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EMEF” ITAPUTANGA 

 8° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 
Habilidades: 

- Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos 

adverbiais, advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos. 

- Compreender as transformações do meio ambiente causada pela interferência humana, identificando medidas de 

proteção e recuperação, especialmente na região em que vive, preservando o meio ambiente. 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3. 

     O meio ambiente é tudo o que nos rodeia e que nos pertence, por isso sendo nosso, temos que ter todos 

os cuidados com ele, assim como se fosse nosso lar. Então podemos levar os metais, os materiais que são 

feitos de plásticos, de papéis e de vidro para o destino da reciclagem; esta é uma das maneiras de não jogar 

lixo nas ruas, porque isso poderá causar enchentes. Outro causador de destruição no ambiente são as 

queimadas, o desmatamento, que podem causar vários danos na natureza, porque, se as árvores não mais 

existirem, os pequenos animais ficarão sem onde viver, indo à procura de moradia nos centros urbanos e de 

comida para sobreviver. Além de tirar a moradia e a vida dos animais, causa destruição no solo acabando 

com a sua fertilidade e a vida na terra. 

      Nesse sentido, podemos mudar esse quadro, tendo consciência do que estamos fazendo e 

conscientizando aqueles que estão ao nosso redor. Para que todos tomem esse tipo de atitude e não joguem 

mais lixo em qualquer lugar, nem façamos queimadas entre outros males que seja prejudicial ao meio 

ambiente porque, além de estarmos prejudicando a natureza em geral, estamos fazendo mal a nós mesmos. 

      Portanto, a preservação do meio ambiente depende de cada um de nós e da nossa força de vontade, não 

há mais tempo para a destruição, e sim para a colaboração. Assim, como dizem os ditados populares 

“Família unida jamais será vencida” e “A união faz a força”. Certamente a nossa atitude fará a diferença e a 

mãe natureza é merecedora. 

                        Adaptado de: https://www.educacaoetransformacao.com.br/ textos-sobre-meio-ambiente/ 

 

1- Ao se utilizar no final do texto os ditados populares “Família unida jamais será vencida” e “A união faz a 

força”, reforça-se a noção de que o compromisso com o meio ambiente é uma: 

a) tarefa individual, na qual cada um deve se responsabilizar pela sua parte  

b) missão cotidiana, na qual apenas os grupos familiares têm tarefas a desempenhar  

c) responsabilidade coletiva, que exige comprometimento de todos os seres humanos  

d) função exigida apenas dos profissionais das áreas ligadas aos estudos do meio ambiente. 

 

2- Ao comparar o meio ambiente com o nosso lar, o texto nos orienta a:  

a) construir cada vez mais prédios, para que a natureza se assemelhe à ideia de uma grande habitação b) 

assumir a responsabilidade pela natureza considerando-a como algo que nos pertence e como nossa única 

moradia  

c) nos descomprometermos com o planeta, já que, por ser algo de nossa propriedade, podemos tratá-lo como 

quisermos  

d) atribuir o cuidado com o meio ambiente às autoridades políticas, que são os responsáveis pela 

administração desse “lar”. 
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3- De acordo com o texto, ao prejudicar a natureza, o ser humano estaria:  

a) prejudicando a si mesmo, uma vez que dependemos do planeta e dos recursos naturais para viver  

b) comprometendo apenas o mundo exterior, já que o ser humano possui habilidades de conduzir sua vida 

independentemente da natureza  

c) atrapalhando apenas a qualidade de vida de animais e plantas, pois o ser humano é uma espécie que 

possui independência e autonomia em relação às outras  

d) causando problemas somente às gerações futuras, pois no presente o homem não sofre as consequências 

dos prejuízos ambientais que está causando atualmente. 

 

4- Retire do bilhete abaixo, os advérbios que correspondem às classificações. 
 

Oi Murilo! 
Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai ser muito legal! A turma toda vai estar lá. Será 
que eu poderia ir junto com você? A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse que vai falar com sua mãe 
amanhã na saída do colégio. 
Falô cara. 
Até, 

Pedrinho. 

 
a)    Advérbios de tempo  
b)    Advérbios de intensidade    
c)    Advérbios de negação   
d)    Advérbios de lugar       
 
5- Complete as frases empregando um advérbio do quadro abaixo: 

ontem                sempre            depois               aqui             pouco 

mal           longe         realmente        provavelmente 

a)      Eu _____________ quis conhecer as praias de Maceió. 

b)     ___________ fiz um passeio inesquecível. 

c)      Nós gostamos de caminhar ___________ do jantar. 

d)      As pessoas falam ________ de coisas que desconhecem. 

e)      _____________ em nossa cidade temos muitos pontos turísticos interessantes. 

f)        Nenhum lugar é ___________ demais quando a amizade é verdadeira. 

g)      As flores da exposição são __________ lindas. 

h)      _________ teremos que refazer o trabalho de história. 

i)        As pessoas costumam ser ___________ simpáticas com desconhecidos. 
 

6- Substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstância de modo. 

a) Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. 

b) Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar.   

c) Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. 

d) Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. 

e) Não compareceram ao local determinado, com certeza desistiram do passeio. 

 

MATEMÁTICA 
 

▪ Orientações: Apresento sugestão de videoaulas para apresentação dos conteúdos e vídeos com 
diferentes professores e metodologias diversas, afim de ajuda-los para a melhor compreensão e 
aprendizagem. Então, assista as aulas no YouTube, faça suas anotações e depois realize as atividades 
no caderno. Você já sabe que não utilizamos calculadora nos nossos exercícios em sala, logo apesar 
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de também estarmos tendo aulas em casa estas regras não mudarão. A calculadora é um instrumento 
utilizado para facilitar cálculos grandes e otimizar o tempo, porém ela não pode substituir a nossa 
capacidade de raciocínio, por isso precisamos aprender e dominar os cálculos básicos da matemática. 
Então seja honesto (a) ☻♥! 

 

Habilidades trabalhadas: (EF07MA11) - Compreender e utilizar a multiplicação e descontos   dos números 

em porcentagem, a relação entre mercado consumidor e clientes. 

(EF07MA12) - Resolver e elaborar problemas que envolvam as a resolução de atividades do cotidiano do 

mercado consumidor nas operações de porcentagens. 

 

Conteúdos a serem revisados: 

➢ Fração Geratriz  

Aulas de apoio: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-X8QIrlQ3k 

https://www.youtube.com/watch?v=hMmPidxIDiw 

Fração Geratriz e Dizimas  

Fração geratriz é aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será 
uma dízima periódica (número decimal periódico). 
Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. 
Esse algarismo ou algarismos que se repetem representam o período do número. 

Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dizima é classificada como simples. Já 
quando além do período existir, na parte decimal, algarismos que não se repetem, a dízima será 
composta. 

  90 por que o numero que está após a 

virgula é diferente.  

Exemplos 
 

1) Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,222... 

Solução 
Para encontrar a fração geratriz, vamos usar o método prático conforme esquematizado abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-X8QIrlQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=hMmPidxIDiw
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2) Qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313...? 

Solução 

Acompanhe o esquema abaixo para encontrar a fração geratriz. 

 

Quando a dízima for composta, o numerador será igual a parte que não se repete com o período, 

menos a parte que não se repete. 

Exemplo 
Encontre a fração geratriz da dízima periódica 6,3777... 

Solução 
Como a dízima periódica é composta, encontraremos a fração geratriz utilizando o seguinte 
esquema: 

 

Exercícios: 
 

1) Ache as dizimas periódicas das frações abaixo: 
 
a)   5/9 =  
b)   3/9 =  
c) 12/9 = 
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d)  6/9 = 
e) 33/9 =   
f) 15/9 =  

2) Vamos reconhecer os períodos das frações geratriz escritas em forma decimal. Pode-
mos ainda representar esse tipo de número colocando um traço horizontal apenas em 
cima do seu período. Então vamos lá  

Exemplos 

 

c) 0,55555... =  
d) 0,33333... =  
e) 1,33333....= 
f)  0,6666.....=  
g) 0,154154.....= 
h) 2,262626...=  
i) 1,231231.... =  
 
3) Encontre a fração geratriz das dízimas indicadas abaixo: 

a) 4,5555... 
 
Solução 

a) O número 4,555... é uma dízima periódica simples. Neste caso, no denominador teremos apenas 
um algarismo nove, pois o seu período apresenta um único algarismo (5). Assim, fração será igual 

a: 

 

b) 7,38282... 
 
b) Como 7,38282... é uma dízima periódica composta, teremos no denominador o número 990, pois 
o período é formado por 2 algarismos (82) e temos apenas 1 algarismo que não se repete na parte 
decimal (3). 

 

c) 5,444... = 54 – 4 =  
                          9    
 
d) 22,333... =  
 
e) 9,777... =  
 
f) 8,555...=  
 
g) 3,999... = 
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4) Analisando os impactos que a pandemia vem causando ao meio ambiente diretamente relacionada 

ao aumento da produção de lixo doméstico, devido as pessoas estarem passando mais tempo em 

casa. Cite a porcentagem desse aumento em três cidades? 

 

CIÊNCIAS 

 

Orientações:  
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-
19, apresento a 6ª 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. Após a leitura, desenvolver a atividade e devolver com a imagem nítida para o 
whatsapp privado da professora. Qualquer dúvida estarei à disposição.  Grata!  

 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: Diversidade da vida e suas relações na vida dos principais 
ecossistemas e impactos. 
Objetivos da aula: 

➢ Compreender a essência da palavras diversidade dos seres vivos;  

➢ Reconhecer a diversidade de seres vivos que temos em nosso planeta. 

Apresentação 
 
A biodiversidade pode ser definida, de maneira resumida, como a riqueza de espécies de 
um ecossistema. Esse conceito relaciona-se com o número de espécies de um local, mas também 
com a variação entre organismos da mesma espécie e sua abundância. Utilizado como sinônimo de 
diversidade biológica, o conceito de biodiversidade é essencial na ecologia e utilizado desde a 
década de 1980.Atualmente ouvimos falar muito da biodiversidade, principalmente da sua perda. 
Com o aumento das cidades e da atividade humana, muitos ambientes são destruídos e 
as mudanças climáticas tornam-se uma realidade cada vez mais inevitável. Com isso, temos uma 
redução da biodiversidade, que desencadeia prejuízo para o meio ambiente e até mesmo para a 
economia. 

O que é biodiversidade? 

Biodiversidade é um termo 

que designa a variedade de seres 

vivos de uma região, bem como a variação 

dos organismos dentro da mesma 

espécie. O termo em questão foi utilizado 

pela primeira vez em 1986, no 1º Fórum 

Americano Sobre Diversidade Biológica, 

organizado pelo Conselho Nacional de 

Pesquisa dos EUA 

(NationalResearchCouncil, NRC, em 

inglês), pelo entomologista E. O. Wilson. 

Ele foi cunhado como sinônimo da 

expressão “diversidade biológica”, já 

utilizada.A diversidade biológica está 

definida na “Convenção sobre diversidade 

biológica”, que, segundo o Ministério do 

Meio Ambiente, “é um tratado da 

Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais 

relacionados ao meio ambiente”. Nesse documento, a diversidade biológica é definida da seguinte 

forma: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/especie-biologica.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ecossistemas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/ecologia.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:mr4ko1lt60u&q=https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjLnInD-bXpAhUCILkGHV3VDxcQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0T6DSP_DwWNJUPsM12KD5M
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/seres-vivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/seres-vivos.htm
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“Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos 

e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de 

espécies, entre espécies e de ecossistemas .”Quando falamos em biodiversidade, devemos ter em 

mente, portanto, que ela existe em todos os locais do globo. Em algumas regiões do planeta, temos 

uma maior biodiversidade, sendo esse o caso de florestas tropicais. Em outras, como as regiões de 

deserto, ela é reduzida, porém ainda existente. O Brasil é considerado o país da 'megadiversidade': 

aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui”. 

 

Principais ameaças à biodiversidade 

A ação do homem impacta negativamente os outros seres vivos, provocando, por exemplo, 

extinções e perda de habitat. Dentre as principais ameaças atuais à biodiversidade, podemos citar: 

✓ Poluição; 

✓ Expansão urbana; 

✓ Expansão da agricultura e pecuária; 

✓ Consumismo, que leva à exploração exagerada dos recursos naturais; 

✓ Introdução de espécies exóticas; 

✓ Mudanças climáticas. 

✓  

Importância da preservação da biodiversidade 

Todas as espécies do mundo são importantes e garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Uma 

espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos naquele ecossistema, uma vez 

que as espécies interagem entre si e também com o ambiente em que vivem. 

Exercícios 

1-A biodiversidade constitui uma das propriedades fundamentais da natureza e tem sido muito 

debatida em diversas reuniões internacionais. O que é Biodiversidade?  

2 -Quais as possíveis consequências da perda da biodiversidade? Explique.  

 

3- Quais são as principais ações do homem que impactam negativamente na biodiversidade. 

 

4- Por que o Brasil é conhecido como o país da "megadiversidade"? 

 

5 -Biodiversidade, ou diversidade biológica, é um tema bastante atual e importante para o Brasil, 

pois abre excelentes perspectivas de acesso às modernas tecnologias e oportunidades para troca 

de experiências e intercâmbio com a comunidade científica internacional de diversos níveis. 

Alargam tais perspectivas o fato de o Brasil estar entre os cinco primeiros países que possuem a 

maior variedade de organismos vivos, de comunidades e ecossistemas. Assinale a resposta que 

define biodiversidade: 

a) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies que vivem no ecossistema aquático. 

b) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos (microrganismos, plantas e 

animais), que compõe a vida na Terra, e os ecossistemas dos quais fazem parte. 

c) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de plantas e pássaros que habitam o planeta. 

d) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de planta existentes na Terra. 

e) Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de fitoplâncton existentes na Terra. 

 

Meio ambiente 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/floresta-tropical.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/habitat-nicho-ecologico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/poluicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/recursos-naturais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/especies-exoticas-invasoras-1.htm
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Você já imaginou o mundo sem água para beber e tomar banho? Escreva um pequeno texto con-
tanto como seria a vida das pessoas se a água do mundo acabasse hoje. O que aconteceria? Faça 
um desenho para ilustrar o seu texto. 

 
 

 

HISTÓRIA 

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

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 

produtos e culturas. 

                                  REVOLUÇÃO INDUSTRIAL – A VIDA NAS FÁBRICAS 

     O ambiente das fábricas era sujo, escuro e sem ventilação adequada. Havia falta de refeitórios e 

de banheiros, o ar era quase irrespirável, sobretudo nas tecelagens, por causa dos fiapos de lã. O 

trabalho era repetitivo e as jornadas, muito longas. Crianças, homens e mulheres trabalhavam de 14 

a 18 horas por dia, parando apenas para fazer as refeições. 

     Crianças a partir dos 6 anos e mulheres eram a mão de obra preferida dos empregadores, pois 

seus salários correspondiam a cerca de um terço do salário de um homem. 

A VIDA FORA DAS FÁBRICAS 

     A casa dos operários resumia-se a um cômodo, que servia para tudo; lavar roupas, dormir, 

cozinhar, fazer refeições, brincar etc. O banheiro ficava do lado de fora e era usado por diversas 

famílias.  Nos bairros operários, as ruas não eram calçadas e os esgotos corriam a céu aberto. O fato 

de a água não ser tratada facilitava a ocorrência de doenças epidêmicas, como cólera, que matou 

milhares de pessoas na época. 

     Já os donos das fábricas tinham condições muito melhores que as de seus operários. 

Enriquecidos no processo de industrialização, eles levavam uma vida de luxo e conforto. 

A LUTA DOS TRABALHADORES 

     Os operários não aceitavam passivamente as péssimas condições de trabalho nas fábricas. Uma 

de suas primeiras reações foi o ludismo, movimento de trabalhadores que lutava por melhores 

salários e condições de vida. Os ludistas culpavam as máquinas pela queda dos salários e pela falta 

de emprego e, por isso, invadiam fábricas para destruí-las. 

     O governo inglês reprimiu os ludistas violentamente e, em 1813, chegou a enforcar 13 de seus 

líderes. Mas o movimento operário continuou sua luta por outros meios. As associações operárias 

dos países europeus que estavam se industrializando, passaram a organizar greves e passeatas. As 

associações se fortaleceram e evoluíram, dando origem aos sindicatos. 

     Na Inglaterra, os trabalhadores também lutaram para aumentar sua participação política. Num 

documento chamado Carta do Povo (cartismo) 1838, exigiam voto universal, para que os 

representantes da classe trabalhadora também pudessem votar e ser eleitos para o Parlamento. 

Depois de décadas de luta, os governos dos países industrializados instituíram leis trabalhistas, 
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garantindo a redução da jornada de trabalho para nove ou oito horas, regulamentando o trabalho da 

mulher, proibindo o trabalho infantil, instituindo o salário mínimo e o descanso semanal remunerado. 

 

A partir da leitura do texto, responda: 

1-Sobre os primeiros tempos da Revolução industrial, caracterize: 

a- A vida dos trabalhadores nas fábricas; 

 

b -A vida dos trabalhadores fora das fábricas. 

 

2-O que foi o ludismo? 

 

3-Explique o cartismo e suas principais reivindicações. 

 

4-Quais as leis trabalhistas instituídas pelos governos dos países industrializados? 

 

 

5- TEMA: MEIO AMBIENTE 

Escreva um parágrafo analisando esses versos, da música “Fábrica”, Renato Russo, relacionando 

aos impactos causados ao meio ambiente, durante a Revolução industrial no século XVIII e 

atualmente. 

“O céu já foi azul, mas agora é cinza 

E o que era verde aqui, já não existe mais” 

 

Atividades do livro de História- Capítulo 3 “Revolução Industrial”. 

Anotar no caderno as páginas das atividades e os números das questões, sempre seguindo as 

orientações. 

-Página 38- leitura do texto “O tempo das fábricas”. Em seguida, responda as perguntas 1, 2 e 3 no 

caderno. 

-Página 40- número 4 (a, b)- só  responder 

-Página 42- leitura do texto (vozes do passado)- responder a,b,c,d. 

Consultar as páginas do livro 32 a 37. 

GEOGRAFIA 

 
Objetivo de Aprendizagem— 
- Compreender os principais critérios de divisão regional do Continente Americano. 
- Analisar os aspectos fitogeográficos, climáticos, geomorfológicos e hidrográficos do continente, ca-
racterizado por sua grande extensão. 
 

AMÉRICA 

América é o maior continente em extensão norte–sul localizado no Hemisfério Ocidental e com-
preende uma área total de 42.189.120 km2. O continente é habitado por cerca de 902.892.047 pes-
soas, e nele são faladas diversas línguas, como espanhol, inglês, português, francês, neerlandês e 
línguas nativas. O continente é constituído por 35 países e 18 territórios independentes. Os países 
são banhados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 
Esse enorme território é dividido em subcontinentes: América do Norte, América Central e América 
do Sul. Alguns estudiosos e organizações, como a Organização das Nações Unidas (ONU), consi-
deram apenas a divisão em América do Norte e América do Sul, considerando que ambas são ligadas 
por um istmo (estreita faixa de terra que liga duas áreas de maior extensão). 
Outra divisão da América é conhecida como América Latina, uma região que corresponde aos paí-
ses que falam as línguas derivadas do latim, como o português e o espanhol. Basicamente, a 

 

https://brasilescola.uol.com.br/espanhol/
https://brasilescola.uol.com.br/ingles/
https://brasilescola.uol.com.br/portugues/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/onu.htm
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América Latina abrange a região dos países pertencentes à América Central e à América do Sul 
colonizados pelos portugueses e espanhóis. 
O continente americano era habitado por nativos até a chegada dos europeus. Espanhóis, portu-
gueses, holandeses, franceses e outros povos do Velho Mundo colonizaram a América, e a misci-
genação deles com os povos nativos deu origem à população atual do continente. A independên-
cia dos países da América do Norte iniciou-se por volta de 1776, já a da América Latina iniciou-se no 
decorrer do século XIX. 
Dados gerais: 
Continente: América 
Gentílico: americano 
Países: 35 países e 18 dependências 
Extensão territorial: 42.189.120 km2 
População: 902.892.047 habitantes 
Maior país: Canadá (9.984.670 km2) 
Menor país: São Cristóvão e Névis (261 km2) 
Idiomas: inglês, espanhol, português, francês, neerlandês e línguas nativas 
Subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul 
 
TEXTO COMPLEMENTAR- LIVRO DIDÁTICO PÁG 89 A 93. 
 

ATIVIDADES 
01- Complete: 

a) O extenso território latino Americano foi colonizado principalmente por _______________ e 

___________________________. 

b) As principais línguas faladas na América Latina são __________ e _________. 

c) O __________, __________________ e ______________ são os maiores países da Amé-

rica Latina. 

d) Os menores países da América Latina estão localizados nas _________________. 

 
02- Cite uma característica do Continente Americano que comprove suas diversidades naturais. 

 
03- Quais são os subcontinentes que compõe a América? 

 
04- Em qual destes Subcontinentes o Brasil está localizado? 

 
05- Conceitue Istmo? 

 
06- Explique como ocorreu o processo de colonização na América Latina. 

07- O continente americano mostra grande variação climática em sua extensão, com caracterís-
ticas de vegetação também muito variada. Isso se deve a fatores naturais como 

            a) diversidade de solo    
            b) grande extensão territorial. 
            c) diversidade de altitudes. 
            d) pequenas faixas de terra. 

08- Quando chegaram à América, os europeus encontraram inúmeros povos que ocupavam o 
continente há milhares de anos. Estes povos posteriormente foram denominados povos pré-
colombianos. Dentre os vários povos pré-colombianos, três se destacaram por terem, de 
certa forma, encontrado um desenvolvimento social bem avançado, formando verdadeiros 

Impérios. Estes povos eram: 

           a) os Portugueses, Astecas e  Jês. 
           b) os Astecas,  Maias e Incas. 
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           c) os Maias, Astecas e Espanhóis. 
           d) os Astecas, Tupis e Esquimós. 
 

09- Copie e responda em seu caderno atividades da página 90 do livro didático, questões 
 1,2 e 3. 

 
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):  

➢ Diferenciar e fazer uso correto do pronome “interrogativo”. 

(Pronomes Interrogativos) 

Atividade: 

A-Passe para o português: 

1-Who is the driver? 

Tradução: 

2-Where is the singer? 

Tradução: 

3-Why are you sad? 

Tradução: 

4-Which is your house? 

Tradução: 

5-When is your birthday? 

Tradução: 

6-Where is your father? 

Tradução: 

7-Who is the thief here? 

Tradução: 

ARTE 

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

 

Habilidades: (EF69AR05-06/ES)- Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc.), percebendo as 

potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e instrumentos utilizados por 

diferentes artistas brasileiros. 
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LUZ E SOMBRA 

Dificilmente paramos para observar a sombra e luz na natureza, nos objetos ou nos seres. 
Ela é um elemento fundamental na pintura e aprender a observá-la através do exercício do desenho 
é uma parte importante do ensino de arte. Desenhos, pinturas, fotografias e outros objetos artísticos 
naturalmente em duas dimensões, necessitam de sombra e luz para passarem a ideia de volume, 
além da perspectiva. 

Sombra e luz são os mais básicos elementos para darmos volume em desenhos. 
O volume é em conjunto com a forma outro dos aspectos que distingue os objetos que nos rodeiam. 
Este depende da luz que recebe, e por consequência das sombras que este produz. 
A definição correta do volume num objeto se consegue através da valorização exata das intensidades 
das suas sombras. 
 

De acordo com a página 13 e 14 do nosso livro de artes, podemos observar duas 

obras que tem sombra e luzes. Analise as duas imagens no livro e leia o texto de 

cada uma delas. 

  

ATIVIDADE 1 

Qual é a relação entre as obras? Faça a sua interpretação a partir da leitura dos textos 

de cada uma delas. 

ATIVIDADE 2 

Faça uma linda criação utilizando cores vivas, luzes e sombra, com base nas obras da 

página 12 e 13 do livro de artes. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações 

⮚ É necessário o auxílio de um adulto para execução das atividades; 

⮚ Que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno; 

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

Habilidade 
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(Ef 67ef05) planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, precisão e técnico- combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas 

para praticar de forma específica.  

Esporte de precisão >boliche 

O boliche é um desporto, cujo objetivo é derrubar com uma bola, uma série de pinos alinhados ao 

fundo de uma pista. 

Objetivo – raciocínio lógico motor, análise de situação, levantamento de hipótese, a experimentação 

e controle de resultados. 

material utilizado > 05 a 10 garrafas 

 

>   Meia para fazer a bola 

 > Bola de frescobol 

Para jogar o boliche, reúna de 05 a 10 garrafas pet de água, suco ou refrigerante.com o 

cuidado de lavá-las bem com água e sabão antes de utilizar para o jogo. Quando você 

estiver de posse das garrafas, pinte cada delas com um número de acordo com a  

 

 

desenvolvimento: O professor marcará uma linha onde o aluno ficará de posse de uma bola (meia ou 

frescobol), em uma distância de 05 a 10 metros serão colocada as garrafas pet, ao sinal do professor 

o aluno jogará a bola em direção as garrafas pet com o objetivo de derrubar o maior número possível. 

ganhará o jogo o aluno que somar o maior número de pontos depois de três tentativas. 

Desta forma o aluno ao jogar boliche terá como analogia um padrão de medida representado pela 

garrafa pet que será derrubada por ele.
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