura grega foram a Acrópole de
Atenas, Colosso de Rodes, Estátua de Zeus, Farol de Alexandria,
Templo de Ártemis.
A princípio, apenas as obras públicas recebiam atenção e imponência,
entretanto, no século V a.C., as moradas também começam a ser
realizadas de forma mais confortável e espaçosa.

Podemos definir três estilos arquitetônicos gregos:




Coríntio: rico em detalhes;
Dórico: simples e maciço, representa o masculino;
Jônico: luxuoso, representa o feminino.
Os principais artistas da arquitetura grega foram: Calícrates, Fídeas e
Ictinos.
Esta arte se manifesta nas esculturas dos deuses e dos atletas cuja
perfeição dos detalhes dos corpos tornam os gregos excepcionais nessa
manifestação artística.
As esculturas, chamada de kouros - homem jovem e korés - mulher
jovem, eram inicialmente feitas de mármore. Encontravam-se numa
posição rígida e simétrica com o objetivo de dar-lhes equilíbrio.
No entanto, com a necessidade de retratar movimentos, o mármore foi
substituído pelo bronze por se tratar de um material mais leve. Assim,
reduzia a probabilidade de a esculturar se partir.Com o tempo, as
esculturas femininas que eram vestidas, passaram a se apresentar sem
roupa. Da mesma forma, as estátuas não tinham grandes expressões
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faciais e passaram a retratar sentimentos.Os principais nomes da
escultura grega foram: Fídias, Lisipo, Miron, Policleto e Praxíteles.
Teatro Grego
O teatro teve início com as festas em honra aos deuses, mais
precisamente com o culto à Dionísio e se constituíam numa parte das
celebrações religiosas. Além dos atores, contavam com o coro que
comentavam a cena e explicavam as sutilezas das tramas para o
espectador. A tragédia grega constitui uma das maiores heranças
artísticas desse povo e são encenadas até hoje.
Os principais artistas do teatro grego foram: Choerilus, Phrynichus e
Pratinas.
Agora é com você escolha uma das colunas e faça o desenho no espaço
ao lado

