
 

 

 

 

 

 

EMEF ITAPUTANGA 

9° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):_______________________________________________________Turma:________ 

 

 

Objetivos de aprendizagem e habilidade(s) da BNCC: (EF06LP06): Empregar,  
adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os  
substantivos e seus determinantes  
  
Concordância Nominal  
Há uma regra geral para conseguir ter uma concordância nominal. Essa regra diz que  
todos os determinantes da oração, ou seja, adjetivo, numeral, pronome adjetivo e artigo,  
precisam estar em harmonia entre si, concordando em gênero e número do substantivo.   
Logo se o substantivo é masculino e estiver no singular, os determinantes também  
precisarão estar.  
  
Adjetivo e substantivo  
Como já foi dito, o adjetivo precisa concordar em número e gênero com o substantivo.   
Quando existem mais de um substantivo é necessário que o adjetivo esteja de acordo  
com aquele substantivo mais próximo, confira o exemplo:  
Um substantivo: Que quarto maravilhoso!  
Mais de um substantivo: Que maravilhoso quarto e banheiro!  
Porém, se os substantivos forem nomes próprios é preciso que o adjetivo esteja no  
plural, exemplo:  
Os grandes Lucas e Mateus são irmãos, por isso se parecem.  
Quando possui mais de um substantivo e eles aparecem antes do adjetivo, é preciso  
que o adjetivo concorde com o substantivo mais próximo, veja o exemplo:  
Que sala e banheiro maravilhoso!  
Que banheiro e sala maravilhosa!  
Que sala e banheiro maravilhosos!  
  
Substantivo e Adjetivos  
Quando o substantivo possui mais de um adjetivo é possível conseguir a concordância  
verbal de diferentes formas.   
A primeira forma é colocar o artigo e o substantivo que antecede os adjetivos no plural.  
Exemplo:  
Amo as músicas nacional e internacional.  
Mas também é possível colocar o artigo antes do último adjetivo, veja:  
Amo a música nacional e a internacional.  
  
Números ordinais e substantivo  
Os números ordinais que aparecem antes do substantivo, podem ser acompanhados  
de substantivos no singular ou no plural.  



 

 

 

 

 

 

A segunda e a terceira posição.  
A segunda e a terceira posições.  
Mas se os números ordinais aparecem depois do substantivo, é preciso que o  
substantivo esteja no plural.   
As posições segunda e terceira.  
Há outras regras de concordância nominal, mas essas são as principais que você deve  
saber na ponta da língua! Agora é a sua vez de colocar em prática todos os seus  
conhecimentos com os exercícios de concordância nominal abaixo.  
  
Exercícios  
  
1) Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram _____ às procurações, como  
instrumentos _____ para os fins colimados.  
  
a) mesmas, anexos, bastantes  
b) mesmo, anexo, bastante  
c) mesmas, anexo, bastante  
d) mesmo, anexos, bastante  
e) mesmas, anexos, bastante  
  
2) Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada.  
  
a) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada.  
b) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados.  
c) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas.  
d) Obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução.  
e) Obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício.  
  
3) A frase em que a concordância nominal está INCORRETA é:  
  
a) As ferramentas que julgo necessárias para você consertar o motor, ei-Ias nesta caixa;  
deixo anexa, para seu próprio controle, uma relação delas.  
b) É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar, portanto,  
qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito.  
c) Questões político-econômicas envolvem amplo debate, logo não considere inaceitáveis  
algumas indefinições referentes a esses pontos.  
d) Muitas pesquisas recentes tornaram superadas algumas afirmações sobre a língua e a  
literatura portuguesas.  
e) Passadas cerca de duas semanas, foram conhecidos os resultados do concurso que  
premiou o artista mais destacado do carnaval e de outras folias cariocas.  
  
4) “Água às refeições é ________ para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que  
________ tomar, se se quer conservar a silhueta.”   
a) mau, é preciso  
b) mau, são precisas  
c) mal, é precisa  
d) má, são precisas  
e) má, é preciso  



 

 

 

 

 

 

  
5)“Noites pesadas de cheiros e calores amontoados…”  
Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a  
concordância de “amontoado”.  
  
a) odores e brisas amontoadas  
b) brisas e odores amontoadas  
c) nuvens e brisas amontoadas  
d) nuvens e morros amontoados  
e) morros e nuvens amontoados  
  

Matemática 

 

Orientações:  
▪ Realize as tarefas com bastante atenção. 

▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização 

▪ Lembre-se de colocar o nome e o ano ao enviar a foto para o professor 

 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade  

• Efetuar cálculos com potências  

• Resolver e elaborar problemas usando as relações entre potenciação e 

radiciação  

• Resolver e elaborar problemas que envolvam calculo de expressões 

numéricas e algébricas 

Exercícios: 

1) Calcule 

a) √9 +√4 

b) √25 - √16 

c) √49 +√16 

d) √100 -√36 

e) √4 -√1 

f) √25 -3√8 

g) 3√27+4√16 

h) 3√125-3√8 

i) √25-√4+√16 

j) √49+√25 -3√64 

2) Copie e coloque = ou ≠ de modo a obter sentenças verdadeiras 

a) √2+√5...√7 

b) √9+√4...√13 



 

 

 

 

 

 

c) √9+√4...5 

d) √16-√9...√7 

3) Copie e coloque = ou ≠ de modo a obter sentenças verdadeiras 

e) √2+√5...√7 

f) √9+√4...√13 

g) √9+√4...5 

h) √16-√9...√7 

 

4) Efetue as seguintes adições e subtrações 

a) 2√7+3√7 

b) 5√11-2√11 

c) 8√3-10√3 

d) 4√5+24√5 

e) 4 3√5-6 3√5 

f) √7+√7 

g) √10+√10 

h) 9√5+√5 

i) 3 5√2-8 5√2 

j) 83√7-13 3√7 

 

5) Efetue as adições e subtrações 

 

a) 7√2-3√2+2√2 

b) 5√3-2√3-6√3 

c) 9√5-√5+2√5 

d) 7√7-2√7-3√7 

e) 83√6-3√6-93√6 

f) 4√8+4√8-44√8 

 

6) Simplifique os radicais e efetue as operações 

a) √2+√32 

b) √27+√3 

c) 3√5+√20 

d) 2√2+√8 

e) √27+5√3 

f) 2√7+√28 

g) √50-√98 

h) √12-6√5 

i) 8√5-√20 

j) √20-√45 

 

7) Simplifique os radicais e efetue as operações 

a) √28-10√7 b) 9√2+3√50 



 

 

 

 

 

 

c) 6√3+√75 

d) 2√50+6√2 

e) √98+5√18 

f) 3√98-2√50 

g) 3√8-7√50 

h) 2√32-5√18 

8) Simplifique os radicais e efetue as operações 

a) √75-2√12+√27 

b) √12-9√3+√75 

c) √98-√18-5√32 

d) 5√180+√245-17√5 

CIÊNCIAS 

Orientações:  

▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-19, apresento 

a 4ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole quem optou pela atividade 

impressa,para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.Utilizem o 

material de apoio para pesquisa disponibilizado no grupo da sala e se necessário assistam as vídeoaulas. Grata!  

 
Habilidades:(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do 
átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.   
 
          Nessa 4ª coletânea vamos relembrar sobre a matéria, compreendendo que ela é formada por 
átomos que se encontram em todos os lugares, no ar, na água, no solo e até mesmo em nosso corpo. 
Então vamos lá…. 
          Do que é feita a matéria? A matéria é constituída por átomos. O átomo é a menor partícula 
capaz de identificar um elemento químico.  O estudo do átomo se iniciou na Grécia antiga com o 
filósofo Leucipo e seu discípulo Demócrito: para eles, o átomo era o menor componente de toda a 
matéria existente. Sendo, então, impossível dividi-lo em partes menores. 
          Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto a 
sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. Surgiram, então, os 
modelos atômicos: 

O Modelo Atômico de Dalton, conhecido como o modelo bola de bilhar 

 



 

 

 
➢ Modelo Atômico de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. O físico 

inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como o modelo pudim de ameixa. 

 
➢ O Modelo Atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde a um 

sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares, ao 
redor do núcleo.   

 
➢ O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Por esse motivo, o aspecto 

da estrutura atômica de Bohr também é chamada de Modelo Atômico de Bohr ou Modelo 
Atômico de Rutherford-Bohr.Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, 
mas descrevem órbitas determinadas. 

 
 

EXERCÍCIOS 
 
1-A imagem abaixo representa qual modelo atômico? 

 
 
2-Qual cientista propôs o primeiro modelo atômico moderno que ficou conhecido como “bola de 
bilhar”? 
a)Isaac Newton. 
b)Demócrito. 
c)Dalton. 
d)Ernest Rutherford. 
 
3-Assinale a alternativa incorreta: 
a) As primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos foram de Thomson. 
b) No modelo atômico de Rutherford-Bohr, os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao 
acaso, mas descrevem órbitas determinadas. 
c) O modelo atômico de Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. 
d) Demócrito e Leucipo foram os primeiros a definir o conceito de matéria e átomo. 



 

 
4-Leia o poema apresentado a seguir:  

Pudim de passas  
Campo de futebol  

Bolinhas se chocando  
Os planetas do Sistema Solar  

Átomos  
Às vezes 

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A 
composição metafórica presente nesse poema remete: 
a) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. 
b) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier. 
c) se referem aos modelos propostos por Dalton, Rutherford e Bohr. 
d) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol. 
 
5-Os modelos atômicos descrevem alguns aspectos estruturais dos átomos. Sobre essa afirmação 
podemos afirmar que: 
a) Os modelos atômicos foram desenvolvidos pelos cientistas gregos Leucipo e Demócrito. 
b) Os principais modelos atômicos são: Modelo de Rutherford e o Modelo de Rutherford-Bohr. 
c) O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o Modelo Atômico de Rutherford. 
d) Os modelos atômicos foram desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o 
átomo e a sua composição. 
 
 
 

HISTÓRIA 
ORIENTAÇÕES: - A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 
                             -Será postado um vídeo aula no grupo da escola. 
Objetivos da aprendizagem: 
(EF09HI01)- Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e 
políticos de emergência da República no Brasil. 

A Proclamação da República 
      A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889 e representou o fim do 
Segundo Reinado e o início do período republicano. Desde a Guerra do Paraguai, os militares 
fortaleceram-se como grupo social e almejavam maior participação na política. O Clube Militar no Rio 
de Janeiro se tornou local para discussões sobre as causas republicanas. 
     Dom Pedro II, utilizando o Poder Moderador, impediu a participação militar na política brasileira 
durante o Segundo Reinado. E foi justamente um levante militar o responsável pela deposição do 
segundo imperador brasileiro. Logo após a instalação da República, a família real foi exilada na 
França. 
Causas da Proclamação da República 
     Questão  Militar -foi o atrito entre Dom Pedro II e os militares. Aproveitando a força da vitória na 
Guerra do Paraguai, os militares quiseram participar efetivamente da política brasileira, mas Dom 
Pedro II, utilizando o Poder Moderador, impediu essa participação. O Exército, em especial, 
mostrava-se como “salvador da pátria”, como se fosse o único detentor da solução para a crise 
enfrentada pelo Império. 
      Questão religiosa - procurando seguir as normas vindas do Vaticano no final do século XIX de 
combate à maçonaria, vários bispos proibiram a participação de maçons em qualquer ordem 
religiosa. Ao mandar prender os bispos que decidiram cumprir à risca tal medida, houve o rompimento 
entre o imperador e o catolicismo. 
     Questão abolicionista- determinante para o fim do Império e a consequente Proclamação da 
República foi o fim da escravidão em 13 de maio de 1888. A abolição aconteceu sem nenhum 
pagamento de indenização. Com isso, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e se aproximaram 
do movimento republicano. Na época, esses fazendeiros foram chamados de “republicanos de última 
hora”. 
Quem proclamou a República? 



 

     Apesar de ser aliado de Dom Pedro II, o marechal Deodoro da Fonseca aproximou-se dos grupos 
militares alinhados com o positivismo. Ele assumiu a liderança dos republicanos no Exército e, em 
15 de novembro de 1889, comandou as tropas que depuseram Dom Pedro II.                                                                      
      Com Deodoro, chegavam ao poder os militares, que dominaram a política brasileira nos primeiros 
anos da república. O marechal tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Seu governo e o do seu 
sucessor, o marechal Floriano Peixoto, são  chamados na historiografia de República da Espada 
(1889-1894). 
 
Características da Constituição de 1891 
-Implantação da república federativa, com governo central de vinte estados membros. 
 - Estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados. 
 - Grande parte do poder concentrado no governo federal (poder executivo). 
 - Divisão dos poderes em três: executivo (presidente da república, governadores, prefeitos), 
legislativo (deputados federais e estaduais, senadores e vereadores) e judiciário (juízes, promotores, 
etc.). 
 - Estabelecimento do voto universal masculino. Ou seja, somente os homens poderiam votar. Além 
das mulheres, não podiam votar: menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. 
-A Igreja Católica foi separada do Estado; Liberdade de culto; Registro civil para nascimento, 
casamento e óbito. 
 
ATIVIDADES: 
1-Dê o significado: 
-Monarquia; 
-Império; 
-República; 
 
2-Sobre a constituição de 1891, explique: 
- voto; 
- divisão dos poderes; 
- Igreja; 
3- Por que os fazendeiros romperam com o imperador Dom Pedro II logo após a abolição da 
escravidão em 1888? 
A) Não pagamento de indenização 
B) Revolta dos escravos e destruição das lavouras de café 
C) Apoio dos militares ao imperador 
D) Êxito da industrialização no Brasil. 
4-Com a instalação da República no Brasil, algumas mudanças fundamentais  aconteceram . Entre 
elas, destacam-se: 
 A) A militarização do poder político e a universalização da cidadania; 
 B) A descentralização do poder político e um regime presidencialista forte; 
 C) Um poder executivo frágil e a criação de forças públicas estaduais; 
 D) A instituição do voto secreto. 
5- A separação da Igreja do Estado e a instituição da obrigatoriedade do casamento civil foram 
medidas tomadas: 
 A) Durante o período regencial 
 B) No fim do segundo Império 
C) Logo após a instalação da República 
 D) Durante o primeiro governo civil republicano. 
6- A Proclamação da República foi realizada no  15 de novembro como resultado da mobilização de 
republicanos e dos militares contra a monarquia. Por meio de um golpe, o imperador foi derrubado e 
um presidente foi escolhido para governar o Brasil temporariamente. A Proclamação da República 
foi realizada por: 
A) Benjamin Constant 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Floriano Peixoto 
D) José do Patrocínio 



 

 
7- A respeito da Proclamação da República e da celebração que acontece anualmente no dia 15 de 
novembro, selecione a alternativa INCORRETA: 
A) O 15 de novembro é  considerado um feriado nacional. 
B) A família real, que governava o Brasil desde 1822, foi expulsa do país. 
C) O ponto de partida da insatisfação dos militares com a monarquia foi a Guerra do Paraguai. 
D) Houve extensa participação popular nos eventos da Proclamação da República. 
 

GEOGRAFIA 

Objetivo de Aprendizagem-. Compreender oos efeitos diversos da globalização sobre a 

economia de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

-Recohecer as transformações da globalização na atividade agropecuária. 

-Identificar os impactos da globalização nas culturas de diferentes países. 

GLOBALIZAÇÃO 

A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões 
do planeta sendo um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura 
do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial 
integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada 
pelos sistemas de comunicação e transporte. 
Mas o que é globalização exatamente? a globalização é entendida como a integração com maior 
intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre 
as diferentes partes do globo terrestre, esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou 
acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização 
é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por 
ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo.Há um século, por exemplo, a velocidade da 
comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e 
eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em 
comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos 
dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. O avanço realizado nos sistemas 
de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, 
propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão “aldeia global”. 
O termo “aldeia” faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das 
outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-informacional tornou o 
planeta metaforicamente menor. 
A origem da Globalização-são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se 
iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século 
XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo.De toda forma, como 
já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais 
com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, 
cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-
Científica-Informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase 
de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de 
informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior 
evolução nos meios de transporte. 
Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de cinco 
séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos 
últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. 
Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos 
que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos 
humanos, saúde e, principalmente, a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é 
vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, 
temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. 
Considera-se que o principal entre os problemas da globalização é desigualdade social onde o poder 
e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria. 



 

.Aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos 
meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para 
uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida (a depender do contto social 
e econômico) para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da 
globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. 
Efeitos da Globalização 
Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no 
mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional 
em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais 
especulativos.. 
Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chama-
das de transnacionais ou empresas globais.  
 

ATIVIDADES 
01- Explique com suas próprias palavras o que entende por GLOBALIZAÇÃO. 

 
02- Como surgiu a Globalização. 

 
03- Quais impactos diretos a Globalização causa na vida das pessoas? 

 
04- Identifique aspectos positivos e negativos da Globalização. 

 
05- Você consegue identificar no seu dia a dia alguma influência do processo de Globalização? 

 
06- Qual a relação do avanço tecnológico com a Globalização? 

 
07- Podemos afirmar que a Globalização intensificou as relações Comerciais? 

 
08- Cite três exemplos que você percebe no cotidiano da sociedade, adquirido com a Globaliza-

ção. 
 

09- Podemos afirmar que a Internet ampliou o avanço da globalização? Explique. 
 

10- As atividades industriais da globalização estão extremamente internacionalizadas e são 
baseadas em ferramentas tecnológicas de produção e comercialização. Sendo assim, destacam-
se, no processo de globalização, as empresas ligadas à 
A) produção de conhecimento, como as de informática. 
B) exploração de bens primários, como as madeireiras. 
C) atividade de produção artesanal, como as têxteis. 
D) alta exploração dos trabalhadores, como as de base. 
E) extração de minerais metálicos, como as mineradoras. 
 
11-Com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma homogeneização da 
produção e do consumo em nível global, porém esse processo não é uniforme em todo o planeta. 
Desse modo, pode-se afirmar que a globalização resultou na 
A) melhoria da qualidade de vida das populações periféricas. 
B) utilização de mão de obra com baixa qualificação profissional. 
C) acentuação da desigualdade social entre diferentes regiões. 
D) diminuição dos impactos ambientais gerados no globo. 
E) centralização econômica dos governos neoliberais. 
 
12-A globalização provocou profundas mudanças nos sistemas globais de produção. É uma 
característica desse sistema a 
A) fragmentação da produção industrial. 
B) utilização de mão de obra braçal. 
C) existência de grandes estoques de produtos. 

https://brasilescola.uol.com.br/economia/empresas-multinacionais.htm


 

D) concentração das unidades fabris. 
E) baixa qualificação técnica do trabalhador. 
 

Inglês 

 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma. 

 

 

Habilidade (Currículo do ES):  

➢ Escutar e compreender as palavras estudadas do vocabulário utilizado na aula; 

➢ Escutar e compreender perguntas simples relacionadas ao vocabulário; 

➢ Utilizar e reconhecer o vocabulário relacionado. 

 

 

Reading and comprehension 

 

       My name is Kate O’Hara. I live on a farm with my mother and father. I like it but I work 

very hard. Every morning I wake up at five o’clock and feed the horses. Then I can go back 

to the house. Mum makes breakfast at 5:30 and I’m not late for breakfast because I don’t like 

cold eggs. After breakfast I help dad for an hour. Then I have a shower and get ready for 

school. The school bus leaves at  8:15. I leave home at 8:00. 

     After school I can watch TV  for an hour. Then we have our dinner. We have chicken for 

dinner but I hate it. I eat it because mum gets angry. After dinner I do my homework. Then I 

go out and feed the horses. I go to bed early because I’m always very tired at the end of the 

day. 

ARTE 

Habilidade: (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

Faça a leitura do conteúdo com atenção! 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFIA 

Fotografia é a técnica de captar uma imagem. Para que uma fotografia existisse houve 

várias experiências. O francês Joseph- Nicéphore Niepce que teve a primeira fotografia 

reconhecida em 1826. Antes das fotografias eram as pinturas que eternizavam as pessoas 

ou lugares.  

Veja alguns artistas que retrataram pessoas em suas obras: 

 

 
ATIVIDADE 1: 

 

As obras de arte acima retratam imagens de pessoas. Reproduza dentro do desenho que 

representa um celular a sua própria imagem, com características e cores que te 

representa. Seja criativo! 

 



 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Habilidades:  
EF12EF01-ES- Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos presentes no contexto comunitário 

e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.  

EF12EF04- Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e 

espaços , de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos( orais, 

escritos, audiovisuais) para divulga-las na escola e na comunidade. 

EF12EF03- Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto 

comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. 

 

PINGUE PONGUE / TÊNIS DE MESA 

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é o jogo em que duas pessoas 

ou duplas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado a outro de uma 

rede instalada em uma mesa. O nome pingue-pongue deve-se ao barulho que a bola faz ao 

bater na raquete e na mesa. 

É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores, 

atualmente o tênis de mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores 

jogadores. Foi criado em 1899, pelo norte-americano Jaime Gibbs. No Brasil, o esporte foi 

implantado por turistas ingleses, por volta de 1905. O primeiro campeonato foi disputado em 

1912, na cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE: 

_ Vamos lá... 

1) Como é conhecido o tênis de mesa? 

________________________________________________________________________ 
2) Quais são os objetos utilizados para a prática do tênis de mesa? 

________________________________________________________________________ 
3) Atualmente o tênis de mesa é praticado em quantos países? 

________________________________________________________________________ 
 

4) O tênis de mesa é uma modalidade esportiva. Quem foi o criador dessa modalidade? 

________________________________________________________________________ 
 

5)  Em que ano foi criado o tênis de mesa? 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


