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EMEF” ITAPUTANGA 

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

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidade: Compreender a formação de palavras através dos elementos mórficos. Inserir 
o educando no estudo da morfologia, expondo-lhe o conteúdo sobre estrutura das 
palavras, permitindo assim que diferencie os elementos que compõem essa estrutura e os 
reconheça. 

Atividades Parte A 
1) Coloque (DP) para derivação prefixal e (DS) para derivação sufixal: 
a.(   ) tristonho                                 b.(   ) risonho 
c.(   ) infeliz                                      d.(   ) ex-aluno 
e.(   ) casinha                                   f.(   )incorreto 
g.(   ) descrer                                   h.(   ) incapaz 
 i.(   ) papelaria                                 j. (   )barbearia 
k.(   )reler                                         l. (   )atualizar 
m.(   )borracharia                            n.(   )desleal 
o.(   )felizmente                               p.(   )marinheiro 
 
2) Classifique as palavras de acordo com a derivação: Derivação sufixal, derivação 
prefixal ou parassintética. 
a) desfazer ____________________________ 
b) retocar _____________________________ 
c) entardecer __________________________ 
d) soterrar ____________________________ 
e) dormitório __________________________ 
f) desvalorizar _________________________ 
g) reconstruir __________________________ 
 
3) O processo de formação de palavras está indicado corretamente em: 
a) Barbeado: derivação prefixal e sufixal; 
b) Desconexo: derivação prefixal; 
c) Enrijecer: derivação sufixal; 
d) Passatempo: composição por aglutinação; 
 
4) A palavra "aguardente" formou-se por: 
      a) estrangeirismo            b) aglutinação     
      c) justaposição               d) parassíntese  
 
5) Que item contém somente palavras formadas por justaposição? 
      a) desagradável - complemente 
      b) supersticiosa - valiosas 
      c) encruzilhada - estremeceu 
      d) vaga-lume - pé-de-cabra       
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Atividades Parte B 
 

6)  Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação 
numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência 
numérica encontrada:  
     
      (   ) aguardente                1) justaposição 
      (   ) casamento                 2) aglutinação 
      (   ) portuário                    3) parassíntese 
      (   ) pontapé                     4) derivação sufixal 
      (   ) os contras                 5) derivação imprópria 
      (   ) entardecer                6) derivação prefixal 
      (   ) hipótese 
 
 
7) Assinale a opção em que nem todas as palavras são de um mesmo radical:  
 a) noite, anoitecer, noitada     
 b) luz, luzeiro, alumiar     
 c) credo, crente, crer 
 d) festa, festeiro, festejar 
 
 
8) Assinale a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de composição 
por justaposição: 
a) Planalto 
b) embora 
c) pernilongo 
d) beija-flor 
 
 
9) Marque a alternativa em que haja palavras formadas apenas pelo processo 
de composição por aglutinação: 
a) aguardente, planalto 
b) bem-me-quer, girassol 
c) madrepérola, cachorro-quente 
d) guarda-roupas, pernilongo 
 
 
10) Marque a alternativa cujas palavras tenham sido compostas pelos processos de 
composição por justaposição e aglutinação, respectivamente: 
a) girassol, aguardente 
b) igreja, capim 
c) orelha, vazio 
d) sabiá, cortina 
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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  

• Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser 
apresentados por equações polinomiais de 2º grau tipo ax²=b 

• Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base 
em suas relações com produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por equações polinomais de 2º grau 

 

O que entendemos como equação de segundo grau pode ser resolvido utilizando a 
seguinte formula: 

𝑥 =
−𝑏 ± √∆

2𝑎
 

                                          ∆= b2 – 4ac 

 

Atividades 

1) Resolva a equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara 

        

A) x2-x-6=0 

B) 2x2-8x+8=0  

C) 4x2+5x+10=0  

D) 2x2-6x+3=0  

E) 6x211x+4=0  

F) 2x2+x-6=0 

 

2) Resolva as  

3) equações do 2º grau 

a) X(x+2)=3 

b) X(x-5)+10=4 

c) 2x(4x-1)=21 

d) X(x-2)=2(x+6) 

e) X(2x-1)+6=4(x+1) 

f) (x-1)(x-2)=6 
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4) Resolva as equações do 2º grau 

 

a) X2= 
4

5
x +

1

5
 

 

b) 
𝑥²

3
+3=2x=0 

 

c) 2x2 - 
3𝑥

2
+
1

4
 =0 

 

d) X2+
5𝑥

4
 =0 

 

e) X2 - 
5𝑥

4
 - 

3

2
 =0 

 

CIÊNCIAS 

   

Objeto de conhecimento: Sistema Sol, Terra e Lua 
Habilidades: (EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. 

FASES DA LUA 

         

          
            A Lua é o único satélite natural do planeta Terra, sendo formado há bilhões de anos atrás, cuja hipó-
tese de origem mais aceita pelos cientista é que ocorreu após o impacto de um grande corpo celeste, do 
tamanho aproximado de Marte, atingir nosso jovem planeta, ejetando partículas que se juntaram e formaram 
nosso satélite, mas existem outras teorias que estão em debate. 
Do ponto de vista terrestre, a Lua é um astro brilhante nas noites em nosso planeta, mas a Lua não pode 

emitir luz, na verdade ela reflete a luz do Sol, a estrela que aquece e ilumina nosso planeta e sistema 
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solar. A Lua apresenta movimentos de translação, rotação e revolução. 

 
 

• A translação é o movimento que a Lua faz, junto com a Terra ao redor do Sol, levando o mesmo 
tempo que a terra para fazer o percurso. 

• A rotação é o movimento que a Lua faz ao girar em torno do seu próprio eixo. 

• E a revolução é o movimento que a Lua faz ao girar ao redor da Terra. 
 
            Os movimentos de rotação e revolução tem exatamente o mesmo tempo, fazendo com que nós 
observemos apenas uma face da Lua. Esse período é de aproximadamente 28 dias, é chamado de mês 
lunar e o tempo que a Lua leva para completar a translação ao redor do Sol é o ano lunar. 
            O movimento da Lua em torno da Terra, a revolução e o movimento conjunto da Lua e da Terra ao 
redor do Sol, a translação, fazem com que a Lua tenha mudanças de posição e reflexão da luz do Sol para 
o nosso planeta. Essas posições com incidências luminosas distintas são chamadas de fases da Lua. 
 
As fases da Lua são quatro: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. 
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Eclipses: 

          O movimento constante da Terra e da Lua em torno do Sol faz com que haja alinhamentos, onde a Lua pode 
obstruir a luz do Sol por alguns instantes, ou a Terra obstruir a luz do Sol de atingir a superfície da Lua, esses fenô-
menos são conhecidos como eclipses. 

 
              O eclipse solar ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, projetando a sombra formada sobre a 
Terra. Nas regiões do planeta onde o Sol é observado sendo completamente obstruído pela Lua, ocorre o cha-

mado eclipse solar total. Nos lugares onde o sol não fica completamente encoberto pela lua, ocorre o eclipse 
solar parcial, correspondendo às regiões de penumbra da Lua. 
 
 
 

 

 
 

 
 

EXERCÍCIOS 

1. Qual o movimento que a Lua faz junto da Terra em torno do Sol? 
a) (  ) Revolução. 
b) (  ) Rotação 
c) (  ) Evolução. 
d) (  ) Translação. 
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2. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido 
A Lua ____________ ou quarto crescente recebe esta _______________ pois neste momento só conse-
guimos observar um _________ de sua totalidade. Seu formato é de um ______________ e, nesta fase, a 
Lua nasce aproximadamente ao __________ e se põe aproximadamente à meia-noite. 
  

   DENOMINAÇÃO – QUARTO – MEIO-DIA -  SEMICÍRCULO CRESCENTE 

  
3. Qual fase da Lua em que é possível observar totalmente a face lunar voltada para a Terra? 
a) (   ) Nova.        b) (   ) Crescente.        c) (   ) Cheia.       d) (   ) Minguante. 
  
4. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
a) (  ) Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sem-
pre teríamos eclipse solar durante a fase da Lua Nova. 
b) (  ) O formato da Lua minguante é de um semicírculo e, nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao 
meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. 
c) (  ) Caso a órbita da Lua ao redor da Terra fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, sem-
pre teríamos eclipse lunar durante a fase da Lua Cheia. 
d) (  ) A revolução é o movimento que a Lua faz ao girar ao redor do seu próprio eixo. 
  
5. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. 
Do ponto de vista terrestre, a Lua é um astro brilhante nas noites em nosso planeta, sendo que a Lua 
______ emitir luz, ela ________ a luz do Sol, a estrela que aquece e ilumina nosso planeta e sistema so-
lar. A Lua apresenta movimentos de translação, rotação e ___________. 
 
a) (  ) não pode; interfere; contorção.        b) (  ) pode; deflete; vibração. 
c) (  ) pode; oculta ; convexão.                   d) (  ) não pode; reflete; revolução. 
    

6. Quais são os três principais movimentos realizados pela Lua? Explique cada um deles. 

7. Elabore um mapa mental com as características das fases da Lua e os eclipses 

8. Faça um desenho do que você pode ver no céu durante a noite. 

 

HISTÓRIA 

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

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e nazismo, a 

consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto). 

       Nesta coletânea usaremos o livro didático de História. Façam a leitura do capítulo 7, “A 

Grande Depressão, o Fascismo e o Nazismo”, páginas 110 a 116. 

Acesse os links 
 
https://youtu.be/Edq7q_FzCf4 
 
https://youtu.be/Y8NQYHO816Q 
 
 
mapa mental- Nazifascismo 
mapa mental- Nazifascismo 

https://youtu.be/Edq7q_FzCf4
https://youtu.be/Y8NQYHO816Q
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1- Entre as causas da ascensão do regime nazista na Alemanha, não tivemos: 

a- a derrota na guerra                                               c- a crise econômica 

b- o descontentamento com o Tratado                     d- a vitória obtida na guerra 

 de Versalhes  

 

2- A Gestapo era: 

a- o órgão de ajuda financeira                                 c- o órgão de cooperação administrativa 

b- o departamento educacional para                       d- a polícia secreta do Estado 

a juventude    

 

3- A diferença entre fascismo e nazismo está no: 

a- totalitarismo                                                          b- racismo 

c- militarismo                                                            d- nacionalismo 

 

4- O Estado do Vaticano foi criado: 

a- pelo Tratado de Versalhes                                  c- Pelo Tratado de Latrão 

b- Pelo Tratado de Milão                                         d- Pelo Tratado de Roma. 

 

5- A Marcha sobre Roma marcou a ascensão do regime: 

a- Nazista                                                              c- Socialista 

b- Fascista                                                             d- Comunista 

 

6-Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas questões abaixo: 

a-( ) Mussolini chegou ao poder na Itália pelas vias eleitorais. 

b-( ) O Tratado de Latrão extinguia o Estado do Vaticano. 

c-( ) Hitler chegou ao poder através de um golpe. 

d-( ) O regime fascista tem como características, entre outras, o totalitarismo e o nacionalismo. 

 

7-Complete as lacunas abaixo: 

a- Líder do partido nazista na Alemanha-------------------------------------- e líder do fascismo 
na Itália-------------------------------------------. 

b-Período de liberdade política da Alemanha, foi chamado de República de---------------- 
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c-Hitler anunciava que os alemães pertenciam a raça------------------------. 

 

8-O crescimento e o fortalecimento do nazismo dentro dos quadros políticos da sociedade alemã 
aconteceram a partir da estratégia dos nazistas em explorar o desespero dos alemães, relacio-
nado, principalmente, à crise econômica que afetou o país durante a década de 1920, no período 
conhecido como República de Weimar. Essa crise que atingiu a Alemanha foi resultado, em par-
tes, das indenizações cobradas da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essas indeniza-
ções foram impostas pelo(a) 

a) Tratado de Genebra. 

b) Conferência de Munique. 

c) Conferência de Berlim. 

d) Tratado de Balfour. 

e) Tratado de Versalhes. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

UNIÃO EUROPÉIA 

- Com o fim da segunda Guerra mundial, os países europeus entraram em declinio, enquanto os 
Estados Unidos ficava em ascensão como líder capitalista. 
-O União Européia foi pioneiro na ideia de cooperação econômica, tendo como principal objetivo 
a paz, resistência ao socialismo, enfrentar a competição do mercador dos Estados Unidos. 
- Em 1° de Janeiro de 1948, foi criado o Benelux (Holanda, Bélgica e Luxemburgo), a junção 
destes países dava início ao primeiro Bloco Econômico que futuramente se tornaria na União 
Européia. 
- Criação da OECE (Organização para cooperação e desenvolvimento Econômico), com o obje-
tivo de administrar os recursos do Plano Marshall, também conhecida como Mercado Comum 
Europeu (MCE). A CEE foi criada em 1957 e foi formada nessa época apenas pela: Alemanha, 
Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização também era chamada de 
“Europa dos 6”. 
-A proposta da CEE foi incentivar a cooperação econômica tornando os seus membros depen-
dentes, mantendo uma relação de mercado comum entre os países. Na década de 80 outros 
países integraram a CEE como a: Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. 
Com a adesão destes países, a comunidade europeia se chamaria de “Europa dos 12”. 
-A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht na Holanda, quando 
os países da CEE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que 
entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma integração e cooperação econômica, buscando 
harmonizar os preços e as taxas de importação. 
-Em 1999 foi projetada na UE a criação de um banco central e da moeda única, o Euro. Esta 
nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode dar condições 
de fortalecer a economia e influência da UE para competir com o dólar norte-americano. 
-E ainda, também se iniciou políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao meio ambi-
ente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda humanitária e proteção civil. 

https://www.infoescola.com/historia/tratado-de-maastricht/
https://www.infoescola.com/economia/euro/
https://www.infoescola.com/sociologia/ajuda-humanitaria/
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Com a UE permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da elimi-
nação dos controles das fronteiras entre os países da UE, abolindo barreiras físicas, jurídicas e 
burocráticas. A União Europeia torna a Europa praticamente como se fosse um país único. 
Curiosidades-  
A superfície que abrange a União Europeia é de 4.793.909 km². 
A população total da União Europeia é de 493.011.693. 
A soma do PIB (2014) de todos os países da União Europeia é de US$ 18,5 trilhões. 
26 países da União Europeia apresentam desenvolvimento humano muito alto, ou seja, o valor 
de IDH é superior a 0,800. Apenas Bulgária (0,782) e Romênia (0,793) são países com desen-
volvimento humano alto (valor de IDH acima de 0,700). 
A bandeira da União Europeia foi criada em 1955 e simboliza os ideais de união, cooperação e 
harmonia entre os povos da Europa. 
  
ATIVIDADES 
 

01- O Continente Europeu foi pioneiro na ideia de Cooperação Econômica, para isso 
estipular seus principais objetivos a serem alcançados. Descreve estes objetivos.  

 
02- Qual foi o fato histórico ocorrido que causou o declínio dos países europeus? 

 
 

03- Como se chamava o primeiro Bloco Econômico criado na Europa? Quais países 
participaram deste Bloco? 

 
04-  Conceitue OECE. Qual o seu objetivo? 

 
05- Quais as matérias primas, os recursos naturais que estimularam a criação do 

BENELUX? 

 
06- CECA o que significa está sigla? 

 
07- Quais países fizeram parte da Europa dos Seis? 

 
08- Quando foi assinado o Tratado de Maastrichit? 

 
09- O que foi criado no Tratado de Maastricht e qual o seu objetivo? 

 
10-  O que diferenciou na União Européia com a assinatura do Tratado de Amsterdã em 

1917? 

 
11-  A União Européia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos 

países fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Essa 
organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus 
membros. Analise as afirmativas que apresentam os objetivos da União Européia. 

I - Integrar as políticas relativas ao sistema judiciário, aos impostos sobre importação e exporta-
ção e às leis de asilo político. 
II - Melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus. 
III - Aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros. 
IV - Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. 
V - Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. 
VI - Proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. 
Assinale a alternativa correta. 
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A)  Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 

B)  Somente as afirmativas I, III e VI são verdadeiras. 

C)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

D)  Somente a afirmativa VI é verdadeira. 

E)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 

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: Roupas e acessórios (Clothes and accessories)                                    
 

1-Shirt = camisa 
2-T-shirt = camiseta 
3-Suit = terno 
4-Pant’s = calça 
5- Shorts = short bermuda 

6- Pijamas = pijama 
7-Blouse = blusa 
8- Dress = vestido 
9-Skirt = saia 
10-Sweater = blusa de frio 
11-Jacket = jaqueta 
12-Coat = casaco 
13-Socks = meias 
14- Shoes = sapatos 
15- Boots = botas 
16-Flip flops=chinelos 
17-Stocking=meia-calça 
18-Sandals=sandálias 
19-Bathing suit=roupa de banho 
20-Scarf=cachecol 

21-Bath robe=roupão de banho 
22-Tie=gravata 
23-Belt=cinto 
24-Beret=boina 
25-Blassiere=sutiã 
26-Briefs=cuecas 
27-Cap=boné 
 28-Gloves=luvas 
29-Jeans=calças jeans 
30-Panties=calcinha 
31-Mitten=luva de inverno 
32-Nightgown=camisola 
33-Overcoat=sobretudo 
34-Raincoat=capa de chuva 
35-Wallet=carteira 
36-Necklace=colar 
37-Hat=chapéu 
38-Handbag=bolsa de mão 
39-Sunglasses=óculos de sol 
40-Watch=relógio de pulso 

 
A-Marque um X na resposta certa: 
1-Belt 
a) botas 
b) cachecol 
c) cinto 

d) N.R. A 
2- Coat 
a)chinelos  
b)casaco 
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c)gravata d)N.R. A 
 
3- Tie 
a)gravata 
b)camisola 
c)boné 
d)N.R. A 

 
4- Hat 
a)boina 
b)chapéu 
c)colar 
d)N.R. A 

 
5- Wallet 
a) botas 
b) luvas 
c) carteira 
d) N.R. A 

6-Shoes 
a)sutiã 
b) sapatos 
c) jaqueta 
d) N.R. A 

 
7- Sandálias 
a) sandálias 
b) cachecol 
c) vestido 
d) N.R. A 

 
8- Blouse 
a) gravata 
b) blusa 
c) cuecas 
d) N.R. A 

 
9- Flip flops 
a) saia 
b) luvas 
c) chinelos 
d) N.R. A 

 
10- Pajamas 
a) pijamas 
b) colar 
c) vestido 
d) N.R. A 

 
11-Shirt 
a) chinelo 

b) sapato 

c) camisa 

d) n.r.a 

 
12) T-shirt 
a) meias 

b) camiseta 

c) botas 

d) n.r.a 

 

13) Shoes 

a) bermudas 

b) sapatos 

c) jaquetas 

d) n.r.a 

 

14) Suit 

a) terno 

b) sutiã 

c) casaco 

d) n.r.a 

 

15) Beret 

a) cinto 

b) boina 

c) cachecol 

d) n.r.a 

16) Scarf 

a) capa de chuva 

b) meia-calça 

c) cachecol 

d) n.r.a 

 

17) Bath robe 

a) gravata 

b) cinto 

c) roupão de banho 

d) n.r.a 

 

18) Skirt 

a) saia 

b) cachecol 

c) vestido 

d) n.r.a 

 19) Dress 
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a) óculos 

b) vestido 

c) calcinha 

d) n.r.a 

20) Handbag 

a) carteira 

b) bolsa de mão 

c) cachecol 

d) n.r.a 

B) Passe para o português: 

1. Shoes 

2. Shirt 

3. Necklace 

4. Raincoat 

5. Wallet 

6. Raincoat 

7. Hat 

8. Handbag 

9. Nightgown 

10. Flip-flop 

11. Bathing suit 

12. Wallet 

13. Mitten 

14. Jeans 

15. Sweater 

16. Sweater 

17. Coat 

18. Blouse 

19. Pants 

20. Overcoat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 

cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções 

artísticas.    Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos 

trabalhar esse tema na nossa coletânea. 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

 
ATIVIDADE 1 

Crie em seu caderno de arte os aros olímpicos e pinte conforme as cores correspondente. 

Dentro de cada aro você irá representar um esporte que estará presente nas olímpiadas de 

Tóquio. 

 

•   Vamos procurar figuras relacionadas as práticas de aventuras na natureza acima 
citado e fazer colagem no caderno. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

habilidade: 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 divulgá-las na escola e na comunidade. 

Práticas corporais de aventuras com a natureza e jogos olímpicos de Tóquio 

 As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente 

físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida 

orientada, corrida de aventura, corridas da mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. 

Cinco tipos de esportes de aventura na natureza      

1)   Trekking: um dos esportes de natureza mais praticados pelas pessoas, em  geral  
consiste numa caminhada em trilhas. 

2)   Arvorismo: consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de 

obstáculos, em meio às copas das árvores.  

3)   Ascalada:  É uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente 
ou em grupo. é uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande 
desafio é superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. 

4)  Rafting: É um esporte radical que pode ser praticado por qualquer pessoa, basta gostar 
de adrenalina e querer desbravar corredeiras a bordo de um bote. seu objetivo é desviar 
dos obstáculos naturais que aparecem ao longo do percurso e remar até o destino final.   

5)  Paraquedismo: É um esporte radical, no qual o indivíduo salta de um  avião de pequeno 
porte,  em queda livre, caindo com uma velocidade entre 200 km/h e 350 km/h e em 
determinado  momento abre um  paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o 
“pouso”.   
   Assim como as práticas corporais de aventuras com a natureza, encontramos também 

uma diversidade de esportes que estão presentes na cultura de cada país, a fim de unir 

todos os países do mundo em torno dos mais variados esportes, estamos vivenciando 

nesse ano de 2021 os jogos olímpicos de Tóquio no Japão que, deve promover a 

competição, numa média de 46 esportes diferentes, com a participação de homens e 

mulheres de todo o mundo. 

 

Atividade 

• Considerando as práticas corporais de aventura relacionadas acima, escolha uma que 

seja possível de ser realizada em nossa escola ou comunidade e diga como poderíamos 

fazê-la de uma forma adaptada   ao que temos ao nosso redor. 

 

•   Vamos procurar figuras relacionadas as práticas de aventuras na natureza acima 
citado e fazer colagem no caderno. 
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