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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos
os dias da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar.
PRIMEIRA SEMANA
Quarta-Feira
09/09

Quinta-feira
10/09

Sexta-Feira
11/09

CIÊNCIAS
Identificar e diferenciar as
zonas eufótica e afótica.
ENSINO RELISOSO
Compreender, valorizar e
respeitar as manifestações
religiosas e filosofias de
vida, suas experiências e
saberes, em diferentes
tempos, espaços e
territórios.

LINGUA PORTUGUESA
Analisar a função do modo
subjuntivo e identificar
seu sentido verbal;
EDUCAÇÃO FÍSICA
Revisar
os
conteúdos

MATEMÁTICA
Recordar
a
ideia
de
ângulo.
HISTÓRIA
Compreender
de
que
forma
ocorreu
a
colonização espanhola da
América e de que forma os
povos que já habitavam
esse
território
tiveram
suas vidas transformadas,
senão
findadas
pelos
europeus.

Segunda-Feira
14/09
LÍNGUA
PORTUGUESA
Analisar a função do
modo subjuntivo e
identificar
seu
sentido verbal;
GEOGRAFIA
Compreender sobre o
crescimento
populacional
no
Brasil.

Atletismo

(esporte

de

marca) e Futefol (esportes
de invasão)

Terça-Feira
15/09
MATEMÁTICA
Recordar a ideia
de ângulo.
HISTÓRIA
Analisar
como
aconteceu a morte
de
muitos
indígenas
em
decorrência
de
uma epidemia de
varíola,
transmitida pelos
soldados
de
Cortez.

SEGUNDA SEMANA
Quarta-Feira
16/09
CIÊNCIAS
Diferenciar
fitoplâncton
de
zooplâncton.
INGLÊS
Discriminar
pronomes
de
adjetivos
demonstrativos
em inglês

Quinta-feira
17/09
LINGUA
PORTUGUESA
Analisar a função
do modo subjuntivo
e identificar seu
sentido verbal;
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar
os
conteúdos
Atletismo (esporte
de marca) e Futefol
(esportes
de
invasão)

Sexta-Feira
18/09
MATEMÁTICA
Aprender sobre os
submúltiplos
do
grau:
minuto
e
segundo.
INGLÊS
Discriminar sujeito
de objeto utilizando
os
adjetivos
demostrativos
em
inglês.
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Segunda-Feira
21/09
LÍNGUA
PORTUGUESA
Analisar a função do
modo subjuntivo e
identificar
seu
sentido verbal;
GEOGRAFIA
Compreender sobre o
crescimento
populacional
no
Brasil.

Terça-Feira
22/09
MATEMÁTICA
Aprender sobre os
submúltiplos do
grau: minuto e
segundo.
HISTÓRIA
Entender como os
membros
da
Igreja
Católica
tinham diferentes
interpretações
sobre a dinâmica
colonial
e
a
submissão
dos
povos indígenas.

Segunda-Feira
28/09
LÍNGUA
PORTUGUESA
Identificação,
reconhecimento
e
desenvolvimento de
texto
dissertativo
com clareza e coesão
de ideais.
GEOGRAFIA
Compreender sobre o
êxodo rural e porque
ocorrem
em
determinadas
regiões.

Terça-Feira
29/09
MATEMÁTICA
Entender a ideia
de
ângulos
opostos
pelo
vértice.
HISTÓRIA
Analisar através
do
gráfico
a
quantidade
da
população
do
Império Inca entre
1530-1590.

TERCEIRA SEMANA
Quarta-Feira
23/09
CIÊNCIAS
Identificar alguns
seres vivos que
dependem
do
ambiente aquático
para
sobreviverem.
INGLÊS
Conhecer
as
partes do corpo e
características em
língua
inglesa
para falar de si de
outros

QUARTA SEMANA
Quarta-Feira
30/09
CIÊNCIAS
Identificar alguns
seres vivos que
dependem
do
ambiente aquático
para
sobreviverem.
INGLÊS
Conhecer
e
aplicar
o
vocabulário sobre
o gênero textual
receita em Língua
Inglesa.

Quinta-feira
24/09
LINGUA
PORTUGUESA
Identificação,
reconhecimento
e
desenvolvimento de
texto
dissertativo
com
clareza
e
coesão de ideais.
EDUCAÇÃO
FÍSICA
Revisar
os
conteúdos
futsal
(esporte de invasão)
e Voleibol (esportes
de rede)

Sexta-Feira
25/09
MATEMÁTICA
Calcular a medida
de
abertura
de
ângulos
complementares e
suplementares.
ARTE
Propor ao aluno
reconhecer
as
diferentes
manifestações
de
arte
popular
brasileira,
o
folclore.

Quinta-feira
01/10
EDUCAÇÃO
FISICA
Revisar
os
conteúdos
futsal
(esporte de invasão)
e Voleibol (esportes
de rede)
GEOGRAFIA
Compreender sobre
os
estados
e
capitais da região
sudeste
e
sua
população.

Sexta-Feira
02/10
ARTE
Propor ao aluno
reconhecer
as
diferentes
manifestações
de
arte
popular
brasileira,
o
folclore.
ENSINO
RELIGIOSO
Reconhecer e
cuidar de si, do
outro, da
coletividade e da
natureza, enquanto
expressão de valor
da vida.
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Nome:

Turma:

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE 01

10/09

TEMPOS DO MODO SUBJUNTIVO
1. Presente do Subjuntivo
É empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou
fatos do presente ou futuros.
Exemplos: É certo que ele vença. (presente)
Eles esperam que os artistas apareçam. (futuro)
2. Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
É aplicado para indicar uma ação passada, mas imprecisa.
Exemplos:
Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. (presente)
Mesmo que comesse tudo, não ficaria satisfeito. (passado)
3. Futuro do Subjuntivo
O futuro do subjuntivo é empregado nas orações subordinadas
como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro.
Exemplos:
Lavarei a roupa se tiver vontade.
Contarei a verdade se tiver compaixão.
ATIVIDADE 02

14/09

Conjugação de verbos no modo subjuntivo simples
Verbo Amar
Presente

Pretérito imperfeito

Futuro

Que eu ame

Se eu amasse

Quando eu amar

Que tu ames

Se tu amasses

Quando tu
amares

Que ele ame

Se ele amasse

Quando ele amara

Que nós amemos

Se nós amássemos

Quando nós
amarmos

Que vós ameis

Se vós amásseis

Quando vós
amardes

Que ele amem

Se ele amassem

Quando eles
amarem

O presente nas manchetes de jornal
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A primeira página dos jornais destaca as notícias mais recentes.
Para dar ideia de que o fato acabou de acontecer ou ainda está
acontecendo, as manchetes são escritas no presente.
Assim, o leitor sente-se atualizado. Afinal, quem se interessa por
notícia velha?
ATIVIDADE 03

17/09

1) Complete as orações abaixo com os verbos indicados entre
parênteses no modo subjuntivo.
a) Se ela falasse a verdade, teria a consciência menos pesada. (falar)
b) Nós comeríamos a sobremesa, se ela ________________ servida. (ser)
c) Talvez eu _________________ para você dormir. (cantar)
d) Se eu _________________ mais com o meu pai, ele me compreenderia
melhor. (conversar)
e) Quando eu ________________, trarei as encomendas. (voltar)
f) Se você _______________ a casa, teria o dinheiro necessário. (vender)
g) Desejo que ele _________________ as paredes novamente. (pintar)
2) Informe em que tempo do modo subjuntivo encontram-se as
formas verbais destacadas abaixo.
a) Se nós repartíssemos o bolo, todos comeriam.
b) É possível que você a encontre depois da aula.
c) Depois que vocês terminarem o exercício, farei a correção.
d) Ele não permitiu que nós olhássemos pela janela.
e) É improvável que o cão fuja novamente.
3) Faça conforme o exemplo:
Fique à vontade e peça o que achar melhor. (pedir)
a) Ligue o Ipad e ________________ esta música. (ouvir)
b) Interfira logo e ________________ toda essa confusão. (impedir)
c) Leve os instrumentos e ____________ o terreno. (medir)
d) Faça um esforço e ____________ os degraus que restam. (subir)
e)

Levante-se,

(sacudir/sumir)

________________

a

roupa

e

___________

de

vez.
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4) Em que modo encontram-se as formas verbais que você
escreveu?

ATIVIDADE 04

21/09

Relembrando:
Modo Indicativo: Fato certo no passado, presente ou futuro.
Modo Subjuntivo: Dúvida, incerteza, possibilidade.
Modo Imperativo: Ordem ou pedido.
5) Identifique o modo em que estão empregados os verbos em
destaque:
a) Eu irei à praia amanhã. ____________________________________
b) Todos trouxeram o material. ________________________________
c) Se puderes, vá cedo. ___________________________________
d) Acordem, meninos! _________________________________________
e) Quando chegares, avisa-me. __________________________________
6) Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e
os tempos pedidos.
a) Preciso passar no vestibular, por isso........................muito. (estudar futuro do presente do indicativo).
b) ...................boas lembranças da minha infância. (ter - presente do
indicativo).
c) Marcela e Bruna..............ao cinema ontem. (ir - pretérito perfeito do
indicativo).
d) Nesta vida...........................o que plantamos. (colher - presente do
indicativo).
e) Pedro...................futebol muito bem se tiver oportunidade. (jogar futuro do presente do indicativo).
f) Os homens......................viola durante a serenata. (tocar - futuro do
presente do indicativo).
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g) O aluno.......................um prêmio ao final do semestre. (ganhar futuro do presente do indicativo).
h) A menina.....................alto durante as aulas. (falar - pretérito
imperfeito do indicativo).
7) Nas frases abaixo, identifique o verbo no modo imperativo,
classificando-o em imperativo afirmativo ou imperativo negativo.
a) Veja que lindo!
b) Não dê as costas para a sorte!
c) Venha escolher o livro que quiser!
d) Dança! Exercitar-se faz bem à saúde e ao coração.
e) “Estudem para a prova, alunos!”
f) Por favor, faze silêncio!
g) Não escutes música tão alto!
h) Não escute música tão alto!
i) Saia agora mesmo daí!
j) Corram até a sala e fechem as janelas.
8) Reescreva as frases no imperativo negativo:
a) Viaja imediatamente! ___________________________________________
b) Viajem agora! _________________________________________________
c) Volte Cedo! ___________________________________________________
d) Volta Cedo! ___________________________________________________
e) Diga a verdade! ________________________________________________
f) Dize a verdade! _________________________________________________
g) Liga o rádio! ___________________________________________________
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ATIVIDADE 05

24/09

Produção de texto dissertativo
Leia:
Por que o joão-de-barro decide se mudar para o Planeta
Marte? Porque “lá não tem caçador!”. Por meio do diálogo entre o sabiá
e o joão-de-barro, o texto nos leva à reflexão sobre a destruição da
fauna. O que você pensa sobre esse tema? Reflita bastante e, na
sequência, produza um texto em que você apresenta a sua opinião
sobre a questão ambiental retratada.
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ATIVIDADE 06

28/09

Caulos. “Vida de passarinho”. Porto Alegre: L&PM, 1989. p.48.
Não se esqueça:
1. Dê um título ao seu texto.
2. O seu texto deverá apresentar a seguinte estrutura:
- Introdução (apresentação do tema);
- Desenvolvimento (as suas ideias sobre o tema com argumentos);
- Conclusão (a sua opinião final).
3. Escreva o seu texto segundo a norma culta da língua.

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

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:

MATEMÁTICA
ATIVIDADE 01 e 02

11 e 15/09

ÂNGULOS
Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, no vértice, e
são medidos em grau (º) ou em radiano (rad), de acordo com o Sistema
Internacional.
Ângulo é a área entre duas semirretas que se encontram.

Na figura: AB e AC são semirretas (infinitas, por definição).
As semirretas são os lados do ângulo.
O ponto A é o ponto em que as duas semirretas se encontram, chamada
vértice.
A área contida entre estas duas semirretas é o ângulo BÂC.
Tipos de Ângulos
Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo,
reto, obtuso e raso.
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O instrumento utilizado para medir a abertura de um ângulo é
chamado de transferidor.

Exemplo: Identifique o ângulo na figura abaixo, e classifique-o.

Resposta: ângulo MÔN e é um ângulo agudo.

Submúltiplos do grau: minuto e segundo.
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Os ângulos são medidos em graus (1º) - e as subunidades dos
graus são os minutos (1º = 60') e os segundos (1' = 60").
Logo,1º = 60’ e 1’ = 60”
Veja a figura de um relógio abaixo:

O menor ângulo representado no relógio mede 30º.
Desta forma, o maior ângulo mede 330º.
Assim, uma volta completa equivale a 360º.
Exemplos:
a) 0,5º = 30’
b) 50,5º = 50º + 0,5º = 50º30’
c) 72” = 60” + 12” = 1’12’’

1-O que é ângulo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2-O que é vértice?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3- Quais são os tipos de ângulos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4-Qual é o instrumento utilizado para medir um ângulo?
______________________________________________________________________
5-Observe os ângulos desenhados abaixo, depois classifique-os em reto,
raso, agudo ou obtuso:
Responda:
a) Qual
b) Qual
c) Qual
d) Qual

deles
deles
deles
deles

é
é
é
é

um
um
um
um

ângulo
ângulo
ângulo
ângulo

raso?
agudo?
reto?
obtuso?

6-Sabendo que um ângulo raso mede 180º determine o valor de cada
letra em cada item:
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ATIVIDADE 03 e 04

18 e 22/09

7-Observe os relógios abaixo e escreva acima deles ao que
correspondem:
a) ¼ de volta;
b) Menos de ¼ de volta;
c) ½ volta;
d) Embaixo de cada relógio escreva a medida do menor ângulo
formado pelos ponteiros de cada relógio.

8-Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um
relógio quando ele marca 2 horas?
(a) 30º
(b) 45º
(c) 60º
(d) 75º
(e) 90º

9-Transforme:
a) 12º em minutos;
b) 12º em segundos;
c) 135” em minutos e segundos
10- Um jogo para celular consiste em um tipo de quebra-cabeça no qual
o jogador deve juntar as quatro peças quadradas e formar um círculo
no centro. Para ganhar o jogo mostrado na figura, as peças 1, 2 e 3,
entre as quatro existentes, já estão encaixadas corretamente, mas ainda
falta o posicionamento correto da peça 4.
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Considerando que o movimento permitido das peças são rotações no
sentido horário de, no máximo, 360°, a quantidade, em graus, que a
peça 4 deve ser girada para a montagem correta do quebra-cabeça é de:
(a) 90°
(b) 180º
(c) 270º
(d) 360º
12- José comprou uma pizza para dividir entre três pessoas, incluindo
ele mesmo, e, para que a divisão ficasse perfeita, ele utilizou dois
esquadros para medir o ângulo central das fatias. A figura mostra os
dois esquadros utilizados por José, seus nomes e ângulos, e o
posicionamento desses dois esquadros para a medição em uma das
fatias.

O valor, em graus, obtido na medição do ângulo na fatia em destaque é:
(a) 105°
(b) 120º
(c) 135º
(d) 150º
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ATIVIDADE 05

25/09

Ângulos complementares e Ângulos suplementares
Ângulos complementares são dois ângulos em que sua soma resulta
em 90º, isto é, um é o complemento do outro.
Ângulos suplementares são dois ângulos que, somados, são iguais a
180º, assim, um é o suplemento do outro.

Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum,
mas as regiões determinadas não possuem pontos em comum. Observe
a ilustração:

Os ângulos AÔB e BÔC são adjacentes, pois
possuem o lado OB em comum, mas suas regiões determinadas não
possuem pontos em comum.
Os ângulos AÔC e AÔB não são adjacentes, embora possuam um
lado em comum, suas regiões determinadas possuem pontos em
comum. A região AÔB pertence à região AÔC.
Ângulos adjacentes e suplementares
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De acordo com a ilustração acima, os ângulos AÔB e BÔC são
adjacentes, pois possuem o lado OB e suas áreas determinadas não
possuem duplicidade de pontos. São suplementares, pois a soma dos
ângulos α e β totalizam 180º.
13- cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e complementares.
Qual o valor de X cada caso?

14-Qual o complemento de:
a) 30º?
b) 60º?
c) 78º?
15-Em cada item a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares.
Qual é o valor da medida X em cada caso?

16-Qual é o suplemento de:
a) 123º?
b) 149º?
17-O que são ângulos complementares?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
18-O que são ângulos suplementares?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ATIVIDADE 06

29/09

Ângulos opostos pelo vértice
Dois ângulos opostos pelo vértice tem a mesma abertura, ou seja,
tem a mesma medida.

Na figura acima:
 Os ângulos â e ^b são iguais;
 Os ângulos ^c e ^d são iguais.
Na figura abaixo temos duas retas paralelas cortadas por uma
transversal. Observe os ângulos opostos pelo vértice:
 Os ângulos x e y são iguais;
 Os ângulos a e b são iguais.

19-Se â e î são ângulos opostos pelo vértice e a abertura de â mede 75º,
então quanto mede a abertura de î?

20-Determine o valor de x em cada figura, sabendo que os ângulos são
opostos pelo vértice.
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Nome:

Turma:

GEOGRAFIA
ATIVIDADE 01

14/09

Crescimento da população brasileira.
Mesmo com grandes índices populacionais, a população brasileira
segue a tendência mundial de declínio da taxa de crescimento.
Em razão do constante aumento populacional ocorrido no Brasil,
principalmente a partir da década de 1960, intensificando-se nas
últimas décadas, o país ocupa hoje a quinta posição dos países mais
populosos do planeta, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados
Unidos e Indonésia. De acordo com dados do Censo Demográfico de
2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a população brasileira atingiu a marca de 190.755.799
habitantes.
O crescimento populacional de um determinado território ocorre através
de dois fatores: a migração e o crescimento vegetativo, esse último é a
relação entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa
de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento
vegetativo positivo; caso contrário, o crescimento é negativo; e quando
as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo.
No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo
aumento populacional, já que os fluxos migratórios ocorreram de forma
mais intensa entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira
totalizava 51.944,397 habitantes, bem longe dos atuais 217,263,413
Atividade;
1-O Aumento populacional no Brasil, ocorreu a partir da qual década?

2- Quais são os fatores determinantes para o crescimento da
população?
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ATIVIDADE 02

21/09

Conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2050, a população brasileira será de aproximadamente
259,8 milhões de pessoas, nesse mesmo ano a taxa de crescimento
vegetativo será de 0,24, bem diferente da década de 1950, que
apresentou taxa de crescimento vegetativo positivo de 2,40%.
Apesar dessa queda brusca no crescimento vegetativo, a população
brasileira não irá reduzir rapidamente, pois a expectativa de vida está
aumentando, em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias
medicinais, além de cuidados e preocupação com a saúde, o que não
ocorria com tanta frequência nas décadas anteriores. Ocorrerá, sim, o
envelhecimento da população.
Atividade;
1-Segundo o IBGE em 2050 o Brasil terá aproximadamente uma
população de:

2-O que faz com que a expectativa de vida aumente no Brasil?

ATIVIDADE 03

28/09

Êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por
seus habitantes, que, em busca de melhores condições de vida, se
transferem de regiões consideradas de menos condições de
sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros
urbanos. É provocado principalmente por pela modernização da
agricultura e por grandes períodos de seca em uma determinada região
agrícola.
Atividade;
1-Explique; O que é êxodo Rural?

2- O que faz com que ocorra o êxodo rural em determinadas regiões?
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ATIVIDADE 04

01/10

A Região Sudeste abrange quatro estados e corresponde a,
aproximadamente, um décimo do território nacional. Possui uma área
com cerca de 924.620 km2. População: O Sudeste brasileiro abriga
cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior densidade demográfica
do país, com, aproximadamente, 92 habitantes por km2. É uma das
regiões que mais atraem migrantes que buscam melhores
oportunidades e qualidade de vida. Economia: Possui o maior Produto
Interno Bruto brasileiro, correspondente a 55,2% do PIB nacional. A
economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com
destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e
petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de
Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. Aspectos naturais:
Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes
são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e
há faixas de Cerrado e Caatinga.
Atividade;

Atividade;
1-Quais são os estados e capitais que compõem a região sudeste?

2- A região Sudeste é uma das regiões que mais.........................
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Nome:

Turma:

HISTÓRIA
ATIVIDADE 01

11/09

Leia o texto:
A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos
realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição
de Cristóvão Colombo na América, em 1492, iniciou um processo que
levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo
de exploração do Atlântico durante todo o século XV.
O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia – chamada de “Índias”
–, entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos
europeus ao continente americano e iniciou o processo de ocupação e
colonização.
A conquista da América espanhola ocorreu, principalmente, por meio
da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os
contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do
espanhol de conquistar e explorar, principalmente à procura de metais
preciosos.
Com a chegada dos espanhóis em 1492, Isabel de Castela e Fernando
de Aragão, conhecidos também como os reis católicos, fizeram uso da
sua influência – conquistada após anos de lutas contra os muçulmanos
da Península Ibérica – com a Igreja Católica e, assim, surgiu o Tratado
de Tordesilhas, de 1494. O aval da Igreja Católica durante o século XV
era extremamente importante porque as decisões decretadas pelo Papa
estavam acima das decisões dos reis. O Tratado estipulou uma linha
imaginária sobre a América. Assim, as terras descobertas a oeste da
linha foram nomeadas como posse da Espanha e as terras descobertas
a leste foram nomeadas como posse de Portugal.
Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja, estavam
duas grandes civilizações: astecas e incas. Essas civilizações eram
conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo
conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuírem grandes
construções e formarem sociedades extremamente complexas e
organizadas.
Os espanhóis haviam passado séculos lutando contra os muçulmanos
na Península Ibérica em um processo chamado de Reconquista. Assim,
viram nas expedições à América uma nova reconquista, uma vez que os
povos nativos não eram cristãos.
Sobre a conquista da América, é importante considerar que quase não
havia financiamentos da Coroa para as expedições, que, em geral, eram
financiadas por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas
expedições caso fossem encontrados metais preciosos. Entretanto, era
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necessária uma autorização da Coroa para que uma expedição fosse
realizada. Hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram realizadas de
maneira clandestina. Toda expedição autorizada pela Coroa tinha como
obrigação o pagamento do quinto de imposto (a cobrança de 1/5 ou
20%) de todas as riquezas obtidas.
Causas da Conquista
A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos à custa do
extermínio destes. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em
cenários extremamente adversos, pois estavam em número
consideravelmente inferior ao dos nativos. Apesar disso, existem
motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis:
1. Doenças: o contato dos nativos com doenças trazidas pelos
europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos
inteiras de maneira epidêmica e fulminante;
2. Superioridade de armas: as armas utilizadas pelos espanhóis eram
notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis
garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas,
arcabuzes etc.
3. Alianças: a conquista dos incas e astecas só foi possível porque
inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se
aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes.
Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas
ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e da mineração de
aluvião. Rapidamente as populações nativas do Caribe foram quase
completamente dizimadas. Em várias partes da América, entretanto,
houve resistências dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outros,
em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis
tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. O
bispo Frei Bartolomé de Las Casas foi o maior nome na defesa dos
índios contra a violência espanhola. Mesmo assim, a mortalidade foi
gigantesca e estima-se que cerca de 80% da população nativa original
tenha morrido durante o século da conquista.
Depois da conquista, os colonizadores tomaram as devidas providências
para assegurar os novos territórios e, no menor espaço de tempo,
viabilizar a exploração econômica de suas terras. Sumariamente, a
extração de metais preciosos e o desenvolvimento de atividades
agroexportadoras nortearam a nova feição da América colonizada. Para
o cumprimento de tamanha tarefa, além de contar com uma complexa
rede administrativa, os espanhóis aproveitaram da mão de obra dos
indígenas subjugados.
a) O que o Tratado de Tordesilhas estipulou?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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..............................................................................................................
............................................................................................................
b) Quais civilizações estavam nas terras consideradas espanholas pela
Igreja?
..............................................................................................................
............................................................................................................
c) Quais motivos explicam a vitória dos espanhóis sobre os povos
indígenas?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................

ATIVIDADE 02

15/09

O texto a seguir foi escrito por um indígena da América que
aprendeu a língua espanhola, alguns anos após a conquista do
Império Asteca. Esse texto narra a morte de muitos indígenas em
decorrência de uma epidemia de varíola, transmitida a eles pelos
soldados de Cortez. Leia-o.
Quando se foram os espanhóis do México e ainda não se
preparavam os espanhóis contra nós, primeiro se difundiu entre nós
uma grande peste, uma enfermidade geral. Começou em Tepeílhuitl
[mês do calendário asteca). Sobre nós se estendeu: grande destruidora
de gente. Alguns bem os cobriu, por todas partes (de seu corpo) se
estendeu. Na cara, na cabeça, no peito etc.
Era uma enfermidade destruidora. Muitas pessoas morreram
dela. Ninguém podia andar, no máximo estavam deitadas, estendidas
em sua cama. Ninguém podia mover-se, não podia virar o pescoço, não
podia movimentar o corpo, não podia deitar de cabeça para baixo, nem
deitar-se sobre as costas, nem mover-se de um lado ao outro. E quando
moviam algo, davam gritos. A muitos deu morte a pegajosa,
atormentadora, dura enfermidade dos grãos. Muitos morreram dela,
mas muitos somente de fome morreram: houve mortos pela fome: já
ninguém cuidava de ninguém, ninguém com outros se preocupava. Uns
ficaram cegos, perderam a visão. O tempo que esta peste manteve-se
forte foi de sessenta dias, sessenta dias funestos. [..]
LEON-PORTILLA, Miguel. A visão dos vencidos: a tragédia da conquista narrada pelos
astecas. Tradução: Carlos Urbim: Jacques Waimberg. Porto Alegre: L&PM. 1985. p.
99-100.

Responda:
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a) De acordo com o autor, quais eram os sintomas da doença?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................
b) Além da doença, o que causou a morte de muitos indígenas?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
c) Quanto tempo durou a doença?
..............................................................................................................
............................................................................................................
d) Como o adoecimento dos indígenas facilitou a conquista do Império
Asteca pelos espanhóis?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
............................................................................................................

ATIVIDADE 03

22/09

Os textos a seguir contêm as opiniões de dois membros da Igreja
Católica (um teólogo e um frade) sobre a escravização de indígenas
por meio da chamada "guerra justa".
Fonte A
[...] É justo e útil que [os indígenas] sejam servos, e vemos que isso é
sancionado pela própria lei divina. Pois está escrito no livro dos
provérbios: "o tolo servirá ao sábio". Assim são as nações bárbaras e
desumanas, estranhas à vida civil e aos costumes pacíficos. E sempre
será justo e de acordo com o direito natural que essas pessoas sejam
submetidas ao império de príncipes e de nações mais cultivadas e
humanas, de modo que, graças à virtude dos últimos e à prudência de
suas leis, eles abandonam a barbárie e se adaptam a uma vida mais
humana e ao culto da virtude. E se recusam esse império, é permissível
impô-lo por meio das armas e tal guerra será justa, assim como declara
o direito natural [...].
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SEPULVEDA, Juan Ginés de. Dialogum de justis belli causis. In:
ROMANO, Ruggiero. Os mecanismos da conquista colonial: os
conquistadores. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1989. p. 85.
Fonte B
[..] Indo e vindo das Índias [Ocidentais à] Castela (espanhola] e de
Castela às Índias muitas vezes, cerca de cinquenta anos, desde o ano de
1514, somente por Deus e por compaixão de ver perecer tantas
multidões de homens racionais, domésticos, humildes, mansíssimos e
simplíssimos, muito prontos para receber nossa santa fé católica e toda
doutrina moral e serem dotados de todos os bons costumes, como Deus
é testemunha de que nunca pretendi outro interesse. Por isso digo que
tenho certeza e creio assim, porque creio e julgo que assim o terá a
santa Igreja Romana, regra e medida do nosso crer, que tudo quanto foi
cometido pelos espanhóis contra aqueles povos, roubos, mortes e
usurpações dos estados e dos domínios dos reis e senhores naturais,
terras, reinos e outros infinitos bens com crueldades tão malditas, foi
contra a lei retíssima imaculada de Jesus Cristo e contra toda razão
natural, em grandíssima infâmia do nome de Jesus Cristo e sua religião
cristã...]
Cláusula do Testamento de Bartolomé de Las Casas, em 17 de março de
1564. In: SUESS, Paulo (coord.). A conquista espiritual da América
espanhola: 200 documentos - Século XVI. Tradução: José de Sá Porto;
Jaime Agostinho Clasen. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 557.
a) Quais argumentos são apresentados por Sepúlveda para justificar a
submissão dos indígenas (Fonte A)?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Quais argumentos são apresentados por Bartolomé de Las Casas
para condenar a dominação violenta sobre os indígenas (Fonte B)?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Observe a charge e reflita:
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ATIVIDADE 04

29/09

Observe o gráfico a seguir.

a) O que está representado no gráfico?
______________________________________________________________________
b) Quantas pessoas havia no Império Inca em 1530?
______________________________________________________________________
c) E no ano de 1590, qual era a população do Império Inca?
______________________________________________________________________
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INGLÊS
ATIVIDADE 01

16/09

DEMONSTRATIVE PRONOUNS (pronome demonstrativo)
Os demonstrative pronouns servem para apontar, indicar e
mostrar alguma coisa, lugar, pessoa ou objeto.





Pronomes demonstrativos substituem o substantivo;
Pronomes
demonstrativos não
são
seguidos
por
um
substantivo;
Pronomes demonstrativos são frequentemente seguidos pelo
verbo principal;
Os demonstrative pronouns podem estar no singular ou plural:
SINGULAR

PLURAL

THIS = este, esta, isto
Refere-se a algo próximo de quem
fala (near/close – próximo);

THESE = estes, estas.
Refere-se a tudo que está próximo
da pessoa (near/close -perto);

THAT = aquele, aquela, aquilo.
Refere-se a algo distante de quem
fala (far from/not close – longe);

THOSE = aqueles, aquelas.
Refere-se a tudo que está distante
de quem fala (far from/not close longe)

Veja o exemplo a seguir:
Quando livro está perto falamos “this book”, significa “este livro”,
mas se o livro estiver longe falamos “that book”, significa “aquele
livro”

Se for mais de um livro (serve para qualquer substantivo), falamos
“these books” quando estiverem perto, significa “estes livros”, mas se
os livros estiverem longe falamos “those books”, que significa “aqueles
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livros”

Veja mais exemplos em frases no SINGULAR:






 What’s this? – pergunta “o que é’’ uma coisa que está perto da
pessoa que fala.
 What’s that? – pergunta “o que é” uma coisa que está longe da
pessoa que fala.
This house is old. (Esta casa é antiga). Pronome indicando a casa.
This is my telephone number. (Este é o meu número de telefone).
Pronome indicando o telefone.
That house is old. (Aquela casa é antiga). Pronome indicando a casa.
That is my brother David. (Aquele é o meu irmão David.). Pronome
indicando o irmão.

Exemplos de frases no PLURAL:
 What are these? – pergunta “o que são estas” coisas que estão
perto da pessoa que fala.
 What are those? – pergunta “o que são aquelas” coisas que estão
longe da pessoa que fala.





These are my new tennis shoes. (Estes são os meus novos tênis.)
These bikes are mine. (Estas biciletas são minhas.)
Those houses are old. (Aquelas casas são antigas.)
Those girls are my students. (Essas meninas são minhas alunas.)

EXERCÍCIO 1) Complete com THIS, THAT, THESE ou THOSE,
preste atenção na distância dos objetos:
a)

_____________ is a boy.

b)

_____________ is a doll.

c)

_____________ is my ball.
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d)

_____________ is the school bus.

e)

_____________ are the boots.

f)

_____________ are your cats.

g)

_____________ are houses.

h)

____________ is a skull

i)

____________ is an ice cream.

j)

____________ are bicycles.

EXERCÍCIO 2) Complete com THIS, THAT, THESE ou THOSE,
considerando a distância que as setas indicam:
What is ________?
_________ is a __________
What is_________?
_________ is a __________
What are __________?
_________ are __________
What are __________?
_________ are __________
What are ___________?
_________ are __________
What is_________?
_________ is a __________
What are ______________?
_________ are __________
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What is_________?
_________ is a __________
What are ______________?
_________ are __________
What is_________?
_________ is a __________

ATIVIDADE 02

18/09

DEMONSTRATIVE ADJECTIVE (adjetivo demonstrativo)
Um adjetivo é uma palavra que modifica um substantivo. Um adjetivo
demonstrativo é usado para modificar um substantivo, para que
possamos saber qual pessoa, objeto ou local específico é mencionado
em uma frase. Como a função de um adjetivo demonstrativo é
modificar substantivos, ela é sempre seguida por um substantivo.
This (isto, este, esta), That (aquilo, aquele, aquela), These (estes;
estas),

e

Those

(aqueles;

aquelas)

também

são

adjetivos

demonstrativos.


Adjetivos demonstrativos modificam o substantivo.



Adjetivos demonstrativos são seguidos por um substantivo.



Adjetivos demonstrativos não são seguidos pelo verbo principal.

Lembrando que This e These são usados para frases no singular
(apenas um objeto ou pessoa) e That e Those são usados para frases no
plural (dois ou mais objetos ou pessoas).
Observe como os adjetivos demonstrativos são usados nas frases a
seguir:
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He lives in that village. (Ele mora naquela vila). É um adjetivo
porque descreve a vila.



Can I borrow this pen for a moment? (Posso
emprestar esta caneta por um momento?). é um adjetivo porque
descreve a caneta.



Those babies were cute. (Aqueles bebês eram fofos). É um adjetivo
porque descreve os bebes.



These people are accusing you of theft. (Essas pessoas estão
acusando você de roubo). É um adjetivo porque descreve as
pessoaS).

EXERCÍCIO 1) Use THIS ou THESE para completar as frases:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Is ____________ my drink?
_____________ aren’t my trainers.
Is ____________ an interesting museum.
_____________ are new bikes.
_____________ is my house.
_____________ is a hill.
_____________ are donkeys.
Did you drop _____________?
I like ___________ clown.
____________ are my jewels.

EXERCÍCIO 2) Use THAT ou THOSE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Are __________ your books.
Do you like ____________ flowers?
I like ____________ picture.
____________ hamburgers taste good.
Can you see ____________ horses?
______________ blouse is beautiful.
______________ is a Spanish woman.
Did you win? ______________ is amazing.
______________ is my friend’s house.
No, _______________ it’s not mine.
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ATIVIDADE 03

23/09

PARTS OF THE BODY (Partes do Corpo)
Relembrando as partes do corpo:
Head
Neck
Shoulder
Chest
Belly
Arm
Forearm
Elbow
Hand
Finger
Toe
Back
Navel
Hip
Buttock
Leg
Thigh
Knee
Bones

Cabeça
Pescoço
Ombro
Peito
Barriga
Braço
Antebraço
Cotovelo
Mão
Dedo
Dedo do pé
Costas
Umbigo
Quadril
Nádega
Perna
Coxa
Joelho
Ossos

Hair
Skin
Forehead
Eyebrow
Eyelash
Eyelid
Eye
Ear
Nose
Cheek
Lip
Mouth
Tooth
Chin
Jaw
Hell
Foot
Ankle
Brain

Cabelo
Pele
Testa
Sobrancelha
Cílio
Pálpebra
Olho
Orelha
Nariz
Bochecha
Lábio
Boca
Dente
Queixo
Maxilar
Calcanhar
Pé
Tornozelo
Cérebro
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EXERCÍCIO 1) Escreva as partes do corpo do Bart Simpson nos
quadrinhos, utilize as palavras do quadro abaixo:
NECK - NOSE - MOUTH - EAR - TOE – FOOT - HAND –
EYE - FINGER – LEG - WAIST - KNEE - ARM
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EXERCÍCIO 2) Complete as frases de acordo com as partes do corpo
e preencha a cruzadinha:
1

2

3

4

7

8

10

ACROSS (Horizontal)

DOWN (Vertical)

1. Your hands have five _________.

1. Do you have five toes in your

3. You use your _______________
to bend (dobrar) your arm.
5. How many eyes do you have?
7. You use your ________________
to pump (bombar) blood (sangue).

____________.
2. You use your ___________ to
see.
4. You use your _____________ to
think.

9. You use your ________________

6. How many noses do you have?

to run.

8. Your foot has five ____________.

10. How many fingers do you

9. You use your _____________ to

have?
11. You use your _____________ to
bend(dobrar) your leg.
13. You use your _____________ to
throw a ball.

breathe(respirar).
12. You use your _____________ to
hear.
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EXERCÍCIO 3) Encontre as partes do corpo do quadro abaixo no
caça-palavras:
BLOOD – BODY – BONES – BRAIN – EAR – EYES – FEET –
FINGERS – HANDS – HEART – MOUTH – NOSE – STOMACH –
TOES – TONGUE
N

T

O

E

S

J

H

B

O

D

Y

W

M

C

I

Y

E

W

D

O

O

L

B

O

P

S

H

D

A

T

W

I

E

J

R

G

F

O

S

S

C

Z

R

E

H

D

Z

Y

A

L

F

D

H

L

A

W

B

E

F

I

N

G

E

R

S

A

U

W

M

S

A

W

T

V

Z

V

O

M

N

B

G

C

O

H

Y

Z

O

X

K

Q

U

D

M

S

E

K

T

B

T

Q

N

Q

L

M

S

T

E

C

V

O

S

F

E

V

G

O

O

U

O

Y

P

N

R

E

D

U

E

U

U

U

O

H

E

E

S

O

N

E

C

T

F

S

E

R

Z

S

S

M

V

V

H

H

I

U

U

V

U

P

D

M

P

D

E

S

J

I

I

U

N

ATIVIDADE 04

30/09

TEXTUAL GENRE – RECIPE (Gênero textual – Receita)
As recipes (receitas culinárias) usam os verbos no imperativo e têm por
objetivo instruir o preparo dos alimentos, transformando-os em pratos
saborosos de acordo com a cultura específica de cada país. Exemplo:
 Sift flour. (Peneire a farinha);
 Mix the flour. (Misture a farinha);
 Add the boiling water. (Adicione água fervente)
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Vamos conhecer o vocabulário?
Cups
Flour
Sugar
Chocolate
Boiling
Water
Oil
Saucepan
Spoon
Margarine
Eggs
Baking Powder
Directions
Cake

Xícaras
Farinha
Açúcar
Chocolate
Fervendo
Água
Óleo
Panela
Colher
Margarina
Ovos
Fermento em pó
Modo de fazer
Bolo

Bake
Frosting
Condensed Milk
Cover
Over
Coconut
Round
Sift
Mix
Very Gently
Add
Well
Cool Down
Put

Assar
Cobertura
Leite condensado
Cobrir
Sobre
Coco
Redonda
Peneirar
Misturar
Levemente
Adicionar
Bem
Esfriar
Por/colocar

EXERCÍCIO 1) Encontre as palavras do vocabulário no caçapalavras abaixo:
M

N

E

D

C

A

K

E

S

B

R

U

O

F

D

A

F

G

O

U

F

L

O

M

A

M

U

V

R

Z

R

L

G

W

E

L

F

T

G

K

K

L

E

O

M

G

P

U

T

S

B

J

M

I

E

Y

U

R

S

I

A

K

F

S

W

A

T

E

R

A

D

D

L

T

X

R

D

L

N

V

S

U

G

A

R

R

D

C

I

N

I

N

O

O

I

L

N

W

E

L

L

U

F

N

L

N

U

U

I

C

H

O

C

O

L

A

T

E

G

L

E

O

R

T

D

R

C

O

N

D

E

N

S

E

D

M

R

I

C

O

C

O

O

L

D

O

W

N

E

M

S

E

I

E

A

A

C

B

S

F

S

I

F

T

I

B

D

T

R

B

O

I

L

I

N

G

U

O

L

L

B

A

K

I

N

G

P

O

W

D

E

R

M

N

K

Q

Z

S

D

V

E

R

Y

G

E

N

T

L

Y

L

A

W

X

S

A

U

C

E

P

A

N

C

G

N

L
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EXERCÍCIO 2) Leia a receita a seguir:
CHOCOLATE CAKE
Ingredients:









3 cups of flour
1½ cup of sugar
1 cup of chocolate powder
1 cup of hot water
½ cup of oil
1 table spoon of margarine
4 eggs
1 table spoon of baking poder

Directions:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Sift flour.
Mix the flour, the sugar and the chocolate powder.
Add the hot water, mix well and let the mixture cool down.
Add the oil and the margarine and mix them very gently.
Add the eggs and mix well
Add the baking powder and mix it.
Put the mixture of cake in a round form.
Bake for around 30 minutes in 180ºC.

Frosting
 ½ cup of chocolate
 ½ cup of condensed milk
 3 table spoons of sugar
 1 table spoon of margarine
 3 table spoons of grated coconut
Directions
Put all the ingredients in a saucepan, stir them and let them boil
for three minutes. Then pour the mixture over the cake and cover
up with grated coconut.

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

Agora separe as palavras abaixo e faça uma lista de acordo com cada
etapa da receita; Ingredients, Directions e Frosting:
SIFT – MIX – ADD – PUT – CHOCOLATE – TABLE SPOON – MIXTURE –
BAKE – FLOUR – WATER – OIL – EGGS – CONDENSED MILK – OVER –
SUGAR – STIR – VERY

INGREDIENTS

EXERCÍCIO

3)

DIRECTIONS

Responda

(em

inglês)

FROSTING

as

perguntas

a

seguir:

(Respostas pessoais)
a) What is your favorite recipe?
My favorite recipe is ______________________________________________
b) What foods do you prefer to eat in your breakfast?
I prefer to eat __________________________________________ in my
breakfast
c) What foods do you prefer to eat in your lunch?
I prefer to eat __________________________________________ in my lunch
d) What foods do you prefer to eat in your dinner?
I prefer to eat __________________________________________ in my
dinner
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e) What kind of food do you usually eat?
I usually eat _______________________________________________________
f) What kind of drink do you prefer?
I prefer to drink ___________________________________________________
EXERCÍCIO 4) OPCIONAL: (Essa atividade você pode desenvolver se
quiser e se tiver um celular para enviar foto, se não tiver celular
pode fazer a receita e enviar por escrito nessa apostila quando
entregar, pode colocar se você fez, se deu certo e como ficou seu
bolo.)
Com o auxílio de um responsável realize a receita acima! Ficarei
muito feliz em receber uma foto do seu bolo pronto no meu
WhatsApp!!! Bom trabalho!!!
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Nome:

Turma:

CIÊNCIAS
ATIVIDADE 01

09/09

LEIA O TEXTO SOBRE A VIDA AQUÁTICA E FAÇA O QUE SE PEDE.
Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a
disponibilidade e intensidade da luz no ambiente, uma vez que ela é
necessária para a fotossíntese e tem impacto direto na diversidade de
organismos.
No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a
profundidade: quanto mais fundo, menor a quantidade de energia
luminosa disponível, uma vez que parte dela é refletida na camada mais
superficial
da
água,
parte
é
absorvida
pelos
organismos
fotossintetizantes das áreas mais superficiais e outra é absorvida pela
própria água.
A zona eufótica ou fótica é uma região bem iluminada, que vai da
superfície da água até cerca de 200 m de profundidade. Nessa região há
muitos organismos fotossintetizantes, como algas, que são produtores na
cadeia alimentar. Consequentemente, essa é uma zona rica em
consumidores, como invertebrados e peixes.
Abaixo da zona fótica está a zona afótica, cuja intensidade de luz é
insuficiente para a realização da fotossíntese e por isso ela não é
habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes.
(GEWANDSZNAJDER, Fernando; PACCA, Helena. Teláris ciências, 7º ano: ensino
fundamental, anos finais. 3. ed. São Paulo: Ática, 2018. p. 99)

1) Depois de ler o texto acima indique, na imagem a seguir, as zonas
eufótica e afótica, coloque o nome da zona ao lado da seta.
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2) Ligue corretamente usando lápis de cor:

ATIVIDADE 02

16/09

Leia o resumo sobre plâncton, nécton e bentos e observe as figuras. As
figuras estão fora de escala.
Plâncton: é formado pelo conjunto de seres que são transportados
horizontalmente no meio aquático (eles ficam na parte mais de cima da
água, flutuando), arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. O
plâncton pode ser dividido em dois: fitoplâncton e zooplâncton.
O fitoplâncton (Figura 1) é composto por seres microscópicos
fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese (“seu próprio alimento a
partir da luz do sol”). Esse tipo de plâncton constitui a base da teia
alimentar aquática, sendo considerado o principal produtor primário dos
oceanos e são os principais produtores de oxigênio do planeta.
Geralmente são de cor esverdeada.
O zooplâncton (Figura 2) é composto por seres microscópicos que não
fazem fotossíntese e se alimentam do fitoplâncton, assumindo, portanto,
o papel de principal transferidor da energia produzida pelo fitoplâncton
para os outros seres da cadeia alimentar, como os peixes. Geralmente
são de cor marrom.
O nécton inclui os seres capazes de nadar e vencer a força das
correntes, como os peixes e os mamíferos aquáticos (exemplo é o golfinho
da figura 3).
O bentos é formado pelos seres que vivem no leito (fundo) do mar ou dos
rios e lagos. Alguns são fixos (sésseis), como as esponjas, as cracas e as
anêmonas; outros se movem, como as estrelas-do-mar (Figura 4), os siris
e os caramujos.
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a) No espaço abaixo faça um desenho representando o plâncton, nécton
e bentos. Se inspire na figura da atividade 1, use sua criatividade,
depois pinte.

b) Releia o texto sobre plâncton, nécton e bentos e assinale qual grupo
citado têm as características abaixo:
a) Seres que vivem no fundo de ambientes aquáticos. Se movem ou
estão associados ao substrato (o fundo):
( ) Plâncton.
( ) Nécton.
( ) Bentos.
b) Seres levados pelas correntes de água:
( ) Plâncton.
( ) Nécton.
( ) Bentos.
c) Seres que vivem na coluna de água, se movimentam e vencem as
correntes:
( ) Plâncton.
( ) Nécton.
( ) Bentos.
d) Algas microscópicas:
( ) Plâncton.
( ) Nécton.

( ) Bentos.
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e) Peixes e baleias:
( ) Plâncton.

( ) Nécton.

( ) Bentos.

f) Esponjas e estrelas-do-mar:
( ) Plâncton.
( ) Nécton.

( ) Bentos.

ATIVIDADE 03

23/09

Leia os textos sobre os seres vivos de vida aquática que podemos
encontrar em nossa região e depois responda as perguntas da atividade
04.
TRAÍRA
Traíra é o nome dado ao gênero de peixes carnívoros de água
doce. É um dos peixes mais
populares do Brasil, presente em
quase todos os açudes, lagos, lagoas
e rios. Nas regiões que oferecem boa
alimentação, é comum que atinjam
70 centímetros de comprimento, e
alguns exemplares excedem 4
quilogramas de peso. Sua pesca é
feita de anzol, com isca de peixe ou
carne; mesmo jovens com alguns centímetros de comprimento
costumam atacar iscas em movimento, como as artificiais. Deve-se ter
cuidado ao manipulá-la, pois costumam dar mordidas muito dolorosas
e que sangram abundantemente. É indesejável em piscicultura, pois
alimenta-se vorazmente de alevinos e peixes jovens de outras espécies.
Tem marcada predileção por sombras e escuridão. É um peixe
territorialista e canibal; protege suas crias até que se espalhem em meio
a vegetação marginal. É um peixe voraz, briguento, completamente
territorial e muito esportivo. Possui dentes afiadíssimos e todo o
cuidado é pouco no seu manuseio, pois além de tudo ela é
extremamente lisa e escorregadia. A traíra está ativa quando a água
está quente, com temperatura acima de 18° C. Ela habita locais de água
parada e com vegetação aquática abundante. Pedaços de madeira,
troncos caídos, latas, são um ótimo esconderijo para as traíras. Nos
meses frios se enterram no fundo para suportarem a baixa temperatura
da água.
(Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%ADra)
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AGUAPÉ
O aguapé é uma planta aquática
flutuante que se desenvolve muito bem nas
regiões de clima quente.
A espécie é originária das massas de água
doce das regiões tropicais quentes da América
do Sul, com distribuição natural nas bacias do
Amazonas e do Rio da Prata. É utilizada em
fitorremediação e como planta medicinal,
fertilizante de solos e planta ornamental,
embora seja considerada uma perigosa espécie
invasora nas regiões tropicais e subtropicais.
Seu desenvolvimento é acelerado onde
existe excesso de oferta de nutrientes
(coliformes fecais), como é o caso das águas das
lagoas e represas que são poluídas por esgoto
urbano e alguns tipos de efluentes industriais.
Sua introdução nos sistemas de água das cidades brasileiras se
deve justamente a sua característica de absorver e acumular poluentes,
"filtrando" a água.
Porém, quando em abundância, impede a proliferação de algas
responsáveis pela oxigenação da água, causando a morte dos
organismos aquáticos. No paisagismo, o aguapé é utilizado para povoar
lagos e espelhos d`água, favorecendo a vida aquática, principalmente os
peixes.
(Adaptado de: https://www.tudosobreplantas.com.br/asp/plantas/ficha.asp?id_planta=17409)

SANGUESSUGAS
As sanguessugas são animais invertebrados e hermafroditas
(possuem os dois sexos) que têm uma
enorme diversidade de formas. Existem
mais de 600 espécies diferentes, entre elas
há as terrestres, marinhas e de água doce.
São
parasitas
temporários
que
se
alimentam
de
sangue.
Seu
corpo,
ligeiramente achatado, é constituído de
cabeça, tronco e cauda, e está formado por
diversos anéis. A sanguessuga tem uma
mucosa bucal, equipada com dentes que usa para cortar a pele de suas
vítimas. Suas glândulas salivares secretam substâncias anticoagulantes
(hirundina) para prolongar a hemorragia, vasodilatadoras e um
anestésico local (para evitar que o animal atingido perceba sua
presença).
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A sanguessuga medicinal europeia (Hirudo medicinalis) é a espécie
mais famosa, seu corpo chega a 20 cm de comprimento, e é utilizada
para fins terapêuticos há mais de 2500 anos. Em lugares como Roma,
Grécia e Síria, estes animais eram usados para chupar o sangue de
muitos lugares do corpo. Eram as chamadas sangrias, realizadas
porque se acreditava que podiam curar desde dores locais (algo
comprovado) e processos inflamatórios até obesidade, gota, tumores,
distúrbios mentais, nefrite, etc.
Os cientistas já identificaram várias substâncias medicinais que
este pequeno invertebrado produz em sua saliva, cada vez que morde
seu hospedeiro. Algumas destas substâncias, que estão sendo
estudadas, poderiam tornar-se fármacos úteis para o tratamento de
enfermidades cardiovasculares.
Podem ser encontradas em todo o mundo, geralmente na água
doce. Existem também algumas espécies marinhas e outras que vivem
na lama. Nas zonas tropicais existem espécies arbóreas que caem sobre
as vítimas. Preferem lagos, lagoas, rios calmos de água quente.
(Adaptado de: https://www.infoescola.com/anelideos/sanguessugas/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Sanguessuga#:~:text=de%20mat%C3%A9ria%20org%C3%A2nica.,Distribui%C3%A7%C3%A3o%20e%20habitat,rios%20calmos%20de%20%C3%A1gua%20quente.)

ATIVIDADE 04

30/09

COM BASE NOS TEXTOS ANTERIORES RESPONDA AS PERGUNTAS
DO QUESTIONÁRIO ABAIXO:
a) Qual é a estratégia para a traíra suportar os meses de frio?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) Por que o aguapé é utilizado nos sistemas de água das cidades
brasileiras?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
c) Onde (em que habitat) podemos encontrar as sanguessugas?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) Por que, na piscicultura, a traíra não é muito recomendada?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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e) Quando o aguapé se reproduz muito (se prolifera) ele traz danos ao
ambiente aquático. Explique:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
f) Do que as sanguessugas se alimentam?
..............................................................................................................
g) Resuma o comportamento da traíra:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
h) Qual o clima
................................

ideal

para

o

aguapé

se

desenvolver?

i) Quais as estratégias que a sanguessuga usa para que suas
vítimas/hospedeiros não sintam que seu sangue esteja sendo sugado?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
j) Quais são os ambientes ideias para as sanguessugas habitarem?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Nome:

Turma:

EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADE 01 e 02

10 e 17/09

ATLETISMO;
1)Cites duas provas oficiais de corridas do atletismo:

2)Cite duas provas oficiais de lançamentos ou arremesso do atletismo:

FUTEBOL

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

) Uma equipe de futebol inicia a partida com 15 jogadores em

campo.
2)(

) No Futebol vence a partida a equipe que marcar o maior número

de gols.
3)(

) No Futebol não é permitido o uso das mãos, a não ser pelo goleiro

e nas cobranças dos arremessos laterais.
4)(

)Uma partida de futebol tem duração de 90 minutos.

5)(

)Quando um jogador comete uma falta dentro da grande área é

marcado um pênalti.

ATIVIDADE 03 e 04

24/09 e 01/10

FUTSAL
Assinale a alternativa correta:
1)Uma equipe de futsal inicia a Partida com:
a) 50 jogadores

b)5 jogadores

c)11 jogadores

2)O Futsal também é conhecido como :
a)handebol de salão

b)Futebol de Salão.

c)beechandebol
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3) O objetivo do jogo de Futsal é marcar:
a) o menor numero de gols.

b)maior numero de gols c)cestas

4)É fundamento do futsal:
a) chute

b)saque

c)cortada

5) No futsal as cobranças de lateral e escanteio devem ser realizadas
utilizando:
a)as mãos

b) os pés

c)os joelhos

Voleibol
1)São Fundamentos que fazem parte do Voleibol:
a)(

)Saque e Bloqueio

b)chute e drible

c )(

) Chute e finta

2)Para uma equipe de voleibol começar o jogo são necessários estar na
quadra :
a)6 jogadores

b)11jogadores

c) 20 jogadores

3)No voleibol antes de lançar a bola para a quadra adversária é
permitido que uma equipe realize no máximo:
a)3 toques na bola

b) 30 toques na bola

c)10 toques na bola

4)A quadra de voleibol é um retângulo medindo:
a)180 metros de comprimento por 90 metros de largura
b)18 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura
c) 18 metros de comprimento por 9 metros de largura
5)O voleibol é um esporte praticado por duas equipes em uma quadra
dividida por uma :
a) trave

b)rede

c)cesta
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ENSINO RELIGIOSO
ATIVIDADE 01

09/09

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

SÍMBOLO DO CRISTIANISMO

ATIVIDADES
1- O que é:
a) Monoteísmo:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Politeísmo:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2- O que fundamenta o cristianismo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3- Onde surgiu a bíblia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4- O que Jesus pregava?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5- O que é ser cristão? Você é um bom cristão? Justifique.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ATIVIDADE 02

02/10

Plante o futuro

Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias
acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto
carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não
admirasse suas plantas e flores.
Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o
serviço com toda dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe
perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu.
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- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem.
- Ah! Mais ou menos uns 15 anos - respondeu o velho.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? - questionou o
rapaz.
- Não meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto.
- Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não
comerá de seu fruto?
O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu:
- Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém
comeria jabuticaba se todos pensassem como você.
O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo.
Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e
parou para descansar à sua sombra.
De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma
jabuticabeira carregada de frutos maduros.
Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia,
lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu: "Estou comendo esta
jabuticaba porque alguém há 15 anos plantou esta árvore. Talvez essa
pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão." O importante é
plantar e saber que um dia alguém será beneficiado.
(Trecho do livro Para Que Minha Vida Se Transforme / Maria
Salette e Wilma Ruggeri - Ed. Verus)

ATIVIDADES

1- O que você imagina que o jovem pensava no momento em que
perguntou para o idoso: - Então, qual a vantagem de plantar uma
árvore se o senhor não comerá de seu fruto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2- Diante da reflexão desse texto, como você explica o título?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3- Você concorda ou discorda com a opinião do senhor? Porque?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4- Reflita e escreva a significado dessa frase: “O importante é plantar e
saber que um dia alguém será beneficiado.”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5- Quais atitudes boas que você tem hoje e que pode melhorar o seu
futuro e o futuro das outras pessoas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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:

ARTE
ATIVIDADE 01

25/09

Folclore
Por folclore entendemos as manifestações da cultura popular que
caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser
manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os
costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração.
Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e
que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. As
manifestações
do
folclore
dão-se
por
meio
de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, bri
ncadeiras, jogos etc. A palavra folclore tem origem no inglês e é
oriunda do termo folklore. Esse termo, por sua vez, foi originário da
expressão folk-lore, criada por um escritor chamado William John
Thoms, em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thoms
enviada à revista The Atheneum foi publicada.O termo de Thoms
baseava-se em duas palavras: Folk, que significa povo; Lore, que
significa conhecimento, saber.
Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Thoms,
significa saber tradicional de um povo.
Agora é com você responda as adivinhas através de
desenhos, use o espaço abaixo.
1)O que é o que onde se meta permanece no mesmo lugar?
2)Que ferramenta diz no nome que já foi?
3)Quem é mesmo tendo casa vive do lado de fora?
4)o que é que corre a casa inteira depois vai dormir?
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ATIVIDADE 02

02/10

Agora você é o artista aqui estão algumas imagens de obras de arte que foram
realizadas releituras e trazidas para o folclore.
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Escolha uma das imagens e desenhe a no espaço abaixo, não se esqueça de
colorir ou fazer uma colagem.

