
8° ANO – EMEF ITAPUTANGA – ANO: 2021 –   

 

EMEF” ITAPUTANGA 

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

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

PORTUGUÊS 

Levar os alunos a identificarem as características, qualidades, defeitos, aparências e estados dos 

seres, para que assim, possam compreender melhor o mundo em que vivemos, respeitando as 

diferenças e semelhanças de cada indivíduo. 

ADJETIVOS 
Observe estas imagens: 

                                                                  
        Bolas coloridas                                            Boneca de pano              
 
O que você percebeu quanto aos termos “coloridas” e “de pano”? 
 
Certamente foi que eles estão dando uma qualificação para os substantivos – bola e boneca, não é 
mesmo? 
Assim como as bolas também poderiam ser: brancas, grandes, murchas, pequenas, de futebol, de 
vôlei, entre outros. 
O mesmo aconteceria com a palavra boneca, pois ela poderia ser de plástico, amarela, bonita, 
grande, pequena, e muitas outras. 
Então, o adjetivo conceitua-se como o termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe uma deter-
minada característica.  Ele é uma classe de palavras variável, pode flexionar-se em relação ao gê-
nero (biforme ou uniforme), ao número (singular e plural) e ao grau (comparativo e superlativo). Sua 
principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o 
particularize. 
 
Classificação: 
Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples (apresentam um radical), composto (mais 
de um radical), primitivos (quando formam outras palavras) e derivados (quando existem a partir de 
outras palavras). Acompanhe os exemplos: 
Adjetivo simples: brasileiro 
Adjetivo composto: ítalo-brasileiro 
Adjetivo primitivo: azul 
Adjetivo derivado: azulado 
 
Adjetivos pátrios: 
Os adjetivos também são usados para indicar nacionalidade ou origem, para isso, referem-se a ci-
dades, países e estados. Nesse caso, são classificados como adjetivos pátrios. Exemplos: 
Acreano – do estado do Acre. 
Alagoano – do estado de Alagoas. 
Goiano – do estado de Goiás. 
Fluminense – do estado do Rio de Janeiro. 
Carioca – da cidade do Rio de Janeiro. 
Goianiense – da cidade de Goiânia. 
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Exercícios Parte A 
1) Sublinhe os adjetivos e indique, com uma seta, a que substantivo eles se referem. 
a) O aluno estudioso consegue bons resultados. 
b) As crianças pequenas estavam alegres. 
c) A menina ficou irritada com o irmão. 
d) O homem usava um chapéu grande. 
e) Maria encontrou um pobre gatinho doente. 
f) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 
 
2) Marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. 
a) As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. 
b) Naquele sítio os visitantes comem muitos doces. 
a) Uma velha atendeu-me na porta. 
b) Uma saia velha foi encontrada na rua. 
a) As pessoas acharam o homem estranho. 
b) Um estranho chegou no bar. 
  
3) Sublinhe os adjetivos que encontrar em cada frase.  
a) AS águas frescas do rio lembram um delicioso banho. 
b) Pessoas apressadas vão para o trabalho. 
c) As misteriosas sombras provocam medo. 
d) A luz clara da lua clareia os caminhos noturnos. 
e) As nuvens, brancas e formosas, passeiam pelo céu azul. 
f) As estrelas brilhantes enfeitam o céu. 
g) Grandes e belas árvores enfeitam o parque. 
 
4) Assinale a sequência correta em relação aos tipos de adjetivos e suas definições: 
I. Adjetivos formados por apenas um radical. 
II. Adjetivos formados por dois ou mais radicais. 
III. Adjetivos que não são derivados de outra palavra em língua portuguesa. 
IV. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. 
V. Adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo. 
( ) pátrios                                                            a) II, III, V, IV e I 
( ) primitivos                                                       b) V, IV, III, III e I 
( ) compostos                                                     c) I, III, IV, II e V 
( ) derivados                                                       d) V, III, II, IV e I 
( ) simples 
 
5) Assinale a oração em que o termo cego(s) é um adjetivo: 
a) Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir... 
b) O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura. 
c) Naquele instante era só um pobre cego. 
d) ... da Terra que é um globo cego girando no caos. 
 

Exercícios Parte B 

6) Complete a cruzadinha com adjetivos correspondentes a cada número das questões seguintes. 
1) Menino que tem coragem, menino_________________ 
2) boletim da escola, boletim ____________________________ 
3) Filme que assusta, filme _________________________ 
4) Aquele que tem preguiça é _________________________ 
5) Revista da semana, revista ______________________ 
6) Festa do mês de junho, festa _____________________ 
7) Queijo de Minas, queijo ______________________ 
8) Pagamento de conta feito por mês, pagamento ____________________ 
9) Quem tem carinho por outra pessoa é ________________________ 
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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  

• Comparar, ordenar e escrever números naturais 

• Reconhecer o sistema de numeração  decimal, suas principais características (base, 
valor posicional e função do zero) 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos) 

• Leitura e utilização de tabelas e gráficos  

 
Expressões numéricas de adição e subtração 

 
As operações de adição e subtração são efetuadas na ordem em que aparecem. 
 
Exemplos: 
A) 9-5+1-2 = 

= 4+1-2 = 
= 5-2 = 
= 3 
  

 

B) 20-6-2+5 = 
= 14-2+5 = 
= 12+5 = 
= 17 
 
 

        Existem expressões onde aparecem os sinais de associação
        e que devem ser eliminados nesta ordem: 

1º Parênteses ( )      2º Colchetes[ ]         3º Chaves{ } 
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Existem expressões onde aparecem os sinais de associação e que devem ser 
eliminados nesta ordem: 

1º Parênteses ( )           2º Colchetes[ ]          3º Chaves{ } 

 

Atividades 

1) Calcule o valor das expressões 

a) 12-3+9-5 

b) 15-11+8-2 

c) 45-21-4-7 

d) 55-28+4-2 

e) 30+35-8+6-2 

f) 8+7-6-3-3+1 

 

2) Calcule 

 

a) 40-(3+5) 

b) 25+(8+2) 

c) 35-(20-1-3) 

d) 33-(12+8)-7 

e) (15+10) – (6+11) 

f) 17-(8-3)+1 

 

Expressões numéricas com multiplicação e divisão 

 

Para realizar as expressões numéricas obedecemos a seguinte ordem: 

1º Multiplicação e divisões 

2º Adições e subtrações 

Exemplos:  

A)  3+4:2-4  

 3+2-4  

    1  

B) 5+20:5+3x4 

5+4+12 

    21 

 

3) Calcule o valor das expressões 

a) 7+15:3 

b) 4x5+1 

c) 8:2+8 

d) 32+12:2 

e) 20:10+10 

f) 12x3-2x5 

g) 4x3+10:2 

h) 40-2x9-8

 

4) Calcule o valor das seguintes expressões 

a) 5+28:7 

b) 6x8+1 

c) 10:2+6 

d) 53+12:2 

e) 30:10+5 

f) 3x7-2x5 

g) 4x6+10:2 

h) 20-2x4+5 

i) 30-18:8+7 

j) 32:4:2:2
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5) Calcule 
A. 70:7-1 

B. 20+3x2 

C. 30+10:10 

D. 150-7x12 

E. 48:16+20:4 

F. 20-2x3+1 

G. 10-8:2+3 

H. 30:5-1+2x3 

Ciências 

Objetivos:  

-Identificar os diferentes tipos de movimentos dos astros. 
-Compreender o funcionamento da interação Terra e Sol. 
-Conhecer a importância da lua para das marés. 
 
Movimentos dos astros e fases da lua 

O Sistema Solar possui oito planetas, que giram ao redor de sua estrela(sol), gastando tempos 
diferentes para finalizar uma volta completa. Quanto mais distante o planeta está do Sol, maior será 
o tempo gasto por ele para dar uma volta completa. Portanto, Mercúrio é o planeta que completa uma 
volta em menor tempo (88 dias terrestres). Já Plutão, um planeta-anão extremamente afastado do 
Sol, é o que tem o maior período entre todos (cerca de 248 anos terrestres). 
O planeta Terra não é parado no universo. Assim como acontece com os outros planetas, a Terra 
também gira em torno do Sol. 
 
Os principais movimentos da Terra, são a rotação e a translação. 
 

A rotação é o movimento que 

a Terra realiza em torno de si 

mesma, circulando ao redor 

do seu eixo imaginário central 

durante um período 

aproximado de 24 horas. 

A principal consequência 

desse movimento é a 

sucessão dos dias e das 

noites. 
 

 

A translação é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 
horas e 48 minutos. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao sol, dizemos que se 
passou um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das 4 estações do ano (verão, 
outono, inverno e primavera). 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-rotacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimento-translacao.htm
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Movimentos da Lua 
 
A Lua, como o Sol e a Terra, não está parada no céu, ela gira ao redor da Terra, que por sua vez gira 
ao redor do Sol. 
A Lua possui muitos movimentos, mas os principais são translação, rotação e revolução. 
O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. Sua duração é 
de um ano, como o da Terra, portanto, 365 dias. 
O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo. 
O movimento em que a Lua gira em torno da Terra é chamado de revolução. Dura aproximadamente 
28 dias, assim como a rotação, e é ele que permite a existência das quarto fases da lua, de 7 em 7 
dias. 
A Lua não tem iluminação própria. A luz branca que vemos em sua superfície é nada mais do que um 
reflexo da luz do Sol.  
A Lua apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. 

 
 

Lua Nova: esta fase, não conseguimos observar a Lua pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. 
Lua Crescente: A Lua crescente ou quarto só conseguimos observar ¼ de sua totalidade. 
Lua Cheia: Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar 
a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. 
Lua Minguante: A Lua minguante ou quarto minguante. Neste período, ela encontra-se no formato de 
um semicírculo e assim, novamente conseguimos observar ¼ de sua totalidade no sentido oposto da 
fase crescente. 
 
A Lua e as marés 
A maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos é a Lua – nosso satélite natural. Sem 
o poder de atração que ela exerce sobre as águas, os oceanos e mares ficariam no mesmo nível. 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-oceanos-planeta.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/oceanos-mares.htm
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Atividades Caps 8 

1-O movimento de translação consiste na 

A) ocorrência do processo de movimentação da Terra ao redor de Marte.  
B) deslocação da Terra ao redor de si mesma. 
C) trajetória que a Terra faz ao redor de Júpiter. 
D) movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de 
aproximadamente 365 dias. 

2-A ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem origem na 

A) rotação da Terra.                 B) translação da Terra. 

C) translação da Lua.                D) rotação de Júpiter. 

 

3-Quais são as 4 fases da Lua?  Quantos dias, aproximadamente, dura cada fase da Lua? 

4- Olhe para o céu, têm lua? Se tiver, desenhe ela e diga qual fase da lua nós estamos nessa semana 

(Caso esteja nublado espere outro dia para fazer essa atividade) 

HISTÓRIA 

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

                             Faça a leitura do texto 

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente 

Médio e nas américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 

dessas sociedades. 

 

MESOPOTÂMIA 

          A palavra mesopotâmia é de origem grega e significa "terra entre rios". Essa região localiza- se 

entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque.  

No geral, seguiam religiões politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. No que 

se refere à política, tinham uma forma de organização baseada na centralização de poder, onde 

apenas uma pessoa (imperador ou rei) comandava tudo. A economia era baseada na agricultura e no 

comércio nômade de caravanas. 

Características geográficas da região 

            Vale dizer que os povos da Antiguidade buscavam regiões férteis, próximas aos rios, para 

desenvolverem as suas comunidades. Dentro desta perspectiva, a região da mesopotâmia era uma 

excelente opção, pois garantia água para consumo, rios para pescar e vias de transporte pelos rios. 

Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo 

local para a agricultura. 

Principais povos mesopotâmicos 

Sumérios  

            Os sumérios se destacaram na construção de um complexo sistema de controle da água dos 

rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques. A armazenagem da água era de 

fundamental importância para a sobrevivência das comunidades. Uma grande contribuição dos 

sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 4000 a.C. Para registrar a escrita, 

usavam placas de barro, onde cunhavam os textos e dados.  
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            Os sumérios, que eram excelentes arquitetos e construtores, desenvolveram os zigurates. 

Estas construções eram em formato de pirâmides e serviam como locais de armazenagem de 

produtos agrícolas; e também como templos religiosos. Construíram várias cidades importantes como 

Ur, Nipur, Lagash e Eridu. Cada uma dessas cidades possuía um governo próprio e independente, por 

isso são chamadas de cidades-Estado. 

Babilônios  

             Este povo construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates. Foram responsáveis por um 

dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento. 

             Baseando-se nas Leis de Talião ("olho por olho, dente por dente"), o imperador e legislador 

Hamurabi, desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo 

com o Código de Hamurabi, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito 

cometido.  

            Além de Hamurabi, outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi 

Nabucodonosor II, responsável pela construção dos Jardins suspensos da Babilônia (que fez para 

satisfazer sua esposa) e a Torre de Babel (zigurate vertical de 90 metros de altura). Sob seu comando, 

os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. 

Assírios 

            Este povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam 

a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram 

extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos, castigos e 

crueldades como uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre os outros povos. Com 

estas atitudes, tiveram que enfrentar uma série de revoltas populares nas regiões que conquistavam. 

 

ATIVIDADES: (Responda as perguntas no caderno) 

 

1-Explique o significado da palavra “Mesopotâmia”. 

 2- Como era o sistema da escrita cuneiforme? 

 3- Explique a religião dos povos da Mesopotâmia. 

 4-O que era o Zigurate? 

 5-O que eram  cidades-Estado? 

6-O que foi o Código de Hamurábi? 

7-O Código de Hamurábi seguia a Lei de Talião. Explique. 

8-Caracterize os povos Assírios. 

9- Assinale com X a resposta correta: 

a -A Mesopotâmia fica entre: 

(  )Os rios Tigre e Eufrates 

(  )O rio Nilo e o Mar Vermelho 

(  )O rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. 

 

b -A Mesopotâmia é atualmente: 

(  )o Irã                                          (  )o Iraque 

(  )a Palestina                                (  )o Líbano 

 

c- Dos povos abaixo mencionados, qual o primeiro dominador da Mesopotâmia? 

(  )Os babilônios                             (  )Os caldeus 

(  ) Os assírios                                (  )Os sumérios   
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GEOGRAFIA  

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar apredendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusive.  

 

Sistema Solar 
O Sistema Solar é formado por um conjunto de oito planetas e uma grande quantidade de outros corpos 
celestes orbitando ao redor do Sol. 
Um Sistema Solar é composto por um Sol e todos os planetas e corpos celestes que orbitam ao redor 
dessa estrela. Há casos de sistemas solares formados por duas estrelas (binários) ou até três estrelas 
(ternários). Mas no caso do sistema do qual o nosso planeta, a Terra, faz parte, há apenas uma estrela, 
que é considerada de pequeno porte. 
Além do sol, existem no Sistema Solar um total de oito planetas, cinco planetas anões, 179 luas e uma 
grande quantidade de corpos celestes, como asteroides, cometas e outros, incluindo aqueles presentes 
no Cinturão de Kuiper. A idade estimada para a formação desse Cinturão de Kuiper é de pouco mais 
que 4,6 bilhões de anos. 
Os oito planetas do Sistema Solar, em ordem de proximidade ao sol, são: Mercúrio, Vê-
nus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas anões são: Ceres, Plutão, Haumea, 
Makemake e Éris, com a possibilidade de inclusão do objeto celeste Sedna e dezenas de outros nessa 
categoria nos próximos anos. Vale lembrar que Plutão já foi considerado como um planeta, mas, a partir 
de 2006, foi “rebaixado” à categoria de planeta anão. 
Entre os planetas citados, os quatro primeiros são planetas rochosos, ou seja, apresentam uma super-
fície composta por uma litosfera rochosa. Esses planetas, por se encontrarem mais próximos ao sol, 
apresentam uma atmosfera gasosa com diferentes composições. Os quatro últimos planetas são cha-
mados de planetas gasosos por não possuírem uma superfície rochosa e serem compostos por uma 
densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do afastamento em relação 
ao sol. 
É possível, dessa forma, dividir o Sistema Solar em três partes ou etapas. A primeira, mais quente, é 
composta pelos planetas rochosos, onde se encontra a Terra. A segunda, mais fria, é formada pelos 
planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda mais remota e congelada, é formada pelos objetos trans-
netunianos, ou seja, que estão além da órbita do Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões, o 
Cinturão de Kuiper e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos. 
O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, sendo responsável por cerca de 70% da massa que orbita 
ao redor do sol. No entanto, se considerarmos a massa solar, os planetas somados correspondem a 
apenas 0,135%, contra 0,01% dos planetas anões e outros corpos celestes e 99,85% do sol, o que 
demonstra a magnitude da nossa estrela quando em comparação aos seus planetas. 
Em nossa galáxia, existe uma grande quantidade de sistemas solares, alguns muito semelhantes e 
outros muito diferentes do nosso. Além disso, vale lembrar que existem muitas outras galáxias além da 
Via Láctea onde nos encontramos, todas elas com vários sistemas solares, o que nos leva a concluir 
que há milhares e milhares de planetas lá fora, alguns possivelmente muito semelhantes à Terra. 
 

Atividade 
01-Como é formado  o Sistema Solar? 
 
02-Complete: 
a)O Sistema Solar é formado por um total de _____planetas, __________ planetas anões . 
b)A Idade estimada para o Cinturão de _________ é de pouco mais de _____ bilhões de anos. 
c)Os Planetas anões são: 
________________,________________,_________________,___________________ e __________. 
 
03-Qual Planeta foi “rebaixado” à categoria de Planeta Anão a partir de 2006? 
 
04-Qual a diferença entre os Planetas rochosos e Gasosos? 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planetas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/saturno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-urano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/netuno.htm
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05-Como é dividido o Sistema Solar? Explique cada forma de divisão. 
 
06-Qual o maior Planeta do Sistema Solar? 
 
07-Em qual Galáxia se encontra o Planeta Terra? 
 
08- Atividades do livro didático de Geografia página 93 , apenas responder questões de 1 a 6. 
 
09- Encontre no Caça palavras as palavras descritas abaixo: 
 
SISTEMA,  SOOLAR, MERCÚRIO,VÊNUS, TERRA, MARTE, JÚPITER, SATURNO, URANO, NE-
TUNO, CARES, PLUTÃO, 
MAKEMAKE, ROCHOSAS, GASOSAS.  
 

E V A E H T S H E T O O 

A T J Ú P I T E R N L E 

I N T S S D C V D T T T 

P L U T Ã O A A Ê E K E 

O A E Y R N M F R N L R 

E M A O E C H R F E U I 

A A O T S M A R T E S S 

T T U E O L E M H G H F 

A N H R L F O C H M X T 

O E A S A T U R N O D P 

H F S D R N I P R D D A 

E N F N E T O N D S N M 

 
   

           

Boa Atividade! Estarei à disposição no plantão de sexta feira de 8 as 11 da manhã. Não se esqueça 
de encaminhar as fotos para o meu privado, quando as atividades estiverem concluídas. 

 

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 

 

Matéria: Continuação, café da manhã 
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                                                 Exercícios 

A- Marque um X na resposta certa: 

B-Desenhe e pinte 

1-Pão (Bread) 

 

2-Manteiga (Butter) 

 

3-Biscoitos (cookies 

 

4-Torrada (Toast) 

 

5-Café (Coffee) 

 

6-Rosquinha (Doughnut) 

 

7-Geléia (Jam) 

 

 

1-Yogurt 

a iogurte 

b.biscoitos 

c- café 

2Coffee 

a. torrada 

b-café 

c-açúcar 

3 Orange juice 

a sucrilhos 

b-chá 

c-suco de laranja 

4-Tea 

a. manteiga 

b-chá 

c-omelete 

5. Cornflacks 

a-sucrilhos 

b-mel 

c-aveia 

6. Cookies 

a-queijo 

b-biscoitos 

c-leite 

7-Doughnut-donut 

a-leite 

b-bolo 

c rosquinha,sonho 

8-Honey 

a-pão 

b-mel 

c-biscoitos 

9-Oatmeal 

a-aveia 

b-omelete 

c-mortadela 

10-Sugar 

a-leite 

b-pão 

c-açúcar 

11-Toast 

a-sucrilhos 

b-torrada 

c-presunto 

12-Omelette 

a-omelete 

b-mel 

c-aveia 

13-Mortadella 

a-aveia 

b-mortadela 

c-mel 

14-Jam 

a-geléia 

b-manteiga 

c-bolo 

15-Ham 

a-bolo 

b-presunto 

c-leit 

16-Cheese 

a-queijo 

b-pão 

c-bolo 

17-Cake 

a-bolo 

b-manteiga 

c-leite 

18-Milk 

a-pão 

b-leite 

c-geléia 

19-Butter 

a-leite 

b-bolo 

c-manteiga 

 20-Bread 

a-presunto 

b-pão 

c-torrada 
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. ARTE 

 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

 

Habilidade: (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 
 

TIPOS DE DESENHOS 

 

Desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel imagens e criações da 

sua imaginação, é diferente da pintura e da gravura em relação à técnica e o objetivo para o qual é 

criado. 

 

 
ATIVIDADE 1: Crie um desenho dirigido com o tema “Lugar onde vivo” em seu caderno de arte. Lembre-

se que você vai desenhar algo que envolva esse tema. Seja criativo! 

 

Atividade 2: Crie um desenho de memorização, de acordo com o conteúdo estudado acima, quando 

desenhamos algo que não podemos visualizar, mas está em nossa memória. Capriche! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientação: Faça a leitura com atenção, após copiar as perguntas respondê-las.    

Assunto:  Esporte de invasão-  Basquetebol 

      
Habilidade (Ef35ef05 ) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede /parede e 

invasão, identificando seus elementos  comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para 

sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 A história do basquete 

O basquetebol é um esporte coletivo criado nos estados unidos e praticado em todo o mundo. Seu nome 

( basketball ) está relacionado com dois de seus elementos principais: a cesta ( em inglês, basket ) e a 

bola ( ball). Desde sua criação até os dias de hoje, o basquete se desenvolveu muito. Algumas regras 

mudaram e o basquete é hoje, o segundo esporte mais popular do mundo (atrás  apenas do futebol) . 

Origem do basquete 

O basquetebol foi inventado nos Estados Unidos no início de dezembro de 1891 na associação cristã 
para moços ( YNCA ) de Springfield, Mssachusetts, pelo professor canadense James Naismth ( 1861 – 
1940 ). O professor buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do 

ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos E.U.A. 

O professor então prendeu dois cestos de pêssego no alto de uma parede e as equipes tinham que 
encestar a bola. O professor Naismith mediu a altura das cestas e registrou 3.05 metros, essa altura   é 
a mesma até hoje. 

O basquetebol é disputado entre duas equipes de 5 jogadores cada. São classificados em armadores 
( base ) extremos e postes (pivôs ).  Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto fixo 
que está localizado nas extremidades da quadra. Atualmente, o basquete é um dos jogos olímpicos 
mais populares do mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação 
física. 

Responda:                                                                     

1- Em qual país foi criado o basquetebol?  

2- Em que ano foi criado o basquetebol                        

3- Quem foi o criador do basquetebol? 

4- Quantos atletas compõem uma equipe de basquetebol? 

5- Qual é altura da cesta de basquetebol? 


