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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
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
GEOGRAFIA
Perceber que a Índia
reúne características
importantes para a
economia da Ásia.

Terça-Feira
04/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema
de
Tales
para
resolver
situaçõesproblema.
HISTÓRIA
Conhecer o que
foi
os
"loucos
anos 20", período
que antecede a
crise de 1929

PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
05/08
CIÊNCIAS
Definir o que é
especiação.
ENSINO
RELISOSO
Conviver com a
diversidade de
crenças,
pensamentos,
convicções,
modos de ser e
viver.
INGLÊS
Compreender as
regras
para
a
formação
de
frases escritas no
Presente
Contínuo
e
utilizá-las
corretamente em
Língua
Inglesa
para
descrever
situações
em
progresso
no
Presente.

Quinta-feira
06/08
LINGUA
PORTUGUESA
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
da Dança de salão,
identificando
principais
características.

suas

Sexta-Feira
07/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema de
Tales para resolver
situaçõesproblema.
ARTE
Levar o aluno a
reconhecer
e
identificar
a
história do grafite e
consequentemente
perceber
seu
avanço na história
até nossos dias;
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Segunda-Feira
10/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
GEOGRAFIA
Reconhecer o Japão
como o maior país
asiático
em
robotização
no
planeta.
Analisar
alguns
aspectos
socioeconômicos da
China como o maior
país exportador do
continente asiático e
do mundo.

Terça-Feira
11/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema
de
Tales
para
resolver
situaçõesproblema.
HISTÓRIA
Analisar a crise
capitalista
de
1929
e
seus
desdobramentos
em
relação
à
economia global.
Reconhecer o que
foi a crise de
superprodução,
um dos motivos
da
quebra
da
bolsa de valores

Segunda-Feira
17/08
LÍNGUA
PORTUGUESA
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
GEOGRAFIA
Identificar os países
que fazem parte dos
Tigres Asiáticos e
analisar
alguns
aspectos
de
sua
economia.

Terça-Feira
18/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema
de Pitágoras para
resolver
situaçõesproblema.
HISTÓRIA
Compreender que
o consumismo foi
uma
das
características
dos loucos anos
20 e que devido a
isso, a produção
desenfreada
de
mercadorias
acabou
gerando
uma
crise
de
superprodução;

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
12/08
CIÊNCIAS
Entender os tipos
de especiação.
ENSINO
RELISOSO
Compreender,
valorizar e
respeitar as
manifestações
religiosas e
filosofias de vida,
suas experiências
e saberes, em
diferentes tempos,
espaços e
territórios.
INGLÊS
Entender
o
Passado Contínuo
em Língua Inglesa
utilizando-o
corretamente para
descrever
situações
que
estavam
em
progresso
no
Passado.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
19/08
CIÊNCIAS
Entender os tipos
de especiação.
INGLÊS
Revisar
e
empregar,
de
modo inteligível,
as formas verbais
em
orações
condicionais
do
tipo 1.
Empregar,
de
modo inteligível,
as formas verbais
em
orações
condicionais
do
tipo 2.

Quinta-feira
13/08
LINGUA
PORTUGUESA
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
da Dança de salão,
identificando suas
principais
características.
Conhecer a origem
das
Danças
de
salão Gaúchas e
seus
diferentes
ritmos,
identificando suas
principais
características.

Sexta-Feira
14/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema de
Pitágoras
para
resolver situaçõesproblema.

Quinta-feira
20/08
LINGUA
PORTUGUESA
Motivar os alunos à
compreensão
da
importância do uso
de pronomes nas
construções frasais
orais e escritas e
sistematizar o uso
desses pronomes.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Conhecer a origem
das
Danças
de
salão Gaúchas e
seus
diferentes
ritmos,
identificando suas
principais
características.

Sexta-Feira
21/08
MATEMÁTICA
Compreender
e
usar o Teorema de
Pitágoras
para
resolver situaçõesproblema.

ARTE
Levar o

aluno

a

reconhecer

e

identificar

a

história do grafite e
consequentemente
perceber

seu

avanço na história
até nossos dias;

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

Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

03/08

PRONOME INDEFINIDO
Os pronomes indefinidos podem ser variáveis, isto é, sofrer flexão de
gênero e número, ou invariáveis.
Eis o quadro de pronomes indefinidos da nossa língua:
PRONOMES INDEFINIDOS
VARIÁVEIS

INVARIÁVEIS

algum, nenhum, todo, outro, muito, alguém,
ninguém,
pouco, certo, vários, tanto, quanto, outrem, nada, quem,
qualquer.
algo.

ATIVIDADE 02

tudo,
cada,

06/08

Mas, você já ouviu falar em cordel? Sabe o que é?
Cordel é um gênero literário que usa palavras rimadas e muita
imaginação. Tradicionalmente o formato de um cordel é um folheto e
nele contém versinhos parecidos com poesias. Esses versos contam
histórias que podem ser inventadas ou não, pode ser a história de
alguém conhecido, ainda uma fantasia, drama, aventura, o que o autor
quiser criar.
O nome cordel é original de Portugal e foi escolhido porque, depois de
prontos, esses livrinhos eram pendurados em barbantes para serem
vendidos.
Esse tipo de literatura veio da Europa e, no Brasil, ficou conhecido
entre as décadas de 50 e 60. No nosso país, começou na região
Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Ceará. Hoje, essa arte é conhecida em todo Brasil.
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Quem escreve esse tipo de texto é chamado de cordelista. Eles
costumam recitar os poemas de forma melodiosa e também fazem
declamações animadas.
Disponível em: <“plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados”>.
(Fragmento).

ATIVIDADE 03

10/08

Questão 1 – O pronome grifado é um pronome que exprime indefinição
na passagem:
(
) “[…] pode ser a história de alguém conhecido […]”
(
) “[…] esses livrinhos eram pendurados em barbantes […]”
(
) “Eles costumam recitar os poemas de forma melodiosa […]”
Questão 2 – Sublinhe o pronome indefinido neste fragmento inicial do
texto:
“Cordel é um gênero literário que usa palavras rimadas e muita
imaginação.”

ATIVIDADE 04

13/08

Complete com o pronome indefinido mais adequado:
a) Comprei um presente para _________________ criança.
b) _________________ merecem respeito.
c) Não tenho _________________ problema com ela.
d) Você precisa _________________ de coisa?
e) Não tem _________________ aqui.
f) Espero aprender _________________ verbos em português.
g) Ela entrou na loja e comprou _________________.
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h) Ela entrou na loja e comprou _________________ sandálias.
i) Tem _________________ batendo na porta.
j) _________________ pessoas querem ser felizes.
k) Não quero _________________ para beber agora.

ATIVIDADE 05

17/08

A revolução do cérebro
O seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. Ele consegue parar o
tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler pensamentos, mover
objetos a distância e se reconstruir de acordo com a necessidade.
Parecem superpoderes de histórias em quadrinhos, mas são apenas
algumas das descobertas que os neurocientistas fizeram ao longo da
última década. Algumas dessas façanhas sempre fizeram parte do seu
cérebro e só agora conseguimos perceber. Outras são fruto da ciência:
ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os pesquisadores estão
encontrando maneiras de realizar coisas que antes pareciam
impossíveis. O resultado é uma revolução como nenhuma outra, capaz
de mudar não só a maneira como entendemos o cérebro, mas também a
imagem que fazemos do mundo, da realidade e de quem somos nós. […]
KENSKI, R. A revolução do cérebro. “Superinteressante”, agosto 2006.

ATIVIDADE 06

20/08

Questão 1 – O fragmento “O seu cérebro é capaz de quase qualquer
coisa.” contém um pronome que exprime a ideia de indefinição.
Identifique-o:
(

) “seu”

(

) “quase”

(

) “qualquer”
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Questão 2 – No segundo período do texto, o pronome “vários” não
define o sentido:
(

) do substantivo “dias”.

(

) do substantivo “pensamentos”.

(

) do substantivo “objetos”.

Questão 3 – Em “Outras são fruto da ciência […]”, o pronome indefinido
grifado retoma:
(

) “histórias”

(

) “descobertas”

(

) “façanhas”

Questão 4 – No texto acima, um pronome indefinido foi empregado
no feminino e no masculino. Identifique as orações em que eles se
fazem presentes. Em seguida, sublinhe-os:
R.
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Nome:

Turma:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01, 02 e 03

04, 07 e 11/08

Teorema de Tales
Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo e
matemático grego que viveu antes de Cristo. Ele usou seus
conhecimentos sobre Geometria e proporcionalidade para determinar a
altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales observou que os raios
solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e eram
paralelos, dessa forma, ele concluiu que havia uma proporcionalidade
entre as medidas da sombra e da altura dos objetos, observe a
ilustração:

Com base nesse esquema, Tales conseguiu medir a altura de uma
pirâmide com base no tamanho da sua sombra. Para tal situação ele
procedeu da seguinte forma: fincou uma estaca na areia, mediu as
sombras respectivas da pirâmide e da estaca em uma determinada hora
do dia e estabeleceu a proporção:

O Teorema de Tales pode ser determinado pela seguinte lei de
correspondência:
“Feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos
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transversais formam
correspondentes”.

segmentos

de

retas

proporcionalmente

O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca
do conceito relacionado entre retas paralelas e transversais.
Para compreender
representativo a seguir:

melhor

o

teorema

observe

o

esquema

Pela proporcionalidade existente no Teorema, temos a seguinte
situação:
Feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal
Um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal possui
propriedades relacionadas a seus ângulos e aos segmentos de reta
formados nesse corte.
Entre as posições relativas de duas retas, podem ser
encontradas as retas paralelas e coincidentes. Essas últimas são o que
conhecemos como retas transversais.
Quando um feixe de retas paralelas é cortado por uma
transversal, podemos observar algumas propriedades importantes
para a Matemática, entretanto, antes de discutir essas propriedades, é
bom ter clareza em relação aos conceitos de retas paralelas e
transversais.
Retas paralelas
Duas retas são chamadas paralelas quando pertencem a um
mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum, isto é, elas não
se encontram em lugar algum em toda a sua extensão – que é infinita.
Um conjunto formado por duas ou mais retas paralelas no plano
é o que conhecemos como feixe de retas paralelas.
A seguir, observe uma imagem que contém um feixe com quatro
retas paralelas. (Observação: não é possível desenhar uma reta
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completa porque ela é infinita. Assim, analisaremos uma representação
possível das retas).

Reta transversal
No feixe da imagem acima, qualquer reta que tenha um ponto em
comum com a reta r terá também um ponto em comum com as retas s,
t e u e será chamada de reta transversal.
A imagem a seguir mostra um exemplo de uma reta transversal a
esse feixe de retas paralelas.

Para compreender melhor o teorema de tales, observe a figura abaixo:

Na figura acima as retas transversais u e v interceptam as retas
paralelas r, s e t. Os pontos pertencentes na reta u são: A, B e C; e na
reta v, os pontos: M, N e O. Logo, de acordo com o Teorema de Tales:
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Lê-se: AB está para BC, assim como DE está para EF.
Teorema de Tales nos Triângulos
O teorema de Tales também é aplicado em situações que
envolvem triângulos. Veja abaixo um exemplo em que se aplica o
teorema:

De acordo com a semelhança de triângulos podemos afirmar que: o
triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. É representado da
seguinte forma:
Δ ABC ~ Δ AED
Exercícios Resolvidos
Determine o valor de x nas figuras abaixo:
Exercício 1

Lê-se: 15 está para 5, assim como, 20 está para x.
Exercício 2

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

Lê-se: x está para 1, assim como, 3 está para 2.
2.x = 3.1
x=
x = 1,5
Exercício c

1-Qual a lei de correspondência que determina o Teorema de Tales?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2-O que são retas paralelas (explique)?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3-O que são retas transversais (explique)?
_______________________________________________________________________
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4-Resolva os exercícios abaixo: Lembre-se de armar todas as atividades,
podendo usar o verso da folha.
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5-A sombra de um poste vertical, projetada pelo sol sobre um chão
plano, mede 12 m. Nesse mesmo instante, a sombra, de um bastão
vertical de 1 m de altura mede 0,6 m. Qual a altura do poste? (aplique o
Teorema de Tales).

6-A sombra de um prédio, projetada pelo sol sobre um chão plano,
mede 15 m. Nesse mesmo instante, a sombra, de um poste vertical de 5
m de altura projeta uma sobra de 3 m. Qual a altura do prédio? (aplique
o Teorema de Tales).
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ATIVIDADE 04, 05 e 06

14, 18 e 21/08

Teorema de Pitágoras
O Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos,
importantes e utilizados na matemática. Ele é imprescindível na
resolução de problemas da geometria analítica, geometria plana,
geometria espacial e trigonometria.
Pitágoras de Samos, (570 a.C. - 495 a.C.) foi um filósofo e
matemático grego, que fundou a Escola Pitagórica. Também chamada
de Sociedade Pitagórica, incluía estudos de Matemática, Astronomia e
Música.
Acredita-se que a primeira demonstração do teorema tenha sido
feita pelos integrantes dessa escola, os chamados Pitagóricos, por isso o
nome dado a esse teorema.
O Teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento
dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por
um ângulo interno de 90°, chamado de ângulo reto.
O enunciado desse teorema é: “O quadrado da hipotenusa é
igual a soma dos quadrados de seus catetos."
Segundo o enunciado do Teorema de Pitágoras, a fórmula é
representada da seguinte maneira: a2 = b2 + c2
Sendo,
a: hipotenusa
b: cateto
c: cateto

A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado
oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo
formado por esses dois lados tem medida igual a 90º (ângulo reto).
Identificamos ainda os catetos, de acordo com um ângulo de
referência. Ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou
cateto oposto.
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Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado
de adjacente, por outro lado, se está contrário a este ângulo, é
chamado de oposto.

Triângulo Pitagórico
Quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são
números inteiros positivos, o triângulo é chamado de triângulo
pitagórico.
Neste caso, os catetos e a hipotenusa são denominados de “terno
pitagórico” ou “trio pitagórico”. Para verificar se três números formam
um trio pitagórico, usamos a relação a2 = b2 + c2.
O mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números: 3,
4, 5. Sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior igual a 4 e o cateto
menor igual a 3.
Exercício resolvido.
Determine o valor de x no triângulo retângulo:

7-Qual é a lei de formação do teorema de Pitágoras?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8- Explique: O que significa a hipotenusa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9- Responda.
a) Qual a medida do ângulo formado pelo encontro dos catetos? _______
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b) E como esse ângulo é chamado?__________________________________
c) A qual figura geométrica está relacionado o teorema de
Pitágoras?_________________________________
10-Aplique o teorema de Pitágoras e determine o valor de x em cada
item:

11-Aplique o teorema de Pitágoras e determine o valor de x e y:

Depois assinale a resposta correta:
a) x = 4√ e y = √
b) x = √ e y = 97
c) x = 2√ e y = 2√
d) x = 4√ e y = √
e) x = 4√ e y = 97
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

03/08

Leia o texto a seguir A Economia Asiática e assinale a alternativa
correta:
A ECONOMIA ASIÁTICA
O continente asiático é marcado pela diversidade. Isso ocorre também
com as características da economia. Leia o texto a seguir Os Softwares
Indianos e assinale a alternativa correta:
OS SOFTWARES INDIANOS
A ascensão econômica indiana possibilitou que o país se tornasse
referência mundial no desenvolvimento de novas tecnologias, como a
produção de softwares. Atualmente a Índia exporta para cerca de 90
países esse tipo de tecnologia.
Atividade:
1- Assinale o país asiático citado no texto acima:
a) Brasil
b) Dinamarca.
c) Índia.

ATIVIDADE 02

10/08

Leia o texto a seguir A Tecnologia Japonesa e assinale a alternativa
correta:
A TECNOLOGIA JAPONESA
Embora a economia japonesa venha registrando baixo crescimento a
partir do século XXI, seu parque industrial está entre os mais modernos
e diversificados do planeta. A robotização constitui uma característica
marcante nesse país.
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Praticamente todas as multinacionais japonesas empregam em sua
linha de produção robôs de alta tecnologia, que otimizam a produção a
custos reduzidos. Esse fato torna a atividade industrial japonesa uma
das mais informatizadas do mundo.
Atividade:
1- Assinale a multinacional japonesa instalada no Brasil:
a) Cooper Alfa.
b) Coperdia.
c) Toyota.

ATIVIDADE 03

10/08

Leia o texto a seguir A China e assinale a alternativa correta:
A CHINA
A China é um dos países que, nos últimos anos, tem atraído atenção no
cenário econômico e geopolítico internacional. Atualmente, o PIB chinês
é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.
Seu intenso crescimento econômico firma-se como o mais dinâmico do
mundo, levando a economia chinesa a se tornar a maior exportadora do
planeta.
Atividade:
1- Cite um produto fabricado na China (made in China) que você tem
em sua casa:
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ATIVIDADE 04

17/08

Leia o texto a seguir Os Tigres Asiáticos e assinale a alternativa
correta:
OS TIGRES ASIÁTICOS
Alguns países localizados no leste e no sudeste da Ásia têm obtido
grande destaque industrial nas últimas décadas. Trata-se dos países
agrupados sob o nome de Tigres Asiáticos, denominação que se refere
á força e á eficiência atribuídas as suas economias nacionais. Esse
termo faz menção ao desenvolvimento intenso e contínuo desses países,
que lhes permitiu assumir uma posição competitiva no comercio
internacional, ampliando, dessa forma, suas exportações de produtos
industrializados para novos mercados. Países que compõem esse bloco:
Cingapura, Coréia do Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia,
Taiwan e Vietnã.

Atividade:
1- Qual desses países faz parte do grupo Tigres Asiáticos?
a) Alemanha.
b) Estados Unidos da América.
c) Indonésia.
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

04/08

Década de 1920: "OS ANOS LOUCOS"
Época de mudança de valores e de libertação da mulher, de festas
grandiosas regadas a bebida alcoólica (apesar da Lei Seca que proibia a
fabricação, a venda e o transporte de bebida alcoólica nos Estados
Unidos), a década de 1920 ficou conhecida como “anos loucos”.
Ao começar a década de 1920, as mulheres de boa parte do mundo
ocidental já haviam adquirido o direito de votar, uma conquista do
movimento das sufragistas do século XIX.
Grande mudança ocorreu na moda e nos costumes sociais. As mulheres
da década de 1920 deixaram seus espartilhos e passaram a usar
cabelos curtos, pálpebras pintadas de cor escura, lábios vermelhos,
vestidos decotados e na altura dos joelhos, meias da cor da pele. As
chamadas “melindrosas” (flapper) iam à praia de maiô inteiriço,
fumavam em público, dirigiam seu próprio carro e falavam sobre sexo.
O charleston, dança vibrante com movimentos rápidos de pernas e
braços contagiou as jovens Em festas e reuniões da alta sociedade e do
meio intelectual, casais homoafetivos sentiram-se livres para se
mostrarem.
O jazz, ritmo de influências africanas nascido em Nova Orleans ganhou
popularidade nos Estados Unidos e influenciou a música ocidental, na
década de 1920. Marcado pela improvisação musical executada no
saxofone e no trompete, o jazz atraiu um enorme público para os clubes
noturnos do Harlem, bairro em Nova York de população afro-americana
na maioria. Ali se apresentavam bandas de jazz que projetaram artistas
negros como Duke Ellington e Louis Armstrong, lançaram dançarinos
negros talentosos e abriram caminho para cantoras negras célebres
como Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan.
O cinema tornou-se o lazer de multidões. Em 1927 vendiam-se, por
semana, nos Estados Unidos, 60 milhões de bilhetes. Em 1929, já eram
110 milhões. Foi a era de ouro de Hollywood (1915-1925), o mais
importante centro da indústria cinematográfica do mundo. Ali estavam
os estúdios da Universal, Fox, Paramount e Metro-Goldwyn-Mayer. Os
filmes eram mudos e traziam legendas que faziam a narração e o
diálogo; a projeção era acompanhada de música ao vivo. Por isso, toda
sala de cinema tinha espaço para uma pequena orquestra ou, no
mínimo, um piano. Entre as estrelas e astros da década de 1920
destacaram-se Greta Garbo, Bebe Daniels, Rodolfo Valentino, Charles

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

Chaplin com seu personagem Carlitos e a dupla de comediantes O
Gordo e o Magro (Laurel and Hardy). No final da década, o filme O
cantor de Jazz (1927), com Al Jolson, lançou o filme falado. Mas ainda
levaria um tempo para o cinema sonoro se popularizar e as salas de
exibição continuaram mantendo um pianista para tocar durante a
projeção do filme. Desenhos animados fizeram enorme sucesso de
público. O Gato Félix, lançado em 1919, teve nos anos 1920 seu período
de maior popularidade. O personagem Mickey Mouse, criado por Walt
Disney, foi lançado em 1928 em filme falado e logo se tornou um dos
personagens mais famosos do mundo.
Década dos contrastes, a década de 1920 foram de expansão da
liberdade, mas também de intolerância, preconceitos e xenofobia. O Ato
de Imigração de 1924, que vigorou até 1965, restringiu o número de
imigrantes admitidos nos Estados Unidos o que afetou europeus do sul
(italianos e espanhóis pobres) e impediu a entrada de asiáticos e
indianos. Os Estados Unidos fechavam as portas aos que sonhavam
“fazer a América”. Os estrangeiros que residiam no país também não
tinham segurança, pois podiam ser expulsos sob suspeita de subversão.
A hostilidade norte-americana aos estrangeiros com ideias socialistas e
anarquistas radicalizou-se. Na década de 1920, os italianos anarquistas
Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti foram acusados de roubo e
assassinato. O caso teve projeção internacional com manifestações em
defesa dos acusados. Nem mesmo a confissão de outro preso
assumindo autoria dos crimes foi considerada. Sacco e Vanzetti foram
condenados à morte e eletrocutados em 1927. A xenofobia (aversão a
estrangeiros) norte-americana chegou ao extremo com a Ku Klux Klan,
organização racista fundada em 1865, nos sul dos Estados Unidos e
que apoiava a supremacia dos brancos e protestantes. A KKK
organizava expedições punitivas contra negros, judeus, católicos,
imigrantes, sindicalistas e comunistas praticando todo tipo de violência,
da ameaça verbal à tortura física e ao assassinato. Estima-se que, na
década de 1920, a organização possuía 4 milhões de integrantes. A
sociedade norte-americana passou por uma onda conservadora e
moralista que aprovou a Lei Seca (janeiro de 1921) proibindo a
fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas em todo país. A
lei, contudo, estimulou o contrabando e a máfia – organização
criminosa que se infiltrou de forma oculta em muitos setores
econômicos. Gângsteres controlavam os locais onde se vendiam bebidas
alcoólicas. A cidade de Chicago, no estado de Illinois, ficou célebre pela
atuação do grupo criminoso comandado pelo gângster Al Capone. A Lei
Seca foi extinta em dezembro de 1933, mas alguns estados
continuaram com a proibição. Mississipi foi o último estado a revogar a
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lei em 1966.
Fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/decada-de-1920-os-anosloucos/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues
De acordo com o texto responda:
a) O que foram os "loucos anos 20"?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Quais mudanças ocorreram na moda e nos costumes sociais?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Qual ritmo de influências africanas surgiu nesse período?
..............................................................................................................
d) Qual era o lazer de multidões?
............................................................................................................
e) Como eram os filmes?
..............................................................................................................
f) Qual foi o primeiro desenho animado de grande sucesso?
..............................................................................................................
g) Além da expansão da liberdade, o que marca a década de 20?
..............................................................................................................
h) O que foi o Ato de Imigração de 1924?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
i) O que foi a Ku Klux Klan e o que ela organizava?
..............................................................................................................
j) O que foi a Lei Seca e o que esta lei estimulou?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
l) Na sua opinião, podemos dizer que nos dias atuais existem
pessoas/grupos que agem seguindo os princípios dos integrantes da Ku
Klux Klan? Por quê?
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ATIVIDADE 02

11/08

A crise capitalista de 1929
A Crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma
forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no
final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo
econômico, naquele momento, e teve como causas a superprodução e
especulação financeira.
Antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o
posto de maior economia do mundo. Antes mesmo da Primeira Guerra
Mundial, a economia americana já possuía índices que comprovavam
essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição de
potência econômica internacional dos Estados Unidos.
Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a
guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o
qual ficou conhecido como Roaring Twenties (traduzido para o
português como Loucos Anos Vinte). Esse momento da história
americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de
mercadorias, consolidando o American way of life, o estilo de vida
americano.
O avanço da economia americana tornou o país responsável pela
produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação
também era a maior credora do mundo e emprestava vultuosas somas
de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução
(após a Primeira Guerra). No quesito importação, os Estados Unidos
eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas
pelas quinze nações mais comerciais do mundo.
Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um
consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros e
artigos eletrodomésticos de maneira desenfreada. Esse consumismo
ancorava-se, em parte, na expansão do crédito que acontecia no país
sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. A expansão do
crédito também cumpria importante papel no financiamento de
diferentes atividades econômicas.
Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno
emprego e rápido crescimento industrial. Entre 1923 e 1929, os
Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%, a
produção de automóveis no país aumentou 33%, o número de
indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10% e o
faturamento do comércio quintuplicou.
Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas
passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro,
disparando a especulação monetária. Durante a década de 1920, os
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investimentos nas ações das empresas na bolsa de valores de Nova
Iorque tiveram saltos consideráveis.
O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com
pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que estas se
valorizassem para logo em seguidas revendê-las. Esse processo fazia
com que os valores das ações aumentassem – pois havia muitos
compradores – e criava uma falsa sensação de prosperidade. A
continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a
superprodução resultaram na quebra da economia americana.
Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente
frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira
criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do
precipício. A sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava
prestes a acontecer. Esse processo foi explicado por Hobsbawm da
seguinte maneira:
O que acontecia, como muitas vezes acontece nos
booms de mercados livres, era que, com os salários
ficando
para
trás,
os
lucros
cresceram
desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma
fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda
da massa não podia acompanhar a produtividade em
rápido crescimento do sistema industrial nos grandes
dias de Henry Ford, o resultado foi superprodução e
especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso.
A questão salarial que foi mencionada no trecho acima é muito
importante para entendermos uma das facetas da crise: a
superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos
expandiu-se e a produtividade do trabalhador aumentou. Esse
aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de
aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim,
o mercado não tive condições de absorver a quantidade de mercadorias
que eram produzidas (nem o mercado americano nem outros países
conseguiam absorver essas mercadorias). Isso abalou a esperança de
rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas
americanas.
Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de
outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra.
Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o
que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e
na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à
venda. Imediatamente o valor das ações despencou, e bilhões de
dólares desapareceram. A economia americana quebrou.
Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram
imediatos e espalharam-se pelo país como um efeito dominó. O período
mais crítico foi de 1929 a 1933.
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Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo seu patrimônio,
uma vez que ele estava investido em valores da especulação que haviam
desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se
pelo mundo, por isso, a economia de diversos países entrou em
recessão, e o desemprego disparou mundo afora.
Eleito presidente em 1932, Franklin Delano Roosevelt tinha como
maior desafio reerguer a maior economia da época. Inspirados pelos
princípios do economista John Maynard Keynes, um grupo de
economistas do governo propôs o chamado New Deal (novo acordo).
Esse plano econômico abriu portas para que o Estado
tivesse participação direta na economia nacional. Entre outras ações,
o New Deal estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o
investimento em setores básicos da indústria e a criação de políticas de
emprego. Dessa maneira, o governo de Roosevelt buscou uma
recuperação econômica segura e gradual.
Além de controlar o progresso econômico, o New Deal também
implantou uma série de ações que conciliavam as questões econômicas
e sociais.
Consequências da Crise de 1929 no Brasil
O Brasil também sentiu os impactos da Crise de 1929. A área que
sofreu mais com a recessão econômica foi a de produção do café – o
principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por
cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal
consumidor da nossa mercadoria eram os Estados Unidos (compravam
cerca de 80% do nosso café).
Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro, e o preço do
produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. No
auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas
com o acontecimento da Revolução de 1930. O novo governo
teve Getúlio Vargas como presidente provisório.
A mudança política em si que aconteceu nesse período já é levantada
pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre
o nosso país. Além disso, as exportações do café brasileiro reduziram-se
por volta de 60%, e o preço do café no mercado internacional caiu cerca
de 90%. Com isso, o governo resolveu agir.
A medida de Vargas na economia foi a de proteger o principal produto
do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café (CNC) em
1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a
compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café
no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo
eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante treze anos,
resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café.
Responda:
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a) O que foi a Crise de 1929?
..............................................................................................................
b) Que acontecimento acentuou a potência econômica internacional dos
EUA?
..............................................................................................................
c) O que marcou a história americana na década de 1920?
..............................................................................................................
d) O que estimulou o consumismo nos EUA?
..............................................................................................................
e) O que fez disparar a especulação monetária?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
f) Quais motivos levaram à crise de 1929 (quebra da Bolsa de Valores)?
..............................................................................................................
g) Com a quebra da Bolsa de Valores, quais os efeitos da crise?
..............................................................................................................
h) Qual foi o período mais crítico da crise?
..............................................................................................................
i) Qual foi o efeito da crise de 1929 no Brasil?
..............................................................................................................
j) O que Getúlio Vargas (presidente do Brasil na época) fez para conter a
queda no valor do café?
..............................................................................................................
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ATIVIDADE 03

11/08

A charge a seguir refere-se a uma das grandes crises do capitalismo,
a crise de 1929, marcada pelo craque (quebra) da Bolsa de Valores
de Nova York, em outubro daquele ano.

Assinale a alternativa correta. Além das consequências que estão
explícitas na charge também são resultados daquela crise:
a) (
) o aumento dos salários e dos preços das mercadorias,
aumentando também a oferta de empregos na área industrial europeia.
b)(
) a recuperação da prosperidade da Europa, com altos
investimentos dos fundos financeiros particulares norte-americanos.
c) ( ) os contínuos aumentos das exportações de café, fazendo com que
o Brasil se mativesse fora da crise.
d) ( ) a duplicação da produção industrial alemã nos primeiros anos da
década de 1930, acarretando o crescimento do comércio mundial.

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

Observe a imagem e leia o texto

- Mamãe estou com fome. Por que não tem pão?
- Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele trabalhava.
- Por que mandaram ele embora?
- Por causa da crise.
- Por que tem crise?
- Porque há pão demais!
SHIMIDT, Mário Furley. Nova História Crítica, Moderna e
Contemporânea. 1997
Responda:
a) A qual causa da crise o diálogo acima está se referindo?
..............................................................................................................

ATIVIDADE 04

18/08

Observe as propagandas e a seguir responda:
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a) A que público essas propagandas se dirigiam?
..............................................................................................
b) De que maneiras elas incentivam o consumismo?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Atualmente, em vários países, o consumismo é muito estimulado
entre as crianças. Como isso acontece?
..............................................................................................................
d) Qual é a sua opinião sobre propagandas dirigidas para o público
infantil?
..............................................................................................................
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Nome:

Turma:

INGLÊS
ATIVIDADE 01

05/08

PRESENT CONTINUOUS
O Present Continuous ou Present Progressive (Presente Contínuo
ou Progressivo) é um tempo verbal usado para indicar ações que estão
em progresso no presente, ações contínuas que estão acontecendo.
Observe alguns exemplos:
 She is talking to her mom now. (Ela está falando com sua mãe
agora.)
 Are they study at the moment? (Eles estão estudando no
momento?)
Na língua portuguesa o Present Continuous corresponde ao nosso
gerúndio e às terminações: ando (andando), endo (comendo), indo
(caindo).
Para formarmos frases no presente contínuo em inglês utilizamos
o verbo to be no presente simples como auxiliar e ao verbo principal,
é acrescida a terminação –ing. Observe a tabela a seguir:
AFFIRMATIVE
I am working. (Eu
estou trabalhando)
He/She/It is working.
(Ele/Ela está
trabalhando)
We are working. (Nós
estamos trabalhando)
You are working.
(Você/ Vocês estão
trabalhando)
They are working.
(Eles/ Elas estão
trabalhando.)

INTERROGATIVE
Am I working?

NEGATIVE
I am not (I’m not)
working.

Is he/she/it working?

He/She/ It is not
(isn’t) working.

Are we working?

We are not (aren’t)
working.

Are you working?

You are not (aren’t)
working.

Are they working?

They are not (aren’t)
working.

ING no final dos verbos seguindo algumas regras:
Verbos
terminados
em
e:
Ex.: write - writing
substituímos o e por ing.
Verbos
terminados
em
ie:
Ex.: die – dying
substituímos a partícula ie por
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um y e adicionamos o ing.
Verbos com no máximo cinco
letras
terminados
em
CVC
(consoante
+
vogal
+ Ex.: begin – beginning
consoante): dobramos a última
consoante a adicionamos o ing.
Verbos terminados em vogal + L:
dobramos o L e acrescentamos Ex.: travel - travelling
ing.
EXERCÍCIO 1) Escreva o Presente Contínuo
corretamente. Observe as regras da tabela acima:

a) Laugh:
c) Hop:
e) Ride:
g) Climb:
i) Play:
k) Lie
m) Jump
o) Run
q) Swim
s) Drive

dos

verbos

b) Walk:
d) Sing:
f) Eat:
h) Put:
j) Read:
l) Write:
n) Sell:
p) Dance:
r) Do:
t) Fly:

EXERCÍCIO 2) Complete corretamente com o Presente Contínuo do
verbos entre parênteses. Obs.: Não esqueça de utilizar o verbo to be
(am, are, is):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

I _________________ television. (watch)
Jack ________________ his homework. (do)
Andrea and Rita _________________ fun. (have)
Richard _________________ to school. (walk)
Paul __________________ here. (come)
She ________________ Teresa’s hair. (cut)
The bus _______________ a long time to come. (take)
We ___________________ in this house. (live)
They ________________ to the radio. (listen)
He ___________________ on a comfortable chair. (sit)
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EXERCÍCIO 3) Observe as imagens e responda as questões de
acordo com o que as pessoas estão fazendo no momento. Siga os
exemplos como modelo:

Mark

a) Responda com o nome de quem está fazendo as atividades a
seguir:
1) He is sleeping.
Paul is sleeping
2) She is playing guitar. ______________________________________________
3) They are watching TV. _____________________________________________
4) He is taking fotos. _________________________________________________
5) They are running. _________________________________________________
6) They are drinking coffee. ___________________________________________
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b)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Escreva em inglês o que estas pessoas estão fazendo:
Sara – Sara is studying. or Sara is reading.
Mike ______________________________________________________________
Emilly and Susan _________________________________________________
John ______________________________________________________________
Jane ______________________________________________________________
Sally ______________________________________________________________
Carl _______________________________________________________________
Mark ______________________________________________________________

c)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Responda as perguntas corretamente:
Is Laura running? Yes, she is.
Are Betty and Ana eating? __________________________________________
Is Kate eating? _____________________________________________________
Is Sally studying? __________________________________________________
Are Emily and Susan cooking? _____________________________________
Is Paul working? ___________________________________________________
ATIVIDADE 02

12/08

PAST CONTINUOUS
O Past Continuous (Passado Contínuo) expressa uma ação
incompleta no passado. É usado para descrever uma ação interrompida
por outra ação ou para descrever o contexto no qual a ação aconteceu.
Para formar o passado contínuo vamos utilizar o verbo to be
(was/were) no passado e o verbo principal no gerúndio (ING), seguindo
as mesmas regras dos verbos no Presente Contínuo. Obs.: Se tiver
dúvidas volte e releia a tabela que está na Atividade 1. Exemplos:



He was playing golf. (Ele estava jogando golf.)
They were studying. (Eles estavam estudando.)

Observe a tabela a seguir para entender melhor a formação das
frases no Passado Contínuo:
AFFIRMATIVE
I was working. (Eu
estava trabalhando.)
He/She/It was
working. (Ele/Ela
estava trabalhando.)
We were working.

INTERROGATIVE
Was I working?

NEGATIVE
I was not (wasn’t)
working.

Was he/she/it
working?

He/She/ It was not
(wasn’t) working.

Were we working?

We were not (weren’t)
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(Nós estávamos
trabalhando)
You were working.
(Você/ Vocês
estavam
trabalhando.)
They were working.
(Eles/Elas estavam
trabalhando.)

working.

Were you working?

You were not
(weren’t) working.

Were they working?

They were not
(weren’t) working.

EXERCÍCIO 1) Complete as frases com Was ou Were, observando os
sujeitos de cada uma e o Passado Contínuo dos verbos entre
parênteses para descrever os que as pessoas estavam fazendo nas
imagens:

a) I WAS
PLAYING
(play) in the
sand.

b) My father
and I
____________
(hug) each
other.

c) They
____________
(do) the
shopping.

d) Dave
____________
(wait) for a
school bus.

e) We
___________
(have) a
judo class.

f) The dogs
___________
(pull) me on
a sledge.

g) I
____________
(ride) a jet
ski with my
dad.

h) Molly
_____________
(bandage) up
his teddy
bear.

i) My little
brother
_____________
(cry) loudly.

j) I
___________
(lift)
dumbbells.

EXERCÍCIO 2) Complete com o Passado Contínuo corretamente.
Não esqueça de usar was ou were nas frases afirmativas e was not
(wasn’t) ou were not (weren’t) nas frases negativas + os verbos entre
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parênteses com ing no final. Observe o sujeito de cada frase para
completar corretamente:
a) The teacher _________________________ (not talk) when Mary arrived.
b) The boys _______________________________ (play) when the bell rang.
c) _________ Lucy _______________ (do) her homework when someone
knocked the door?
d) Mark’s parents ________________________ (write) him a letter when
they heard a crash.
e) Ana ________________________ (not sleep) when the alarm clock rang.
f) They __________________________ (not watch) TV when their parentes
arrived.
EXERCÍCIO 3) Observe a figura e escreva em inglês o que as
pessoas estavam fazendo ontem de manhã. Siga o exemplo como
modelo:

Ex.: Lucas was painting a picture. (Lucas estava pintando um
quadro.)
Agora é sua vez!!!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ATIVIDADE 03

19/08

FIRST CONDITIONAL (Review)
As frases condicionais de tipo 1 são utilizadas para indicar uma
condição que pode acontecer e um resultado provável. Indica
possibilidades ou ações futuras prováveis.
Sua estrutura é:
IF + SIMPLE PRESENT + SIMPLE FUTURE + INFINITIVO
Exemplos:



If she arrives on time, we will go to the party (Se ela chegar a
tempo, nós iremos para a festa)
If I see Adrian, I am going to invite him for the concert (Se eu ver
Adrian, vou convidá-lo para o show)

EXERCÍCIO 1) Complete as frases seguindo as regras do First
Conditional
a. If a cat ______________ (wash) behind its ears, it ______________ (rain).
b. If the bride ___________ (make) her own dress, it_________________
(bring) bad luck.
c. You ______________ (catch) a cold if a cat _____________ (sneeze) three
times.
d. If you ____________ (open) an umbrella indoors, it ____________
(bring) bad luck.
e. Something bad _________________ (happen) to you if you ____________
(walk) under the ladder.
f.

If you ________ (take) the last piece of bread on the plate, you
____________ (be) unlucky.

g. If you ___________ (have) an itchy nose, you ______________ (have) an
argument with someone soon.
EXERCÍCIO 2) Relacione as frases do quadro, reescrevendo-as
abaixo, veja o exemplo:
If you eat too much,

I’ll be disappointed
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if it doesn’t rain tomorrow

I’ll be happy

if I pass my final exam

you’ll feel unwell

I’ll phone you

If you pay for dinner,

We’ll go to the park

If I need your help,

I’ll pay for lunch

if you don’t come to the party

a)

I’ll be disappointed if you don’t come to the party

b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
e) ___________________________________________________________________
f)

___________________________________________________________________

EXERCÍCIO 3) Relacione as colunas de forma com que as frases se
completem:
1

You will be late

2

If you don’t invite them,

3

If it rains a lot tomorrow,

4

If we drive to the city centre,

5

She will pardon you

6
7

If Susan refuses my
marriage proposal,
Helen will fail the exam

ATIVIDADE 04

…they will not come to your
party
…I will feel disappointed
…we won’t go on a trip to the
forest
…If you don’t hurry up.
…It will be difficult to find a
parking lot.
…If she doesn’t revise her
lessons well
…If you apologise to her

19/08

SECOND CONDITIONAL
A second conditional são orações usadas para falar de situações pouco
prováveis ou mesmo irreais no futuro. As sentenças condicionais em
inglês são formadas pelo termo IF (se)
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Formação: A second conditional é formada por duas sentenças: a If
clause e a main clause (oração principal).
A if clause contém o verbo no simple past (passado simples) e a main
clause inclui alguns verbos modais como o would, could, might,
should.
If + simple past + would, could, might, should + infinitivo (sem to)
Exemplos:





If I went to Barcelona, I would visit the Market. (Se eu fosse a
Barcelona, eu iria visitar o mercado)
If I didn’t have to work, I would go to the beach today. (Se eu não
tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje.
If I lived in Spain, I would be happy. (Se eu morasse na
Espanha, eu seria feliz)
If I were you, I wouldn't do that. (Se eu fosse você, eu não faria
isso)

Importante destacar que a if clause também pode surgir no final da
sentença:
If clause + main clause:
 If I had a million dollars, I would buy a new house. (Se tivesse um
milhão de dólares, eu compraria uma nova casa)
Main clause + if clause:
 I would buy a new house if I had a million dollars.
(Eu compraria uma casa nova se tivesse um milhão de dólares).
Obs: Os verbos modais podem aparecer na forma contraída em
expressões negativas:
Would: would not – wouldn’t
Should: should not – shouldn’t
Could: could not – couldn’t
EXERCÍCIO 1) Assinale a alternativa correta:
1. If her hair were black, she
________ completely different.
a. look
b. looks
c. would look
d. will look

2. I ______ do that, if I were in
your shoes.
a. didn't do
b. don't do
c. wouldn't do
d. won't do
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3. If I were rich, I ___________ a
new car.
a. would buy
b. didn’t buy
c. buy
d. bought
4. If I were you, I ___________
that offer.
a. would accepted
b. would accept
c. accepted
d. accept
5. If you worked harder, you
__________ well on the test.
a. did
b. would do
c. didn’t do
d. won’t do
6. If I ________ money, I would
travel to another country.
a. save
b. saved
c. would
d. would save

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) Relacione as colunas corretamente.
1

If I were taller,

2

I would buy a new computer

…if I thought he really loved
me.
…you lost your job?

3

How would you feel if

…if you apologized.

4

If you could visit any country
in the world,

5

He would be really upset

7

I would forgive you

…I’d come to the party with
you.
…if he knew about the
problem.
…I wouldn’t have to wear high
heeled shoes.
…if I had enough money.

8

If I didn’t feel so ill,

…where would you go?

6

I would marry him tomorrow

EXERCÍCIO 3) Complete as frases seguindo as regras do Second
Conditional, fique atento à localização do IF na frase.
a) If my children ________________ (like) raw fruit, I ________________
(not / need) to boil it.
b) The road traffic ________________ (flow) if there ________________ (be)
some policemen.
c) Communication ________________ (not / be) so easy if there
________________ (not / be) for the Internet.
d) If the cardigan ________________ (not / be) so expensive, I
________________ (buy) it.
e) If I ________________ (not / have) a computer, I ________________
(borrow) one.
f)

If the dress ________________ (not / be) so tight, I ________________
(wear) it tonight.

g) If I ________________ (not / like)
________________ (give) you this piece.

chocolate

so

much,

I

h) If you ________________ (be) more understanding, we could have a
better relationship.
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i)

If you ________________ (turn) the TV on, we ________________ (wake
up) our neighbours.

j)

We ________________ (visit) the Eiffel Tower if we ________________ (go)
to Paris.
PAST PERFECT (REVIEW)

O past perfect é usado para expressar uma ação que ocorreu no
passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Esse tempo verbal é
marcado pela forma:
Sujeito + had
complemento

+

verbo

principal

I

had

VERBO NO
PARTICIPIO
finished

Eu

tinha

terminado

He

had

forgotten

Ele

tinha

esquecido

SUJEITO

HAD

no

particípio

passado

COMPLEMENTO
my job, when my boss arrived
meu trabalho, quando meu chefe
chegou
his books at home, so we didn’t
do the homework.
seus livros em casa, então nós não
fizemos a tarefa

Para a forma negativa basta acrescentar o “not” após o “had”;
SUJEITO

HAD

VERBO NO
PARTICIPIO

I

hadn’t

cleaned

Eu

não
tinha

limpado

He

hadn’t

made

Ele

não
tinha

feito

COMPLEMENTO
my bedroom when my mother
arrived home this weekend
meu quarto quando minha mãe
chegou em casa nesse final de
semana
the dinner when the guests
arrived
o jantar quando os convidados
chegaram

Para as frases interrogativas, inverter o “had”, colocando-o no início da
frase, conforme a tabela abaixo:
 Had you danced before the end of the party? (Você tinha dançado
antes do fim da festa?).

+
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 Had they sent all the invitations before the wedding? (Eles tinham
enviado todos os convites antes do casamento?).
OBS.: Os verbos do particípio podem ser regulares (acrescenta D, ED, ou IED
no final) ou podem ser irregulares (estão na terceira coluna da tabela dos
verbos irregulares que vocês destacaram anteriormente de outra apostila.)

EXERCÍCIO 1) Complete as frases com o Past Perfect corretamente.
Não esqueça de utilizar o verbo auxiliar had + os verbos entre
parênteses no passado particípio. Lembre-se: verbos regulares –
acrescentamos ED no final e irregulares procuramos na tabela dos
verbos irregulares. Siga a letra A como modelo:

a) They had waited
(wait) at the station for
90 minutes when the
train finally arrived.

b) I __________________
(not/ walk) for a long
time when it suddenly
began to rain.

c) We ____________
(look for) her ring for
two hours and then
we found it in the
bathroom.

d) I _______________
(not/work) all day, so I
wasn’t tired and went
to disco at night.

e) We ________________
(sleep) for 12 hours
when he woke us up.

f) They were very
tired in the evening
because they
_____________ (help)
on the farm all day.

EXERCÍCIO 2) Complete com o verbo auxiliar had + o Passado
Particípio dos verbos entre parênteses para formas frases no Past
Perfect:
a) The fire ___________________________ (already/reach) the roof by the
time the firemen arrived.
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b) Joe Smith went to prison because he ___________________ (steal) a lot
of Money.
c) Helen went to the bed after she __________________________ (watch)
her favorite TV programme.
d) My father bought the new car after he ____________________ (try) it a
few times.
e) By the time Sonia got to the party, everyone _________________ (begin)
dancing.
f) Lorenzo _________________________ (eat) all the ice cream before I
opened the fridge.
g) There was a lot o snow outside because it _______________________
(snow) earlier in that day.
h) Beatriz didn’t pass the test because she ________________________
(not/study) at all.
i) Our flat was robbed because we ______________________ (not/lock) the
door.
j) Her bicycle wasn’t there because a friend ______________________
(take) it without asking her.
EXERCÍCIO 3) Leia as frases a seguir e decida o que aconteceu
primeiro assinalando a alternativa correta:
1) By the time Charles arrived at the office, the boss had already left for
the meeting. (Quando Charles chegou no escritório, o chefe já tinha
saído para uma reunião.)
a) ( ) Charles arrived at the office.
b) ( ) The boss left for the meeting.
2) Britney had washed all the dishes when her husband came. (Britney
tinha lavado toda a louça quando seu marido chegou.)
a) ( ) Britney washed all the dishes.
b) ( ) Her husband came.
3) After he had had the accident, he reported it to the insurance
company. (Depois que ele tinha se acidentado, ele relatou o ocorrido
para a companhia de seguros.)
a) ( ) He had an accident.
b) ( ) He reported it to the insurance company.
4) Tom had saved a lot of Money so he bought a motorbike. (Tom
economizou bastante dinheiro então ele comprou uma motocicleta.)
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a) ( ) Tom saved a lot of Money.
b) ( ) Tom bought a motorbike.
5) After Margaret had read the book, she took it back to the library.
(Depois que Margaret leu o livro, ela levou-o de volta a biblioteca.)
a) ( ) Margaret read the book.
b) ( ) She took the book back to the library.
6) Before my parentes visited London, they had visited Paris. (Antes de
meus pais visitarem Londres eles visitaram Paris.)
a) ( ) My parents visited London.
b) ( ) My parents visited Paris.
EXERCÍCIO 4) Junte as duas frases usando when (quando) e Past
Perfect em uma das partes da frase.
a) Pierre arrived at the airport. The plane left.
(Pierre chegou no aeroporto. O avião partiu.)
Answer: Pierre hadn’t arrived at the airport when the plane left.
(Pierre não tinha chegado ao aeroporto quando o avião partiu.)
b) I switched the TV on. The programme started.
(Eu liguei a TV. O programa começou.)
________________________________________________________________
c) The thief ran away. He snatched all the money from the cashier.
(O ladrão fugiu. Ele arrebatou todo o dinheiro do caixa.)
________________________________________________________________
d) Peter invited me to the party. I accepted to go with someone else.
(Peter me convidou para a festa. Eu aceitei ir com outra pessoa.)
________________________________________________________________
e) I got to the concert hall. The show began.
(Eu cheguei a sala de concertos. O show começou.)
________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

05/08

Leia o texto com atenção:
ESPECIAÇÃO
Especiação é o processo de formação de novas espécies a partir de
eventos de separação de linhagem de espécies preexistentes. Com base
na teoria comum que estipula que todos os seres vivos são
descendentes de um mesmo organismo ancestral, eventos de especiação
foram fundamentais para garantir a biodiversidade entre os seres vivos.
Entende-se como espécie, um grupo de indivíduos similares
fisiologicamente e que possuem realmente ou potencialmente a
capacidade de se reproduzir gerando descendentes férteis.
Dessa forma, a especiação age separando linhagens dentro de
uma espécie de modo que fiquem impossibilitadas de se reproduzirem.
Esses fatores de separação podem ser físicos dentro de um ecossistema
ou genéticos, devido a mutações e similares.
Portanto, resumidamente, a especiação é todo evento no qual
novas espécies são formadas a partir de linhagens de espécies antigas
que, após a especiação, não se interagem reprodutivamente.
(FONTE: https://querobolsa.com.br/enem/biologia/especiacao)

1) Defina, ou seja, diga o que significa os seguintes conceitos:
a) Especiação:
b) Espécie:
2) Por que a especiação é um evento importante?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
ATIVIDADE 02

12/08

Leia com atenção:
Podemos dividir a especiação em três tipos, que serão explicados
a seguir:
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- ALOPÁTRICA: ocorre quando duas espécies são separadas por um
isolamento geográfico. O isolamento pode ocorrer devido à grande
distância ou uma barreira física, como um deserto, rio ou montanha.
- SIMPÁTRICA: a especiação simpátrica diferencia-se da alopátrica pela
ausência da separação geográfica. Nessa especiação, duas populações
de uma mesma espécie vivem na mesma área, mas não há cruzamento
entre as mesmas, resultando em diferenças que levarão à especiação,
ou seja, a uma nova espécie. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos
explorarem outros nichos, como insetos herbívoros que experimentam
uma nova planta hospedeira.
- PARAPÁTRICA: ocorre em duas populações da mesma espécie que
também não possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira
ao fluxo gênico (migração de genes) entre as espécies. É uma população
contínua, mas que não se cruza aleatoriamente, caso tenha o
intercruzamento, o resultado são descendentes híbridos. Um exemplo
dessa especiação é o caso das gramíneas Anthoxanthum, que se
diferenciou por certas espécies estarem fixadas em um substrato
contaminado com metais pesados. Dessa forma, houve a seleção
natural para esses indivíduos, que foram se adaptando para genótipos
tolerantes a esses metais pesados. Ao longo prazo, essas espécies foram
adquirindo características diferentes, como a mudança de floração
impossibilitando o cruzamento, acabando com o fluxo gênico entre
esses grupos.
Levando em consideração os tipos de especiação descritos acima,
observe as imagens e classifique de acordo com o tipo de especiação.
Coloque o nome na parte inferior da figura. Se necessário releia o texto
e na terceira figura (a que tem insetos) entenda que a linha curva
representa um isolamento geográfico.
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ATIVIDADE 03

19/08

Com base no texto sobre os tipos de especiação (texto da atividade 2)
faça o que se pede.
a) Sobre a especiação alopátrica é correto afirmar:
(
) Ocorre quando duas espécies são separadas por um isolamento
geográfico.
( ) Não ocorre quando duas espécies são separadas por um isolamento
geográfico.
( ) Ocorre em duas populações da mesma espécie que também não
possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira ao fluxo
gênico (migração de genes) entre as espécies.
b) “Um exemplo desse tipo de especiação ocorreu com os ancestrais
da mosca da fruta: a mosca ancestral depositava seus ovos em
espinheiros (plantas nativas da América) e em macieiras
domésticas (introduzidas na américa). As fêmeas geralmente
procuram depositar seus ovos na espécie de árvore que cresceu
(espinheiros ou macieiras) e os machos tendem a procurar as
fêmeas para acasalar também nas árvores em que cresceram.
Dessa forma, moscas que cresceram em espinheiro tendem a se
acasalar com outras moscas de espinheiro e o mesmo ocorreu
com as moscas que cresceram em macieiras diminuindo assim o
fluxo gênico nessa população.” Esse exemplo se refere a qual tipo
de especiação? Assinale a alternativa correta:
( ) ALOPÁTRICA.

( ) SIMPÁTRICA.

( ) PARAPÁTRICA.

c) Nesse tipo de especiação não há nenhuma barreira extrínseca
específica para fluxo gênico (migração de genes entre populações).
A população é contínua, mas mesmo assim, a população não
cruza aleatoriamente. Os indivíduos são mais propensos a cruzar
com seus vizinhos geográficos do que com indivíduos de uma
parte diferente de um grupo da população. Neste modo,
divergências podem ocorrer por causa do reduzido fluxo gênico
entre as populações e as diferentes pressões de seleção em toda a
faixa da população. Esse tipo de especiação é chamada de:
( ) ALOPÁTRICA.

( ) SIMPÁTRICA.

( ) PARAPÁTRICA.
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d) Observe a figura e escreva ao lado dela qual o tipo de especiação ela
representa:

ATIVIDADE 04

19/08

Nas linhas abaixo escreva um pequeno texto sobre o que você aprendeu
sobre especiação. O texto deve conter a definição de especiação, a
definição de espécie, os tipos de especiação, exemplos e como elas
ocorrem. No texto também deve estar escrito a importância da
especiação para a natureza. Capriche.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................................................
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS!!!!!!!
Dança de Salão
Pode-se dizer que dança de salão é toda a dança social, ou seja,
que se dança a dois. Os mais variados ritmos são englobados pela
dança de salão. A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos
de danças em casal, que são executadas em salões com práticas
técnicas e artísticas. As danças de salão são consideradas uma forma
de entretenimento e

de integração

social,

bem

como

uma

forma

de atividade física.
A pratica da dança de salão é, além de uma forma de lazer e
descontração, uma atividade física indicada tanto para jovens, quanto
para pessoas mais velhas, pois oferece vários benefícios a saúde, por
exemplo ao dançar, é trabalha-se a capacidade aeróbica, as funções
cardiovasculares e respiratórias, a flexibilidade, entre outras.
As danças de salão podem ser caracterizadas de várias formas.
Algumas são dançadas predominantemente no mesmo lugar do salão
(como

o

Forró

de

salão)

enquanto

outras

são

dançadas

com

deslocamento pelo salão (como no Samba, no Bolero e no Tango). O
deslocamento é chamado de ronda e ocorre circulando o salão no
sentido anti-horário. Outra forma de rotular as danças é pela forma
condução.
Segundo

historiadores,

as

danças

de

casais

tornaram-se

populares no início do século XIX, embora tenham surgido no século
XIV, e evoluído nos séculos seguintes (apenas entre os nobres).
A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio
com a valsa e a mazurca.
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Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como nas
academias de dança são: soltinho, forró, samba de gafieira, tango,
bolero e salsa.
Danças Brasileiras de Salão


Lambada



Samba de Gafieira



Forró



Soltinho



Maxixe



Gaúchas: vaneira, vaneirinha, vaneirão, xote, milonga,

rancheira, valsa, dentre outras.

ATIVIDADE 01

06/08

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

)A

expressão dança

de

salão refere-se

a

diversos

tipos

de danças em casal, que são executadas em salões com práticas
técnicas e artísticas.
2)(

)As

danças

de entretenimento e

de

salão

de integração

são

consideradas

social,

e

nao

uma
é

uma

forma
forma

de atividade física.
3)(

)A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio

com a valsa e a mazurca.
4)( )Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares
no início do século XIX, embora tenham surgido no século XIV, e
evoluído nos séculos seguintes (apenas entre os nobres).
5)( )A pratica da dança de salão é uma atividade física indicada tanto
para jovens, quanto para pessoas mais velhas.
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ATIVIDADE 02

13/08

RESPONDA
1) O que é Dança de Salão?

2) Quais benefícios a dança de salão oferece a saúde?

CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA DOS RITMOS DA DANÇA
DE SALÃO GAÚCHA.
Vaneira:
A

origem

da

vaneira

cubano habanera ou havaneira em

algumas

remete

ao

traduções

ritmo
para

o

português, é um estilo musical criado em havana. A habanera foi a
primeira música genuinamente afro-latino-americana, que foi levada de
Cuba para salões europeus por volta do século XVII. Foi sofrendo
alterações em sua estrutura básica devido aos arranjos que lhe deram
os músicos da Europa e assim, alterada, voltou às Américas através dos
imigrantes portugueses e espanhóis por volta de 1866.
Da habanera derivam diversos ritmos, dentre eles a vaneira
gaúcha, muito popular nos bailes do Sul do Brasil.
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Da habanera para atual vaneira, várias modificações foram feitas,
na grafia e no andamento bem mais rápido, para se tornar bailável. Ao
longo do tempo os conjuntos de baile gaúchos (fandangos) vêm
desenvolvendo com sua experiência e criatividade vários padrões
rítmicos em seus instrumentos típicos: acordeon, guitarra, baixo,
bateria e pandeiro. Quer em suas apresentações ou em suas gravações.
A vaneira conquistou um espaço privilegiado nos bailes gaúchos,
sendo hoje, presença marcante e obrigatória em qualquer fandango que
se preze. Com alterações de andamento na execução, surgiram diversas
variantes: vaneirão, vaneirinha.
Vaneirinha:
A vaneirinha é uma variante criada pelos gaiteiros gaúchos. Seu
ritmo é executado um pouco mais rápido que a vaneira e mais lento que
o vaneirão.
Os passos da vaneirinha são idênticos aos da vaneira, dançados
um pouco mais rápidos. O grupo Os Mirins se destacava na
vaneirinha. Seus maiores sucessos são Vaneirinha da Saudade e
Vaneirinha do Amor.
Vaneirão:
O vaneirão é uma variante da veneira. Sua música é executada
num ritmo rápido e é o que o distingue da vaneira e da vaneirinha.
Os passos de vaneirão são iguais aos passos da vaneira, apenas
com um andamento mais rápido.
Também conhecido como limpa banco, o vanerão, presta-se à
habilidade do gaiteiro de gaita piano ou botonera, sendo assim muitas
vezes um tema instrumental. Quanto à forma musical o vaneirão pode
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ser construído em três partes, utilizado em ritmos tradicionais
brasileiros como o choro e a valsa.
Quando cantado, dependendo do andamento e da divisão rítmica
da melodia, exige boa e rápida dicção por parte dos intérpretes. O
vaneirão com sua vivacidade exige bastante energia, tantos dos
músicos, como dos bailadores de fandango.
Xote:
O xote é um tipo de música brasileira, nascida na Alemanha. O
termo “xote” significa escocesa, pois a dança inicialmente era referência
à polca escocesa, um tipo de dança. O xote tem origem também na
dança de salão portuguesa, que é muito tradicional no Brasil. O xote
veio para o Brasil em 1851, e inicialmente era difundida apenas entre
os mais ricos, mas logo os escravos se interessaram e se afeiçoaram a
este ritmo, observando a coreografia e adaptando-a para seu próprio
jeito, com mais flexibilidade, giros e movimentos.
O xote tornou-se um dos símbolos do Nordeste do Brasil, e
também da região Sul, chamando-o de xote gaúcho. O xote acabou se
tornando um misto de ritmos, como a salsa, a rumba e o mambo, e é
muito dançada em todo o Brasil. Os xotes são compostos com o
pandeiro e o triângulo, e vocalizadas por uma banda, e pode ser
dançado por casais, ou até mesmo por duas mulheres. Há outros tipos,
como o xote carreirinha, quando os casais correm no mesmo rumo, e é
muito comum no Rio Grande do Sul, e o xote de sete volta, que o casal
tem que dar voltas pelo salão, em uma direção, depois em outra
contrária.
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Milonga:
A milonga também é chamada por ritmo rio-platense, porque é
comum na área de Argentina, Uruguai e Rio Grande Sul. Embora o
ritmo seja muito conhecido na Argentina, teve muita influência no Rio
Grande do Sul, formando parte das tradições gaúchas.
O

termo “milonga” vem

de

uma

palavra

africana

que

significa “palavra”, também fazem a relação às origens com alguns tipos
de danças africanas que se dançavam entre um homem e uma mulher,
o que também se tornou uma característica da milonga.
No início, a milonga era um tipo de poema cantado, onde as letras
eram mais importantes do que a música. Quando este ritmo foi
evoluindo, as músicas viraram mais complexas e um pouco mais
rápidas. Este ritmo surgiu no século XIX com os gaúchos argentinos e
depois se introduziu ao Brasil pela fronteira com Argentina. Era uma
música principalmente cantada pelos “payadores” acompanhados pela
guitarra, logo depois se incorporaram instrumentos como a flauta, o
piano e o violino.
A milonga foi influenciada por outros ritmos como o candombe, a
mazurca e a valsa, e foi se formando o tango, ritmo que se tornou
famoso mundialmente e foi evoluindo paralelamente à milonga. O termo
milonga depois virou conhecido por ser uma dança, similar ao tango.
Porém, o jeito de dançar milonga muda por regiões, por exemplo, a
milonga rio-grandense gaúcha é uma dança calma.
Pelas influencias à dança, ela possui giros lentos entre outros
cortantes, lembrando os ganchos e sacadas do tango. Em 1968 o
conjunto Farroupilha gravou pela primeira vez uma milonga no Rio
Grande do Sul, “A Milonga do Bem Querer”.
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Rancheira:
A Rancheira é uma versão da mazurca, muito divulgada no século
XIX em toda a comunidade européia. Este ritmo é também muito
conhecido

no

sul

da

Argentina

como ranchera ou,

inicialmente, “mazurca de rancho”.
No Rio Grande do Sul, segundo Paixão Cortes e Babosa Lessa, a
divulgação deste ritmo se deu em maior escala com o aparecimento do
rádio, sendo uma versão regional da mazurca polonesa.
Sua coreografia é executada de três maneiras: primeiro como uma
espécie de valsa, típica da fronteira; depois, à maneira serrana, a
rancheira sendo dançada com maior vitalidade, com forte marcação na
primeira batida; finalmente, ela é dançada no litoral, onde sua forma
mais usada é a marchadinha, ou seja, com passos duplos de terol.

ATIVIDADE 03

13/08

De acordo com o texto complete as frases:
a) A

origem

da

___________________

remete

ao

cubano _____________________ ou __________________ em

ritmo
algumas

traduções para o português, é um estilo musical criado em
_________________.
b) A

___________________

é

uma

variante

criada

pelos

__________________ gaúchos. Seu ritmo é executado um pouco
mais rápido que a __________________ e mais lento que o
_____________________.
c) O ___________________ é uma variante da veneira. Sua música é
executada num _______________ rápido e é o que o distingue da
___________________ e da _____________________.
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d) Também conhecido como limpa ______________, o vanerão, prestase à _____________________ do gaiteiro de gaita piano ou botonera,
sendo assim muitas vezes um tema ______________________.
e) O _____________________ com sua vivacidade exige bastante
_________________,

tantos

dos

__________________,

como

dos

bailadores de ____________________.

ATIVIDADE 04

20/08

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

)O xote é um tipo de música brasileira, nascida na Grécia. O

termo “xote” significa escocesa, pois a dança inicialmente era
referência à polca escocesa, um tipo de luta.
b) (

)O xote tem origem também na dança de salão portuguesa,

que é muito tradicional no Brasil. O xote veio para o Brasil em
1851, e inicialmente era difundida apenas entre os mais
ricos, mas logo os escravos se interessaram e se afeiçoaram a este
ritmo, observando a coreografia e adaptando-a para seu próprio
jeito, com mais flexibilidade, giros e movimentos.
c) (

)O xote tornou-se um dos símbolos do Norte do Brasil, e

também da região Sudeste, chamando-o de xote gaúcho. O xote
acabou se tornando um misto de ritmos, como a valsa, a lambada
e o mambo, e é muito dançada em todo o Brasil.
d) (

)A milonga também é chamada por ritmo rio-platense, porque

é comum na área de Alemanha, Itália e Rio Grande do Norte.
e) (

)A Rancheira é uma versão da brazuca, muito divulgada no

século XXV em toda a comunidade europeia. Este ritmo é também
muito

conhecido no

Note

da

inicialmente, “mazurca de rancho”.

Alemanha

como ranchera ou,
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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

ISLAMISMO – O QUE É? COMO SURGIU?
O islamismo, surgido na Península Arábica no século VII, é uma
das maiores religiões do mundo. A palavra que dá nome à religião, islã,
tem origem no termo islam, do idioma árabe, que significa submissão.
Essa palavra, por sua vez, tem relação com outra palavra do
árabe, salam, que significa paz.
O
adepto
do
islamismo
é
conhecido
como muçulmano (ou muçulmana), e esse termo também tem origem
no árabe, vem de muslim, que significa submisso. Assim, muçulmano é
aquele que é submisso a Deus, que, no caso, é Allah. O islamismo,
assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião monoteísta,
isto é, acreditam na existência de apenas um deus.
Como mencionado, o islamismo surgiu no século VII, e, na
tradição religiosa muçulmana, o surgimento da religião aconteceu por
meio de Muhammad (mais conhecido em português como Maomé). O
grande profeta do islamismo nasceu em 570 d.C., e durante grande
parte de sua vida trabalhou como comerciante.
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A vida de Muhammad mudou quando ele recebeu uma revelação
do anjo Gabriel, no que ficou conhecido na tradição religiosa
muçulmana como Noite do Destino. Os muçulmanos não adoram
Muhammad, mas o consideram como o último de uma série de
profetas que trouxeram a revelação da mensagem de Allah.
Muhammad faleceu em 632 d.C., e depois disso seus seguidores,
os califas, trataram de expandir a mensagem do islamismo por outras
regiões da Ásia, África e até da Europa.
PRINCÍPIOS DO ISLAMISMO
O islamismo é uma religião monoteísta, sendo assim, os
muçulmanos proferem que só existe um Deus, e ele é Allah. Para os
muçulmanos, Allah é onipotente, onisciente e o criador do Universo.
A crença em Allah é fundamental dentro dessa religião, e
no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos (que também é conhecido
como Corão), é frequentemente encontrada a mensagem “em nome de
Deus, o clemente, o misericordioso”.
Os
preceitos
sagrados
do
islamismo
estão
compilados
no Alcorão. Esse livro foi compendiado durante 22 anos, de 610 d.C. a
632 d.C., e foi escrito pelos seguidores de Muhammad. O profeta
muçulmano recebia a revelação de Allah, repassava-a a seus
seguidores, que então a compilavam.
Outros escritos que são importantes no islamismo são a Torá,
os Salmos e o Evangelho (textos que fazem parte da Bíblia cristã). Os
muçulmanos
acreditam
que
Allah
julgará
a
todos
em
um julgamento final, que condenará ou salvará as pessoas com base em
suas ações em vida. Além disso, todos os acontecimentos passam pela
permissão de Allah. Os muçulmanos também acreditam na existência
de anjos.
Para
os
muçulmanos
existem
três
cidades
sagradas: Medina, Meca e Jerusalém. Meca é o local mais sagrado do
Islã e onde fica a Caaba, uma construção sagrada; Medina é onde fica o
túmulo de Muhammad; e Jerusalém foi a cidade à qual o profeta foi
transportado por um Buraq, um ser mítico. Lá, Muhammad encontrou
Allah e outros profetas do islamismo.

SÍMBOLO DO ISLAMISMO
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ATIVIDADES
1- O que é:
a) Monoteísmo:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Politeísmo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2- Como o adepto do islamismo é conhecido? O que significa esse
termo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3- Qual é o nome do Deus desta religião? E qual o nome do seu texto
sagrado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4- Como surgiu o Islamismo e quem iniciou a religião?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5- Quais são as cidades sagradas e qual a importância delas para
esta religião?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome:

Turma:

ARTE
ATIVIDADE 01

07/08

leia o texto sobre o tema; Grafite
Grafite vem da palavra italiana “graffito”, que significa literalmente
“escrita feita com carvão”.O grafite surgiu na década de 1970, em
Nova Iorque, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas
nas paredes da cidade. Essas marcas evoluíram com técnicas e
desenhos. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em
espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo
de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte
desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea
se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O
grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao Hip
Hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a
opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos,
ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. O grafite foi introduzido
no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não
se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a
incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite
brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. Muitas
polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o
grafite é desempenhado com qualidade artística, e do outro não passa
de poluição visual e vandalismo. A pichação ou vandalismo é
caracterizado pelo ato de escrever em muros, edifícios, monumentos e
vias públicas. Os materiais utilizados pelos grafiteiros vão desde
tradicionais latas de spray até o látex.
Principais termos e gírias utilizadas nessa arte;
Grafiteiro/writter: o artista que pinta.
Bite: imitar o estilo de outro grafiteiro.
Crew: é um conjunto de grafiteiros que se reúne para pintar ao mesmo
tempo.
Tag: é a assinatura de grafiteiro.
Toy: é o grafiteiro iniciante.
Spot: lugar onde é praticada a arte do grafitismo.
Piece é um grafite onde se usa mais de 3 cores;
Wildstyle é um estilo específico de grafite caracterizado pelo uso de
letras entrelaçadas;
Free style é um trabalho livre, em geral improvisado;

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

Bomb é o nome dado ao grafite ilegal, feito por isso de modo rápido e
durante a noite. Quem faz o bomb é chamado de bomber.
O grafite costuma ser dividido em dois grupos: Spray art,
promovida com o uso de spray, em geral de modo rápido, utilizando
formas ou palavras simples e breves; Stencil art, feita a partir de um
cartão com formas recortadas que são colocadas no local desejado e
recebem o spray de tinta. A tinta passa pelos orifícios do desenho, que é
retirado posteriormente.
Entendendo o texto:
1:Diferencie Grafite de Pichação.

2:Podemos definir Grafite como:

3:Marque a alternativa que nos mostra o nome da Arte que surgiu no
século XX, e que consiste em desenhar ou escrever com tinta em locais
públicos, principalmente em muros dos espaços urbanos:
a) Aquarela.
quadrinhos.

b) Grafite.

c) Pontilhismo.

d) História

4:Quais os principais termos e gírias utilizadas nessa arte.

5:Descreva os dois tipos de grafite; Spray art, Stencil art.

em
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ATIVIDADE 02

14/08

SUGESTÕES DE COMO FAZER UM GRAFITE
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Agora é com você crie nesse espaço um visual bem bacana para seu
nome empregando o estilo grafite, se quiser, desenhe um muro no
fundo do quadro do desenho. Capriche!

