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EMEF” ITAPUTANGA 

 9° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objetivos de aprendizagem e habilidades 

Desenvolvimento da leitura de diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das estratégias de leitura. 
A organização de informações no texto. A estrutura dos diferentes gêneros discursivos, predominan-
temente do tipo narrativo, ficcionais e não ficcionais, a saber: Antecipar / identificar o assunto de um 
texto a partir do gênero, do suporte, das características gráficas, do título, subtítulo e imagens. Loca-
lizar informações explícitas e implícitas em um texto. 

Narração de Aventura 

 

A narrativa que você lerá foi escrita por Laura Bergallo e pertence ao livro “A criatura”, publicado em 

2005. Na obra, são explorados alguns conflitos. No capítulo selecionado, você conhecerá uma 

personagem que enfrenta muitos desafios e muitas aventuras em cenários cada vez mais presentes 

no dia-a-dia de muitos jovens. 

O enredo de uma narrativa de aventura é composto das ações das personagens, organizadas em 

uma sequência de situações. Essas narrativas, em geral, apresentam a seguinte estrutura. 

• Apresentação ou situação inicial: os espaços e as personagens são apresentados em uma 

situação que pode ser de equilíbrio ou de tensão. 

•Conflito: início e descrição dos problemas que as personagens principais serão envolvidas. 

• Ações das personagens: são motivadas pela complicação e pelos objetivos das personagens. 

• Desfecho ou resolução: ocorre quando a complicação é solucionada. 

• Situação final: uma nova situação é estabelecida. 

 
A criatura 

            A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de 
chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da 
floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do 
cenário [...]. 
            Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as mar-
gens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despencavam e árvores eram 
arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma 
coisa só. Mas algo... ou alguém... ainda resistia. 
            Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto 
exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia 
seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças, erguia a cabeça 
e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. 
            De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um 
barulho inquietante1, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele 
então compreendeu: era uma cachoeira! [...] 
            Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da 
margem e soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergu-
lhou descontrolado.  A tempestade prosseguia e cegava o garoto, o rio continuava seu curso feroz e 
a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente, percebeu que a distância entre uma 
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das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. Deu um jeito 
de se livrar da camisa molhada, que colava em seu corpo e tolhia3 seus movimentos. Respirou fundo 
para tomar coragem. 
            Se errasse o pulo, seria engolido pela queda-d’água... mas, se acertasse, estaria a salvo. Viu 
que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou impulso e [...] conseguiu alcançar a margem. [...] 
            Ficou de pé meio vacilante4 e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. 
Foi quando ouviu um rugido horrível, que parecia vir de bem perto. Correu para o lado oposto, mas 
não foi longe. Logo se viu encurralado5 em frente a um penhasco gigantesco, que barrava sua pas-
sagem. O rugido se aproximava cada vez mais. 
            Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível; de outro, uma fera esfomeada que 
o cercava pronta para atacar. Então, viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com 
rapidez. A fera o seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida. Com uma pedra grande que 
achou na porta da gruta, o garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde e a fera 
cambaleou  até cair, desacordada. 
            Já fora da caverna, ele examinou o penhasco que teria que atravessar antes que o bicho 
voltasse a si. [...] 
            Foi quando uma águia enorme passou voando bem baixo e o garoto a agarrou pelos pés, 
alçando voo com ela. Vendo-se no ar, olhou para baixo, horrorizado. Se caísse, não ia sobrar pedaço. 
Segurou com firmeza as compridas garras do pássaro e atravessou para o outro lado do penhasco. 
            O outro lado tinha um cenário muito diferente. Para começar, era dia, e o sol brilhava num 
céu sem nuvens sobre uma pista de corrida cheia de obstáculos, onde se posicionavam motocicletas 
devidamente montadas por pilotos de macacão e capacete, em posição de largada. Apenas em uma 
das motos não havia ninguém. 
A águia deu um voo rasante sobre a pista, e o garoto se soltou quando ela passava bem em cima da 
moto desocupada. Assim que ele caiu montado, foi dado o sinal de largada. 
            As motos aceleraram ruidosamente e partiram em disparada, enfrentando obstáculos como 
rampas, buracos e lamaçais. O páreo era duro, mas a motocicleta do garoto era uma das mais velo-
zes. Logo tomou a dianteira, seguida de perto por uma moto preta reluzente, conduzida por um piloto 
de aparência soturna. [...] 
Inclinando o corpo um pouco mais, o garoto conseguiu acelerar sua moto e aumentou a distância 
entre ele e o segundo colocado. Mas o piloto misterioso tinha uma carta na manga: num golpe rápido, 
fez sua moto chegar por trás e, com um movimento preciso, deu uma espécie de rasteira na moto do 
garoto. 
            A motocicleta derrapou e caiu, rolando estrondosamente pelo chão da pista e levantando uma 
nuvem de poeira. O garoto rolou com ela e ambos se chocaram com violência contra uma montanha 
de terra, um dos últimos obstáculos antes da chegada. 
A moto negra ganhou a corrida, sob os aplausos da multidão excitada7, e o garoto ficou desmaiado 
no chão. 
            Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras FIM DE JOGO. Soltou o 
joystick e limpou na bermuda o suor da mão. [...] 

Laura Bergallo. A criatura. São Paulo: SM, 2005. p. 37-44. 

Estudo do Vocabulário 

1) Relacione cada palavra da coluna da esquerda com seu significado, na coluna da direita. 

Consulte o dicionário. 

A – instransponível (   ) voo muito próximo ao solo 

B – páreo (   ) que não pode atravessar, não pode ultrapassar 

C – rasante (    ) fazer eco 

D – retumbar (   ) assustador 

E – ruidosamente (   ) competição, disputa 

F – soturno (   ) barulhento 
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Estudo do Texto 

1) Os textos de aventura costumam ter protagonistas. Personagem principal da história, quem 

vivencia muitas aventuras e precisa enfrentar conflitos. Em sua opinião, quem é o protagonista do 

texto? Argumente. ____________________________________________ 

2) Os textos podem ser narrados de duas formas diferentes. 

“ Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da 

margem e soltou o tronco flutuante” ( 3ª pessoa) 

“Num pulo desesperado, agarrei o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da 

margem e soltei o tronco flutuante” (1ª pessoa) 

Quando um texto está narrado em 3ª pessoa, o narrador é conhecido como: 

Agora, se o texto for narrado em 1ª pessoa, no narrador é conhecido como narrador: 

a) Observe a frase abaixo, retirada do texto: 

“ Ficou de pé meio vacilante e examinou o lugar. Foi quando ouviu um rugido horrível.” 

A frase acima está escrita em narrador: 

(  ) personagem                                                             (  ) observador 

3) O menino vivencia dois cenários diferentes ao longo de seu jogo. Coloque: 

(1) para descrições do primeiro cenário. 

(2) para descrições do cenário que chega após voar com uma águia. 

(   ) Havia muito barulho pela proximidade da cachoeira. 

(   ) O rio tinha um curso feroz. 

(   ) O sol brilhava. 

(   ) Havia barulho de motores. 

(   ) A noite ficava ainda mais escura com a tempestade. 

(    ) Era um dia sem nuvens no céu. 

4)  Releia. 

“De repente, no período de silêncio que se seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho 

inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente, e ele então 

compreendeu: era uma cachoeira! [...]” 

Quais informações descritas no texto acima antecipam ao leitor que algo ameaçador se aproxima? 

(    ) O barulho inquietante.                                          (    ) O animal horrível. 

(    ) A fumaça esquisita.                                              (    ) A cachoeira. 

5)  No trecho “limpou na bermuda o suor da mão”, o autor quis passar ao leitor a impressão que o 

jogador estava: 

(   ) com calor pelo dia quente.                                    (   ) tenso pelo jogo. 

(   )preocupado com o fim do jogo.                              (   ) feliz pela vitória. 

6.  Numere os acontecimentos na ordem que aconteceram na história. 

(   ) O animal foi golpeado na cabeça com toda força. 

(   ) A águia foi agarrada pelos pés. 

(   ) Era uma forte tempestade numa noite assustadora. 

(   ) Depois de um impulso, a margem foi alcançada. 

(   ) Agarrou-se num tronco grosso. 

(   ) Depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram obstáculos. 

(   ) Para fugir da queda, agarrou-se em um ramos de árvore que ainda estava em pé. 
 



9° ANO – EMEF ITAPUTANGA  – ANO: 2021 –  4 

 

 

 

 

 

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 

Os radicais se tornam semelhantes após sua simplificação 

Exemplo: 

a) √8+11√2  

= √2³+11√2 

 = 2√2+11√2 

 = (2+11)√2 

  = 13√2 

b) √50+6√2-√98  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

= √2.5²+6√2-√2.7² 

                   = 5√2+6√2-7√2 

                   = (5+6-7)√2 

                    = 4√2 
  

1) Efetue as adições e subtrações 

a) √2+√32 

b) √3+√27 

c) √75-√12 

d) 5√3+√12 

e) 7√2+√50 

f) 3√50+√98 

 

 

2) Efetue as adições e subtrações 

a) √28-10√7 

b) 4√18-3√8 

c) √12-√75+√3 

d) 3√8-2√18+4√50 

e) 3√8+4√18-3√50+√32 

f) √12-3√6+√8-√24 

g) √125+2√27-√20+3√12 

h) 3√20+√32-2√45+√50

 



9° ANO – EMEF ITAPUTANGA  – ANO: 2021 –  5 

 

 

 

 

 

3) Efetue  

a) √2-5√2 

b) 9√5-3√5-6√5 

c) 10√𝑎+√𝑎-3√𝑎 

d) 10√11-√11 

e) √5+10√5 

f) 10√13-11√13

 

4) Resolva 

a) 2+3+√7 

b) 8√10-6-3√10 

c) 5 3√2-4-8 3√2-1 

d) (5+√3) + (5+√3) 

e) (10-√13)+(10+√13) 

f) (12+√11)-(12+√11) 

 

5) Efetue as adições e sub efetue as adições e subtrações 

a) √63-√7 

b) 3√5-3√40+3√625 

c) 12√3-√5-8√3-6√5 

d) √2+√50-√32+√18 

e) √48+√27-√12 

f) √108+√75-2√48 

g) √54-2√96+√24+√6 

h) 3√375+3√81-23√24-3√192 
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História- 

ORIENTAÇÕES- A atividade deve ser colada ou copiada no caderno. 

                           - Será postado um vídeo aula no grupo da escola. 

Objetivos da aprendizagem: 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da 

história local e regional até 1954. 

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas 

contradições e impactos na região em que vive. 

 

    Nesta semana iniciaremos um conteúdo novo e usaremos o livro didático de História. Então, neste 

primeiro momento, vocês deverão fazer a leitura do capítulo 2 do livro, páginas 20 a 26,   PRIMEIRA 

REPÚBLICA: DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA. 

 

     Em seguida, responda as questões: 

 

1-Escreva com suas palavras o significado dos conceitos a seguir: 

A -  Oligarquias estaduais- 

 

B – Politica dos governadores- 

 

C – República do café com leite- 

 

D – voto de cabresto. 

 

2- Como os coronéis controlavam os eleitores? 

 

 

3- Explique o voto de cabresto. 

 

4- Explique a charge abaixo, relacionando- a ao voto de cabresto. 

 
 

5-“O Brasil entra no século XX como 17 318 556 milhões de habitantes (...) e deles faz parte um elemento 

recente, os mais de 800 mil imigrantes europeus que ingressaram no país só nas últimas décadas.” (100 

Anos de República - Um retrato Ilustrado da História do Brasil. 1889-1903. vol.1. Ed. Abril. São Paulo, 1989) 

 

A imigração marcou a fisionomia do Brasil e os contingentes de imigrante, nesta época, vieram 

principalmente dos seguintes países: 

 

a) Itália e Alemanha 
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b) Espanha e Irlanda 

c) Estados Unidos e Japão 

d) Itália e França 

 

6- A República Velha (1894-1930) foi caracterizada por: 

 

a) Por um período de paz completa em todo território nacional. 

b) Pela alternância de poder entre os partidos  estaduais realizado pelo sufrágio universal masculino.  

c) Por uma ascensão social dos libertos pela lei de 13 de maio de 1888. 

d) Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. 

 

7-  Trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas, em que, por exemplo, os 

eleitores trocavam seu voto por um favor, como um bem material (sapatos, roupas, chapéus etc.) ou algum 

tipo de serviço (atendimento médico, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos 

etc.)." 

 

O trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha denominada: 

a) Voto secreto 

b) Voto de cabresto 

c) Voto censitário 

d) Voto aberto 

GEOGRAFIA 

  

Objetivo de Aprendizagem- Conhecer os aspectos físicos do continente europeu: relevo, clima, 

vegetação e hidrografia. 

-Relacionar as características físicas ao processo de ocupação. 

-Identificar o uso da rede hídrica europeia. 

-Apreender a relação entre as condições naturais do continente europeu e seu aproveitamento 

econômico.   

Aspectos Físicos do Continente Europeu 
A Europa é um continente situado em três hemisférios distintos: o setentrional, o ocidental e o oriental. 
Localiza-se a oeste da Ásia, ao norte da África, a leste do Oceano Atlântico e ao sul do Oceano Glacial 
Ártico. As sociedades que habitaram esse continente foram as principais responsáveis pela colonização 
da maior parte dos demais territórios do planeta, sendo, por isso, denominado como o “centro do mundo”, 
apesar de, em termos cartográficos, essa expressão ser considerada errônea. 
A Europa reúne um total de 50 países, sendo que dois deles também fazem parte da Ásia: A Turquia e a 
Rússia. Apesar desse número elevado de países, a sua área é pequena, com cerca de 10.180.00 km². Se 
não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território localiza-se na Ásia, seu espaço 
diminui para uma área menor que o Brasil, possuindo, no entanto, muito mais países do que o Brasil pos-
sui em estados. 
 O continente europeu é bastante dividido politicamente, em decorrência da fragmentação do território, 
existem países que tem em seu poder áreas restritas. Tal fato proporcionou o surgimento de micro - paí-
ses, como Andorra, com 453 km2; Malta, com 315 km2; Liechtenstein, com 160 km2; San Marino, com 
60,5 km2; Mônaco, com 1,95 km2; e o menor país do planeta, o Vaticano, com 0,44 km2. Realidade que 
não vale para a Rússia, tendo em vista que esse país detém o maior território do continente e do mundo, 
ocupa cerca de 40% da área total da Europa. 
O continente europeu está situado totalmente no hemisfério norte, praticamente todos os países se en-
contram na parte oriental. Localizado na zona temperada da Terra e uma parte no círculo polar Ártico. 
Quanto aos aspectos físicos, a Europa é caracterizada pelo predomínio de baixas altitudes, com exceção 
apenas dos Alpes Escandinavos na porção setentrional, do Cáucaso, a sudeste; dos Alpes e algumas re-
giões nos Bálcãs e na Península Ibérica, na porção meridional do continente. 
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O clima da Europa predominante é o temperado, com variações entre as regiões litorâneas e continen-
tais, bem como nas zonas de maiores altitudes. Os outros tipos climáticos são o mediterrâneo, o polar e 
o alpino (também chamado de clima de montanha). 
A hidrografia da Europa é marcada pela presença de alguns importantes rios, como o Danúbio, o Reno, o 
Volga, o Sena, o Elba, o Tejo e muitos outros. Os tipos de vegetação existentes são a Tundra, a Floresta 
Boreal, a Floresta Temperada, as Estepes e as Vegetações Mediterrâneas. 
 
OBS: MAIORES INFOMAÇÕES LIVRO DIDÁTICO PÁGINA 62 A 68. 
 
ATIVIDADES 5° COLETÃNEA DE GEOGRAFIA (CONTINENTE EUROPEU, ASPECTOS FISICOS)  
 
01- Quais são os limites naturais que separam a Ásia da Europa? 
 
02-  Por que a Turquia e a Rússia são considerados países Transcontinentais? 
 

03- Quais são os oceanos que banham o Continente Europeu? 
 

04- Como é formado a Estrutura Geológica do Continente Europeu? 
 

05- Cite três micro países que surgiram com a fragmentação da Europa? 
 

06- Como se chama o Menor país do planeta que está localizado no Continente Europeu?  
 

07-   O território do continente europeu é considerado um prolongamento da Ásia, sendo comumente   
chamado, junto da Ásia, de Eurásia. Essa característica territorial culminou em questões políticas e 
econômicas, assim como na divisão política dos países localizados entre os continentes. Quais são 
os  dois países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia? 

A) Bélgica e França 
B) Espanha e Portugal 
C) Grécia e Macedônia 
D) Turquia e Rússia 
E) Tunísia e Itália 
08-  A Europa é um dos seis continentes do planeta. Ela é considerada o berço da civilização ocidental e, 

ainda, detém um grande poderio político e econômico. Qual dos países abaixo NÃO está localizado 
na Europa? 

A) Alemanha 
B) Estados Unidos 
C) França 
D) Itália 
E) Países Baixos 
09- Complete: 

a)O ____________ e o ____________europeu favorecem a existência de muitos rios ___________ e 
navegáveis. 
b)A Europa é um Continente situado em três hemisfério bem distintos: o ______________, 
_______________________________ e o ________________. 
c)O clima predominante da Europa é o ___________________. 
d)Muitos rios servem de fronteira _______________ entre os países e integram territórios ,, permi-
tindo a navegação e o escoamento de mercadorias para diversas regiões da Europa. 
 

10- ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO, APENAS RESPONDER NO CADERNO DE GEOGRAFIA 
QUESTÕES DE 1 A 5 DA PÁGINA 69 

CIÊNCIAS 

 

Orientações:  
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-
19, apresento a 5ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou recorte e cole 
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quem optou pela atividade impressa, para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número 
da atividade no caderno. Grata!  
Habilidades:(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 
hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa 
energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
 
APRESENTAÇÃO 
Relembrando sobre o conteúdo energia, especificamente sobre Energia Potencial e Energia Cinética, que 

são energias relacionadas ao movimento e velocidade de corpos, assim como quando cai água, uma 

corrida sua, um automóvel em movimento. Essas energias são também conservadas e transformadas em 

outras formas de energia, como em energia elétrica. 

Observe as usinas elétricas abaixo, com suas formas de energia e fontes: 

 

Fontes de energia 

 

As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para produção de algum 

tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor 

ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. 

As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois, dependendo das formas 

de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados. 

Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia 

OBS: O SOL  É A  FONTE 

PRIMÁRIA DE TODAS AS 

ENERGIAS NA TERRA 
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podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. 

 

1. Fontes renováveis de energia 

As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de 

serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como 

o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem acabar, dependendo da forma 

como são usadas pelo ser humano. Energia eólica; Energia solar; Energia hidrelétrica; Biomassa; Energia 

das marés (maremotriz);  

 

2. Fontes não renováveis de energia 

As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente 

próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para algumas 

poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos. Combustíveis fósseis; Energia 

nuclear (atômica) 

 
ATIVIDADES 

 
1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-A energia solar é a mais importante para os seres humanos e todos os outros seres vivos. A vida em 

nosso planeta depende do sol, por quê? 

a) a energia do sol é aproveitada na fotossíntese realizada pelas plantas. 

b) a energia do sol somente interfere na temperatura do planeta. 

c) a energia do sol não interfere no ciclo da água. 

d) a energia do sol não pode ser aproveitada para a produção de energia elétrica 

3-Uma fonte de energia é de onde uma energia surge. Atualmente, o ser humano explora diferentes 

fontes de energia, como o sol, o vento e a água. As energias produzidas pelo sol e pelo vento são cha-

madas: 

a) energia nuclear e energia eólica. 

b) energia hidroelétrica e energia atômica. 

c) energia solar e energia eólica.       d) energia eólica e energia hidroelétrica 

 

4- Marque a alternativa que indica as fontes de energia renováveis: 

a) Nuclear, solar, eólica, da água, da biomassa;      b) Solar, eólica, das marés, da água, da biomassa; 

c) Dos combustíveis fósseis, da água, solar, eólica, das marés; 

d) Solar, da biomassa, eólica, dos combustíveis fósseis, nuclear; 
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5- Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases 

causadores do aquecimento global? 

a) Óleo diesel.        b) Gasolina.        c) Carvão mineral.              d) Vento 

6- Numere de acordo com as formas de geração de energia: 

(1) Energia nuclear  

(2) Combustíveis fósseis 

(3) Energia eólica 

(4) Energia solar  

(5) Energia hidrelétrica  

(6) Biomassa 

(   ) É a principal forma de energia, trata-se do aproveitamento da água dos rios para movimentar turbinas. 

(   ) Utiliza toda matéria orgânica não fóssil, de origem animal ou vegetal. 

(   ) É gerada a partir do Sol. 

(   ) É produzida a partir da força do vento. 

(   ) É uma fonte de energia não-renovável, são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. 

(   ) Conhecida também como energia atômica, é obtida por meio de matérias radioativos. 

 

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. 

Exercício: Copie e responda no Caderno  

                          Desenhe Passe para o inglês 

1. Bucket 

2. Table 

3. Chair 

4. Mattress 

5. Kettle 

 

1. Garrafa térmica 

2. Estojo de ferramentas 

3. Fósforos 

4. Abridor de garrafas 

5. Frigideira 

6. Corda 

7. Rede 

8.  Velas 

 

ARTE 

 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em espe-
cial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favore-
cendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 
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FOTOGRAFIA 

Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre fotografia. 

Fotografia analógica x fotografia digital 

1- Fotografia analógica: O filme que é colocado no compartimento da câmera vai receber a luz que 

passa pela lente da câmera. Essa luz vai formar as imagens no filme. Depois que todas as poses 

foram usadas (os filmes geralmente vêm com 24 e 36 poses), o fotógrafo deve levar o filme para 

um laboratório, ou fazer a impressão em casa (se houver os equipamentos necessários). 

 
2-  Fotografia digital: O funcionamento da fotografia digital se dá a partir da sensibilização de um 

sensor eletrônico (CCD ou CMOS) que converte a luz captada em código eletrônico digital e arma-

zena este código em um cartão de memória. 

ATIVIDADE 1:     O que a fotografia representa para você?  

ATIVIDADE 2   Tire uma foto de uma paisagem que você possa observar da janela de sua 

casa e depois reproduza no seu caderno de arte. Capriche 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  

• É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades. 

• Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para melhor 
organização. 

• Lembre -se sempre de colocar a data e o número da atividade no caderno  

• Não se esqueça da garrafinha de água para beber. 
 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:( EF12EF01-01/ES) Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas.  
 

 Para jogar best, são necessários dois tacos, dois alvos e uma bola pequena. Os tacos, também 

chamados de best, são geralmente feito de madeira e são planos ,seu tamanho varia  , tendo apro-

ximadamente entre 70  e 80 cm  de comprimento. Os alvo são constituídos de um triple de madeira 

que é facilmente derrubado com o impacto bola. Popularmente os alvos de madeira são substituídos 

por garrafas de plásticos ou de latas em caso de perda ou desgaste do material. A bola é feita de 

borracha  e tem o tamanho próximo a bola de tênis. Assim como os alvos que podem ser substituí-

dos por objeto do cotidiano , a bola pode ser trocada por uma bola de tênis ou uma bola de meia. 

Não existe equipamento de proteção próprio para este esporte.  

Este jogo é jogado por duas duplas, sendo que uma detém os tacos ( os rebatedores — e a outra a 

bola — os lançadores) . Cada rebatedor fica posicionado perto de um alvo, com o taco sempre 

tocando o chão dentro da base (esta posição é referenciada como "taco no chão"). Os lançadores 

se posicionam fora do espaço entre as bases. Normalmente atrás dos alvos 

 Eles podem entrar nesse espaço entre as bases para pegar a bola, mas os lançamentos são sempre 

efetuados de trás da linha da base do seu próprio campo. 

Desenvolvimento do jogo 



 

9° ANO – EMEF ITAPUTANGA – ANO: 2021 –  8 

 

. A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo através do lan-

çamento da bola.  Ao Conseguir, o alvo adversário ,alterna – se os papéis, os lançadores torna – se 

rebatedores, conquistando a oportunidade de pontuar, e os rebatedores torna – se lançadores. A 

dupla de rebatedores procura defender o alvo dos arremessos adversários, podendo rebater a bola 

para trás do alvo, mas longe possível.  Quando a bola é rebatida, um dos arremessadores deve 

pegar a bola e voltar para trás do alvo, continuando o jogo. Durante o tempo em que a dupla adver-

sária corre atrás da bola , a dupla de rebatedores pode alternar o lado do, campo batendo os tacos 

no meio da quadra, para marcar o ponto , e encostando o taco na base oposta. Pode se repetir o 

processo até eu o arremessador volte para trás do alvo com a bola. Se os lançadores chegarem 

antes dos rebatedores na base, podem tentar atingir o alvo com a bola.  

ATIVIDADE 

Vamos lá ... Agora é a sua vez de usar a criatividade para confeccionar no jogo BEST/BEISEBOL. 

Desenvolva seu taco, bolinha e sua casinha/alvo com materiais recicláveis /ou acessível. EX jornal , 

papelão ,fita adesiva, cano, madeira, plástico, garrafa, pet, giz ,pedrinha  que risque no chão , etc. 

        Filme, tire foto e utilize para brincar nesse período de pandemia. Mas não esqueça de levar para 

a escola na volta as aulas para nossas aulas práticas. 

         Quero ver sua imaginação funcionar 

 
 


