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 8° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 

* Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, pronomes demonstrativo e indefinido 
* Habilidades: H48. Relacionar os demonstrativos presentes em um texto aos 

objetos/pessoas/lugares/ momentos a que se referem. 

 

 
Leia: 

  

1 – No primeiro quadrinho, o pronome demonstrativo “aquele” indica que: 
a) o carro está perto do Menino Maluquinho. 
b) o carro está perto dos amigos do Menino Maluquinho. 
c) o carro está afastado do Menino Maluquinho e dos amigos dele. 
 
2– Na oração “Ele atropelou alguém?”, o pronome pessoal sublinhado: 
a) substitui a expressão “aquele carro”. 
b) acompanha a expressão “aquele carro”. 
c) explica a expressão “aquele carro”. 
 
3 – Na tira acima, o pronome “alguém” exprime a ideia de: 
a) posse b) indefinição c) lugar 
 
4- Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche corretamente 
a lacuna: 
a) Não me preocupa _____ mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 

b) Marcela, é bom _____ livro que está com você? (este – esse) 

c) Ricardo, é seu _____ caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 

d) _____ técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. (este – esse) 

e) Tatiana, _____ guarda-chuva lá no canto é seu? (esse – aquele) 

f) Senhores jurados, _____ documento aqui é a maior prova da inocência! (este – esse) 

 
 
 

 



 
Leia esta tirinha 
 

 
5- Que característica você atribuiria à barata, considerando a declaração feita no segundo quadri-
nho: medrosa, destemida ou tola? Por quê 
 
6- Que motivo leva a barata a fazer essa declaração?  
 
7- Observe a expressão do homem no último quadrinho. Ela confirma ou nega a declaração da ba-
rata? Por quê?  
 
8-Generalizar é o contrário de particularizar, individualizar. Por que a última fala pode ser conside-
rada uma generalização?  
 
    A palavra ninguém, usada para fazer a generalização, é um pronome indefinido. Esse tipo de 
pronome refere-se à 3a pessoa (aquilo ou aquele de que[m] se fala) de maneira vaga, indetermi-
nada. Também é indefinido o pronome que acompanha o substantivo para tornar seu sentido me-
nos exato. 
  Há pronomes indefinidos que são invariáveis, enquanto outros podem sofrer alterações para 
acompanhar o substantivo. Veja a tabela 
 

Pronomes indefinidos 

Invariáveis Variáveis 

alguém ninguém tudo nada cada algo outrem algum, alguma, alguns, algumas  
certo, certa, certos, certas  
todo, toda, todos, todas outro, outra, outros, ou-
tras muito, muitas, muitos, muitas 
 pouco, pouca, poucos, poucas 
 qualquer, quaisquer  
 vários, várias 

  
9- Diga se o pronome destacado é demonstrativo ou indefinido:  

a) Este animal não vai participar da exposição. 
b) Vários atletas já chegaram. 

c) Ninguém quer discutir a questão. 

d) Esses livros aí não devem sair da biblioteca. 

e) Alguns presidiários se revoltaram. 

f) Poucas perguntas ficaram sem resposta. 
 
10- Classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código: 
( 1 ) pessoal caso reto 
( 2 ) pessoal obliquo 
( 3)  possessivo 
( 4 ) demonstrativo 
( 5 ) indefinido 
(    ) a) Não me submeterei aos seus caprichos. 
(    ) b) Você já leu este livro? 
(    ) c) Não a vi quando entrou. 
(    ) d) Há poucos erros na atividade. 
(    ) e) Estes estudantes são muito unidos. 

(    ) g) Ela sempre gostou de ler. 
(    ) h) Nosso povo está despertando. 
(    ) i) Aquele jornal é bom? 
(    ) j) Ninguém vai enfrentar esse problema? 



 

MATEMÁTICA 

 

Habilidades trabalhadas: (EF07MA18) - Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por 

equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

(EF08MA06) - Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

Orientações: Apresento sugestão de videoaulas para revisão dos conteúdos e explicações dos mesmos, 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 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) ♥! 

Conteúdos a serem revisados: 

➢ Relembrando Equação do 1º grau. 

Aulas de apoio caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ylvb03POwGE&t=177s 

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

Breve resumo do conteúdo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ylvb03POwGE&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=JdcpgTtotyQ


 

LISTA DE ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

1- Resolva as equações: 
a)  𝑥 + 5 = 8 

b)  𝑥 − 4 = 3 
c)  𝑥 + 6 = 5 

d)  𝑥 − 7 = 7 

 
 
e) 𝑥 + 9 = 1 
f) 𝑥 + 28 = 11 

g)  𝑥 − 109 = 5 
h)  𝑥 − 39 = 79

 

2- Escreva a equação que relaciona os dois lados da balança e determine o valor do X. 
 
a) 

 

 

 

b) 

 

 

3- Observe as balanças. Qual é a equação do 1º grau que cada balança representa? Qual é o valor de 

  em cada situação abaixo? 

 

a) 

b) 

 

 

 

 

c) 

d) 

 

  

 

 

e) 

f
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4- Um número mais nove é igual a dezessete. Qual é esse número? 

a) 4 b) 8 c) 12 d) 13 

5- A metade de um número é trinta. Qual é esse número? 

a) 15 b) 40 c) 60 d) 80 

6- Um número menos seis é igual a dez. Qual é esse número? 

a) 16 b) 15 c) 14 d) 13 

 

CIÊNCIAS 

 

Orientações:  
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do COVID-
19, apresento a 7ª 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: Reinos  
Objetivos da aula: Conhecer as características básicas usadas para distinguir os diferentes rei-
nos; 

  

Quais são os cinco reinos dos seres vivos? 

Podemos definir os cinco reinos como os que estão listados abaixo: 

• Reino Monera: são as bactérias e cianobactérias 
• Reino Protista: são as algas e os protozoários 
• Reino dos Fungos: são os Fungos 
• Reino das Plantas: são os vegetais 
• Reino Animal: são os animais 
 
→ Reino Monera:  
• São Unicelulares (possuem apenas uma célula) e Procariontes (o seu material genético está dis-

perso, não tem núcleo bem definido). 
• Podem ser Anaeróbicas (respiração celular sem oxigênio) ou Aeróbicas (respiração celular com 

oxigênio). 
• Podem ser autótrofos (produzem o próprio alimento) ou heterótrofos (consomem ou decompõe 

algo produzido por outro ser vivo). 
• Podem ou não viver em colônia e ter vida parasitária. 
• São encontrados em todos os ecossistemas da Terra. 

• Tem os três elementos básicos de qualquer célula (material genético, citoplasma e membrana), 
mas não tem as organelas, possui apenas os ribossomos. 

• Reproduzem-se de forma assexuada por divisão binária ou sexuada. 

• Alguns agentes são patogênicos, ou seja, causam doenças bacterianas. 
         Exemplos: Bactérias e cianobactérias. 
 
→ Reino Protista  
• São Eucariontes, ou seja, apresentam núcleo bem definido e delimitado pela carioteca (tipo de 

membrana) e possuem organelas membranosas. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/monera.htm
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-sao-relacoes-ecologicas/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-sao-relacoes-ecologicas/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/organelas-e-suas-funcoes/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/doencas-bacterianas/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/protista.htm
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• A maioria é unicelular e microscópica, no entanto há também a presença de organismos plurice-
lulares ou que formam colônias. 

• Podem ser de vida livre, simbiótica ou parasitária. 
• A maioria é aquática, podendo também habitar ambientes terrestres úmidos ou interior de seres 

vivos. 

• Quanto à nutrição, podem ser heterótrofos, autótrofos (fotossíntese) ou que realizam am-
bas (chamados de mixotróficos). 

• As formas de reprodução podem ser sexuadas (bipartição ou cissiparidade, zoosporia, divisão 
múltipla ou fragmentação) ou assexuadas (conjunção, zigosporia ou alternância de geração). 

• Alguns agentes são patogênicos, ou seja, causam doenças 
 
Exemplo: algas e protozoários. 
 
→Reino dos Fungos:  

Exemplos: Cogumelos, bolores e levedos. 

• São organismos Eucariontes, ou seja, apresentam núcleo bem definido e delimitado pela carioteca 
(tipo de membrana) e possuem organelas membranosas. 

• A maioria é Pluricelular, são vistos a olho nu e possuem uma morfologia (formato e estrutura) bem 
característica, com reprodução sexuada. Contudo, há importantes espécies Unicelulares que são 
microscópicas e só realizam reprodução assexuada, como leveduras e fermentos biológicos. 

• Podem ser encontrados em diferentes habitats, de florestas até casas, mas preferem os ambientes 
úmidos e escuros. 

• São todos Heterotróficos, ou seja, dependem da ingestão ou digestão da matéria orgânica de 
outro ser vivo. 

• Podem ser parasitas, saprófagos (decompositores de seres que morreram), viver em rela-
ções mutualísticas ou ser predadores (raro). 

 

→Reino das plantas :  
• São todos Eucariontes, ou seja, apresentam núcleo bem definido e delimitado pela carioteca (tipo 

de membrana) e possuem organelas membranosas. 
• Todos são Autótrofos, ou seja, são capazes de produzir sua própria matéria orgânica como fonte 

de energia.  
• Embora existam 2 tipos principais de autotrofismo, todas as plantas são fotossintetizantes. 
• Além das organelas comuns a todos os seres vivos, possuem cloroplastos (onde ficam as clo-

rofilas A e B que realizam a fotossíntese). 
• Estão presentes em praticamente todos os biomas terrestres, a maioria em terra firme mas existem 

espécies aquáticas. 

• Exemplo: Musgos, samambaias, araucárias e mangueira. 

 
→ Reino Animal:  
• São todos Eucariontes: Células com núcleo diferenciado, ou seja, envolvido por membrana. 
• São todos Heterotróficos: Necessitam de se alimentar de outros seres vivos, pois não produzem 

o próprio alimento. 
• São todos Pluricelulares: Corpo formado por muitas células com funções específicas. 
• São todos Aeróbicos: Respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio em 

que vivem. 
• Pode ser dividido em dois grandes grupos: Vertebrados e Invertebrados. 
• Reprodução sexuada: Envolve a união de gametas masculinos e femininos. Entretanto, alguns 

invertebrados se reproduzem de forma assexuada. 
• Não possuem celulose e clorofila (aclorofilados), uma característica que os diferencia dos vege-

tais. 
         Exemplo: Homem, cachorro, vaca e aves. 
 

https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-sao-relacoes-ecologicas/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-mutualismo/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/formula-da-fotossintese/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/fungi.htm
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-e-mutualismo/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/o-que-sao-relacoes-ecologicas/
https://beduka.com/blog/materias/biologia/organelas-e-suas-funcoes/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/reino-animalia.htm
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Exercícios 

1-Assinale com um (X) as alternativas corretas: 

a) Forma de obtenção de alimentos dos seres do Reino Vegetal: 

(   ) autótrofos (   ) heterótrofos 

 

b) Dentre todos os seres vivos conhecidos, as bactérias são as únicas: 

(   ) procariontes (   ) eucariontes 

 

c) As algas unicelulares são exemplos de: 

(   ) bactérias (   ) protistas (   ) vegetais 

 

d)As bactérias são: 

(   ) pluricelulares (   ) unicelulares  

 

e)O nome da reprodução assexuada das bactérias é: 

(   ) divisão binária (   ) conjugação  

 

f) Os protozoários são seres: 

(   ) eucariontes (   ) procariontes 

 

g) Seres que apresentam o material genético disperso no citoplasma, não tem núcleo: 

(   ) procariontes (   ) eucariontes  

 

h) É responsável pela fotossíntese nas células vegetais: 

(   ) membrana plasmática (   ) cloroplasto   

 

i)Tipo de reprodução que depende da união de gametas: 

(   ) assexuada  (   ) sexuada 

 

j)Seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento: 

(   ) autotrófico (   ) heterotrófico 

 

2-A ilustração mostra um representante de cada um dos cincos reinos dos seres vivos. 

 
Esses reinos podem ser divididos em dois grupos, de acordo com algumas características específicas 
que apresentam. 
Grupo 1: Monera 
Grupo 2: Protista, Fungos. Plantas e Animal. 
A característica que separa os seres do reino Monera dos Demais reinos é a: 

https://1.bp.blogspot.com/-hbKO2Afdcdo/U_C6g4m7R4I/AAAAAAAABDQ/RFYz5tOS5A8/s1600/reino.png
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A) ausência de membrana plasmática. 
B) ausência de núcleo. 
C) presença de citoplasma 
 

 

História  

ORIENTAÇÕES: A ATIVIDADE DEVE SER COLADA OU COPIADA NO CADERNO 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na 

Europa e no mundo. 

 

      Nesta coletânea usaremos o livro didático de História. Então, neste primeiro momento vocês 

deverão fazer a leitura do capítulo 4 “A REVOLUÇÃO FRANCESA”, páginas 44 a 53. 

      Após a leitura do capítulo, assistam ao vídeo aula que será postado no grupo da escola sobre a 

Revolução Francesa. 

ATIVIDADES: 

1-Defina as palavras abaixo, consultando um dicionário. 

-Liberdade- 

-Igualdade- 

-Fraternidade- 

Monarquia- 

-República- 

 

2-Explique a divisão da sociedade francesa, na época da Revolução francesa. 
 
     3-Caracteriza a França no antigo regime. 
 
     4-Explique a tomada da Bastilha. 
 
     5-Quais foram os principais documentos aprovados pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa? 
 
     6-O que ficou estabelecido na Constituição de 1791? 
 
      7-O que foi a Convenção Nacional? 
 
     8 -Caracterize o período do Terror. 
 
     9-O que foi o Diretório? 

GEOGRAFIA 

Objetivo de Aprendizagem— 
Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na 
análise de ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios da analogia, conexão, 
diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 
 
  

ÁMERICA LATINA 
Países com um histórico de independência tardia, mas que estão caminhando para um estágio cada 
vez mais avançado em suas economias. 
Como América Latina entende-se o conjunto de países marcados pela herança colonial ibérica. Estes 
países possuem algumas condições comuns, como o fato de terem sido colonizados por países latinos, 
sendo eles Portugal, Espanha e França. A língua predominante nos países latinos é o espanhol, mas 
são idiomas destes países também o português e o francês (línguas derivadas do latim). Destacando-
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se também as línguas nativas, ainda faladas em alguns países. São marcas da América Latina, a diver-
sidade cultural, natural, e também socioeconômica. É relevante destacar também as desigualdades e 
contrastes sociais entre os países englobados. 
São considerados como latino-americanos, países pertencentes à América do Sul, América Central e 
ainda o México (América do Norte). São eles: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Suriname, Uruguai, Venezuela. 
A maioria dos países que compõem a América Latina teve sua independência ainda na primeira metade 
do século XIX, processo este que foi marcado pelas lutas em favor do fim da escravidão, bem como as 
rebeliões dos nativos contra o domínio europeu, e ainda os choques entre os colonizadores e as elites 
que foram se constituindo. 
Um dos principais problemas da América Latina é o crime organizado, especialmente em relação ao 
tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro. A cocaína é um dos mais sérios problemas que 
envolvem os países latino-americanos. Originalmente plantada na Colômbia, no Peru e na Bolívia, a 
folha de coca é a base da produção de cocaína. A droga segue pelos territórios brasileiro, colombiano 
e peruano, alcançando os mercados dos Estados Unidos e países europeus. 
A economia latino-americana ainda é considerada como subdesenvolvida, apesar dos avanços obtidos 
nos últimos anos. Dentre as principais atividades destacam-se o extrativismo, a agropecuária, a indús-
tria, o comércio, os transportes, e outros. Neste cenário, são destaques o Brasil, o México e a Argentina, 
sendo que quase 90% de toda produção industrial da América Latina advém destes três países. 
Dentre as diversas condições que tem elevado à economia brasileira, e impulsionado o desenvolvimento 
latino-americano, estão os investimentos na produção agrícola, em especial em relação à mecanização 
do processo produtivo, bem como os avanços em implementos e nas formas de manejo. Da mesma 
forma, a pecuária também possui destaque, em especial na região do cerrado brasileiro, contendo os 
maiores rebanhos bovinos do mundo. São relevantes também o extrativismo vegetal e a mineração. Em 
relação ao clima, existem significativas variações, as quais são ocasionadas pelas diferenças em alguns 
fatores: localização geográfica (latitude/altitude), formas do relevo, massas de ar, dentre outros. As ca-
racterísticas climáticas da América Latina são variáveis e não há um padrão específico, pois, apesar de 
se localizar em sua totalidade no hemisfério ocidental, essa divisão não é homogênea, ficando a maior 
parte das terras do lado Sul da Linha do Equador. Assim, quase em sua totalidade, a América Latina 
encontra-se sob o clima intertropical, uma parte menor na zona temperada do Norte, e a maior sob a 
zona temperada do Sul. Alguns pontos específicos são relevantes, como a região do Deserto do Ata-
cama, na qual praticamente não há chuvas, constituindo um clima próprio de áreas desérticas. Da 
mesma forma, a vegetação também varia de acordo com a posição geográfica, e as condições físicas, 
como relevo e o clima. Deste modo, estão presentes florestas tropicais, subtropicais e temperadas, sa-
vanas, e plantas adaptadas aos climas desérticos, como as xerófilas. Assim, tanto em termos físicos, 
quanto em questão social e cultural, torna-se uma tarefa complexa compreender a América Latina como 
grupo, pois as diferenças são notórias. O que faz com que esse conjunto seja assim caracterizado é a 
herança colonial comum. 
 

ATIVIDADES 

01- A respeito das características da América Latina, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto: 
a) A América Latina representa a maior parte do continente americano e localiza-se entre o Rio Grande 
(fronteira entre os Estados Unidos e o México) e a Terra do Fogo (extremo sul do continente). 
b) A América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos, como relevo, hidrografia e clima. 
c) A América Latina é muito extensa no sentindo norte-sul. Sua área total é de 21.060.501 km2, o que 
resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por km2. 
d) A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idio-
mas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. 
e) O México, embora tenha proximidade com os países da América Anglo-saxônica, é um país que 
possui mais semelhanças históricas e culturais com os países que compõem a América Latina. 
 

http://www.todoestudo.com.br/geografia/america-central
http://www.todoestudo.com.br/geografia/uniao-europeia
http://www.todoestudo.com.br/geografia/savanas
http://www.todoestudo.com.br/geografia/savanas
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02- A grande extensão no sentido norte-sul, as diferentes latitudes e a variação climática conferem à 
América Latina uma enorme diversidade de formações vegetais. Destacam-se as principais paisa-
gens, exceto: 
a) Desertos 
b) Floresta Amazônica 
c) Cerrado 
d) Tundra 
e) Pampa ou Estepes 
 
03- Do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se em América Anglo-saxônica e 
América Latina. Identifique a proposição que caracteriza INCORRETAMENTE a América Latina. 
a) A colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da América, entre as quais a 
excessiva concentração de terras. 
b) O colonizador fixou-se de imediato à terra, criando um mercado interno responsável por um precoce 
desenvolvimento industrial. 
c) A dependência, em relação aos países centrais, é estrutural, muito embora as forças endógenas 
também atuem na formação econômico-social. 
d) Países como o México, o Brasil e a Argentina podem ser caracterizados como uma periferia indus-
trializada. 
e) O Espanhol e o Português são as línguas oficiais dominantes, embora existam alguns países que 
falam inglês e francês. 
 
04- Responda : 

a) Caracterize a América Latina- 
b) Quais foram os países Ibéricos que colonizaram a América Latina? 
c) Qual a principal língua falada nos países da América Latina? 
d) Cite alguns países considerados Latinos Americanos. 
e) Quais as principais atividades econômicas que se destacam na América Latina? 
f) Quais são os três países da América Latina que se destaca com cerca de 90% da produção 

industrial? 
g) Qual deserto está localizado na América Latina? 

 
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 

    

Assunto: Espaços comerciais e comunitários 

 

1-Bank=banco 

2-Library=biblioteca 

3-Police Station=delegacia 

4-School=escola 

5-Drugstore=fármacia 

6-Hopital=hospital 

7-Church=igreja 

8-Snack bar=lanchonete 

9-Museum=Museu 

10-Bakery=Padaria 

11-Gas statio=posto de gasolina 
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12-

City hall=prefeitura 

13-Supermarket=supermercado 

14-Square=Praça 

15-Boo store=livraria 

16-Park=parque 

17-Post office=correios 

18-Fire station=corpo de bombeiros 

19-Restaurant=restaurante 

20-Hotel=hotel 

21-Zoo=zoológico 

22-Amusement park=parque de diversões 

23-Circus=circo 

24-Gym=academia 

25-Airport=aeroporto 

26-Barber shop=barbearia 

27-Butcher=açougue 

28-Hairdresser=cabelereiro 

29-Movie theater/cinema=cinema 

30-Stadium=Estádio 

31-Subway station=estação de metrô 

32-Theatre=teatro 

33-Jewelry=joalheria 

34-Shoemaker/cobbler=sapateiro 

 

                                        Exercício 

 

A-Passe para o inglês: 

1-Açougue= 

2-Aeroporto= 

3-Escola= 

4-Biblioteca= 

5-Hospital= 

6-Igreja= 

7-Delegacia= 

8-Correios= 

9-Hotel= 

10-Circo= 

11-Cinema= 

12-Teatro= 

13-Joalheria= 

14-Sapateiro= 

15-Museu= 

 

B-Passe para o português: 

1-Drugstore= 

2-Gas station= 

3-Fire station= 

4-Restauran=

 

5-Hotel= 

6-Zoo= 

7-Bakery= 

8-Museum= 

9-Church= 

10-Bank= 

11-School= 

12-Circus= 

13-Park= 

14-Airport= 

15-Stadium= 

 

 

 

ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR05-06/ES) - Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotogra-
fia, performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada meio, materiais e ins-

trumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 
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VAMOS DAR CONTINUIDADE AO TEMA “LUZ E SOMBRA” 

A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas podemos 

criar no desenho, na pintura e escultura belíssimos efeitos como o de dilatação do espaço, 

o de profundidade e o de valorização da parte mais iluminada. 

Todo objeto não transparente exposto à luz determina uma sombra.  Vamos estudar cada elemento 
importante da luz e da sombra. Começando pela luz, que pode ser natural ou artificial: 

 
Luz natural: é quando o objeto recebe luz do sol. 
 
Luz artificial: é quando o objeto recebe luz de maneira artificial (lâmpada, vela, etc.). 
 
Você poderá observar que, quando um foco luminoso (natural ou artificial) emite seus raios sobre um 

objeto, este se apresentará com uma zona iluminada e outra sombreada.  
 
Definindo as sombras: 

 
 

 
Sombra: é a parte privada de luz. Iluminar um objeto é ba-

nhá-lo de luz.  
 
 

Sombra própria: é a que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja voltado para um ponto 
de luz: a parte iluminada do objeto faz sombra na parte que ficou atrás. A sombra própria varia de 
intensidade: fica mais escura ou mais clara de acordo com a intensidade de luz sobre o objeto. 

 
Sombra projetada: é a que aparece fora do objeto; decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo sobre o 

objeto, forma a sombra própria. 
 

 
ATIVIDADE 1 
Agora é sua vez! Vamos utilizar um objeto que você tenha fácil acesso e ilumina-lo utilizando luz natu-
ral ou artificial, observe a luz e sombra que aparece nesse objeto. 
 
ATIVIDADE 2 
Depois de fazer a experiência na atividade anterior, reproduza através de um desenho o objeto que foi 
submetido a luz natural ou artificial, destacando a luz e sombra existente na imagem que você pode 
observar.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-YOYURLhyXrg/UDoa5vGH79I/AAAAAAAACFk/q2qkDwiglnQ/s1600/Luz.jpg
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EDUCAÇÃO FISICA     

Orientações 

Para execução das atividades é necessário o acompanhamento de um adulto; 

Que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno; 

Lembre-se de colocar a data e o número da atividade. 

 

Habilidade: 

(EFE67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, invasão, precisão e técnico – combinatórios como nas modalidades esportivas 

para praticar de forma específica. 

Esporte de invasão > handebol 

 

Origem do handebol 

O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schelenz no ano de 1919. 

após ter as regras publicadas pele federação alemã de ginástica, o esporte começou a ser praticado 

de forma competitiva em países como por exemplo: Áustria, Suíça e Alemanha. 

Nesta fase inicial as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados, parecidos com os 

de futebol de campo. Assim como no futebol de campo, cada equipe era composta por onze 

jogadores. 

No ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol entre as equipes da 

Alemanha e da Áustria. os austríacos levaram a melhor vencendo os alemães por 6 a 3. 

Em 1934 COI  (Comitê Olímpico internacional) incluiu o handebol como esporte olímpico. 

Em 1938, foi disputado na Alemanha, o primeiro campeonato mundial de handebol. 

No ano de 1966, os jogos de handebol em campo gramado foram descontinuados, passando o 

esporte ser realizado somente em salão. 

Atualmente o esporte é praticado em 185 países, envolvendo mais de um milhão de equipes e trinta 

milhões de profissionais. 

após a leitura responda: 

1-Quem foi o criador do handebol? 

2-Em que ano foi criado o handebol? 

3-No início o handebol é era praticado em que local? 

4-Em que ano foi realizado a primeira partida internacional de handebol? 

5-Atualmente o handebol é praticado em quantos países?                                     

 

 

 


