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                                                 EMEF” ITAPUTANGA 

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

Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

PORTUGUÊS 

• * Objeto do conhecimento: variação linguística / Morfossintaxe e Estilo 

• * Habilidades: EF69LP18 e estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente 

de um pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. 

• Pronomes relativos e a coesão textual 

 
   Você já conheceu diversas classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigo, pronomes, 

dentre outras. Elas são fundamentais para estabelecer uma relação importante no texto: a 

coesão.  

O que é coesão textual? Qual sua importância para a construção do texto? 

     Coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um 
texto. 
bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, 
por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas 
relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, 
dentre outros. 
Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões que 
têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são 
chamados de elementos de coesão. 
 
Leia o depoimento abaixo. 

     Um dos poucos motivos que me faziam ter respeito por minha mãe quando eu tinha treze 
anos era que ela conseguia enfiar as mãos nuas – sem luvas! – na pia suja para capturar uma 
colherinha perdida naquela água horrorosa cheia de gordura. 
    Com as mãos nuas, sem luvas! 
    Aquilo sim é que era coragem! 
                         (Robert Fulghum) 

 
1- O que é possível deduzir sobre o enunciador (quem anuncia) no trecho a seguir?    
“Um dos poucos motivos que me faziam ter respeito por minha mãe...” 
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2- O texto apresenta um ponto de vista sobre o que é ter coragem.  
a) Por que você acredita que o enunciador achava corajoso o que a mãe dele fazia?  
 
3- Releia a frase: “[...] ela conseguia enfiar as mãos nuas – sem luvas! – na pia suja [...]”  
a) Que palavra foi usada para fazer referência ao substantivo mãe que já tinha sido citado na 
frase?  
b) A que classe gramatical pertence essa palavra?  
c) Por que você acredita que ela tenha sido utilizada?  
 
4- Ao dizer “aquilo sim é que era coragem”, o pronome aquilo refere-se a quê?  
 
5- Que palavra poderia ser usada no lugar do « para dar coesão à frase? Tinha respeito por 
minha mãe « ela enfiava a mão na água suja sem luvas.  
 

Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão 

relacionados. Daí denominarem-se relativos. 

6- Use pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só: 
a) O jogador foi convocado pelo treinador. O treinador irá à Copa do Mundo. 
   
b) Minha irmã comprou o material. Eu precisava desse material. 
 
7- Identifique o pronome relativo e o termo antecedente a que pertencem: 
a) No jardim há vários bancos nos quais as crianças brincavam. ______________ 
b) O carro que comprei é importado. ___________ 
c) A pessoa a quem me dirigi era recepcionista. _____________ 
d) O cordão que o ladrão roubou é de ouro. ______________ 
e) A empresa que incentiva os funcionários progride. ______________ 
 
8  - Leia: 

  

Disponível: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/> 

a) Identifique a que se refere o pronome relativo destacado em: 

“Olá, Miguelito, aonde vai tão satisfeito?” _________________  

b) Por que foi empregado “aonde” e, não, “onde”? Explique a diferença. ___________ 

                                            9 Observe a estrofe da canção: 

Há uma voz que canta 
Uma voz que dança 
Uma voz que gira 
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a) Quantas orações há na estrofe acima? 
b) Identifique os pronomes relativos presentes nessa estrofe. 
c) Qual termo está sendo retomado pelo pronome relativo. 

•  
Leia a tira abaixo e responda: 

                                                                              

 
 
10- Observe as palavras destacadas nestas expressões: estas roupas, seu pai, alguns minutos, 

sua foto, nossos cartões, todo mundo. Identifique: 

a) as que indicam posse de alguma coisa; _________________ 

b) a que situa ou localiza alguma coisa; ________________ 

c) as que se referem a alguma coisa de modo vago, impreciso. ______________ 

d) No 4°. Quadrinho, há uma palavra na fala de Calvin que remete ao que foi dito no quadrinho 

anterior. Que palavra é essa? _____________ 

Leia a tira abaixo e responda:

 

11- Observe a fala do Calvin no primeiro quadrinho:  

a) A quem se refere o pronome ela?  _____________ 

b) Pronome possessivo é o tipo de pronome que faz uma referência às pessoas do discurso 
indicando uma relação de posse. Identifique o pronome possessivo empregado na tira. ______ 

12- Leia a tira a seguir:  

•  
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a) Identifique o pronome relativo empregado na tira. __________ 
b) Qual é o seu antecedente? __________ 

 
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. 

◦ Conteúdos trabalhados: 

Expressões Algébricas. 

Valor numérico de uma expressão algébrica 

Introdução a Monômios 

Operações com monômios (Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação). 

◦ Aulas de apoio caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZsrHfT6Ets 

https://www.youtube.com/watch?v=DH7Rz6Sl7RQ 

https://www.youtube.com/watch?v=whSXI0O6k0I&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=wUO_knQ-VGM 

• Breve resumo do conteúdo

https://www.youtube.com/watch?v=7ZsrHfT6Ets
https://www.youtube.com/watch?v=DH7Rz6Sl7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=whSXI0O6k0I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=wUO_knQ-VGM


 

 

 

◦ EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

Represente simbolicamente: 

o quadrado do número x    

a raiz quadrada do número positivo x    

o dobro do número y    

 

o cubo do número b    

a terça parte do número t     

 

Escreva a expressão algébrica que representa cada frase abaixo e depois resolva: 

A soma de um número com o seu dobro é igual a 15.    

O dobro de um número aumentado de 20 é igual 60.    

A diferença entre um número x e o seu dobro é igual a10.    

 

Efetua as operações com monômios 

abaixo 

a) (+ 7x) + (- 3x) = 

b) (- 2y) + (- 3y) = 

c) (+ 8x) - (- 3x) = 

•  

• d) (- 6y) - (- y) = 

• e) (+ 3xy) – (-xy) + (xy) = 

 

Resolva as divisões e multiplicações de monômios abaixo: 

a) (+5x) . (- 
4x) = 

b) (-2x) . (+ 

3x) = 

c) (- a) . (+ 

6a) = 

d) (+4x) . 

(+5x3) = 

• e) (-3xy) . (-2x) = 

• f) (15x⁶) : (3x²) = 

• g) (16x⁴) : (8x) = 

• h) (-30x⁵) : (+3x³) = 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O perímetro de um retângulo e de um quadrado é calculado usando a fórmula: P = 2b + 2h 

A diferença é que nos quadrados as medidas dos lados são iguais. Substituindo as letras com os 

valores indicados, encontre o perímetro dos seguintes retângulos 

•  

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 

 

Orientações:  

▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do 

COVID-19, apresento a 8ª 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:  Ar 
Objetivos da aula: (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos 
naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 
  

Apresentação  
O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases, como o nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres. O 
oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades menores. 
Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor de água (cuja quantidade depende de alguns fatores como 
clima, temperatura e local), que se apresenta na forma de neblina, nuvens e chuva. No ar também encontramos em suspensão 
poluentes, poeira, cinzas, microrganismos e pólen. 
O oxigênio (O2) presente no ar atmosférico é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, pois ele é o gás 
utilizado na respiração de todos os seres vivos e também é necessário para que ocorra a combustão. Calcula-se que o ar atmos-
férico seja composto por aproximadamente 21 % de oxigênio.   
O nitrogênio (N2) compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico, e é de extrema importância para todos os seres vivos, pois 
participa da formação de diversas moléculas orgânicas necessárias para o seu metabolismo. De todos os organismos vivos, 
apenas alguns microrganismos são capazes de captar o nitrogênio (ciclo do nitrogênio). 
O gás carbônico (CO2) é encontrado em proporções muito pequenas na atmosfera, contribuindo com apenas 0,03% da compo-
sição do ar. É um gás de extrema importância para a realização da fotossíntese pelos vegetais, e é liberado para a atmosfera 
através da combustão e também pela respiração dos animais. 
Dentre os gases nobres que fazem parte da composição do ar podemos citar: argônio (Ar), neônio (Ne), radônio (Rn), hélio (He), 
criptônio (Kr) e xenônio (Xe), sendo que eles compõem cerca de 0,93% do ar atmosférico.  
O vapor de água que também participa da composição do ar provém da evaporação das águas de rios, mares e lagos, respiração 
dos seres vivos, transpiração das plantas, evaporação da água do solo e evaporação da água de dejetos (fezes e urina de 
animais). 



 

 

 
Efeito Estufa 
O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de 
gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a pas-
sagem dos raios solares e a absorção de calor. 
Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura 
adequada, garantido o calor necessário. Sem ele, certamente nosso pla-
neta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. 
 
 
Como ocorre o efeito estufa? 

Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido a camada de gases de efeito estufa, em torno de 50% deles ficam 
retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo-a e irradiando calorOs gases de efeito estufa podem 
ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra.O que acontece é que nas últimas décadas a 
liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente. 
Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no aumento de temperatura. 
Essa situação dá origem ao aquecimento global. 
 

• Os principais gases de efeito estufa são: 

 
 

Vapor de água (H2O): encontrado em suspensão na atmosfera. 
Monóxido de Carbono (CO): gás incolor, inflamável, inodoro, tóxico, produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e 
pela alta temperatura do carvão ou outros materiais ricos em carbono. 
Dióxido de Carbono (CO2): expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, 
da queima de carvão mineral nas indústrias, e da queima das florestas. 
Clorofluorcarbonos (CFC): composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerossóis e do sistema de refrigera-
ção. 
Óxido de Nitrogênio (NxOx): conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com o nitrogênio. É usado em 
motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores. 
Dióxido de Enxofre (SO2): é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por oxigênio e enxofre.  
Metano(CH4): gás incolor, inodoro e se inalado é tóxico. É expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais herbívoros, 
decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, dentre outros. 
Fenômenos Naturais 
A primeira questão a ser esclarecida sobre o tema é que não se devem confundir fenômenos naturais com desastres naturais. 
Por uma questão cultural, as pessoas associam a palavra “fenômeno” a episódios grandiosos, que possuem a condão de trazer 
grandes consequências, como ciclones, terremotos, vulcões, maremotos e tantos outros. 
Grande parte daquilo que o senso comum entende como fenômeno natural é, na verdade, um desastre natural. O importante a 
salientar é que todo desastre natural é um fenômeno natural. 
Fenômenos naturais são todos os eventos da natureza. Assim como a chuva, a transformação de uma lagarta em borboleta ou 
o nascimento de um bebê urso na Coreia do Norte fazem parte desse conceito. 
Fenômeno natural e fenômeno artificial 
As relações e as diferenças entre fenômenos naturais e artificiais são bem fáceis de entender. 
Apenas para reforçar o conceito, o fenômeno é um evento que pode ser identificado, observado, descrito e explicado. 
O fenômeno artificial é todo aquele provocado pela ação do homem. A luz elétrica, a roda que move veículos, a internet, todos 
são exemplos de fenômenos artificiais. 
O nascimento de um novo ser humano é um fenômeno natural, mas pode ser induzido artificialmente, através de um processo 
cirúrgico. Na verdade, o homem desenvolveu técnicas para fertilização e fecundação artificial. O curso de um rio é um fenômeno 
natural, mas o homem constrói barragens e muda esse curso de modo a atender suas próprias necessidades, gerando energia 
ou levando água a regiões secas, melhorando a qualidade de vida das populações locais. 



 

 

Fenômenos naturais – Exemplos de maravilhas da natureza e espetáculos assustadores 
Enquanto o homem persegue sua própria consciência, a natureza segue proporcionando fenômenos maravilhosos e espetáculos 
assustadores. 
1 – Vulcões 
Os vulcões são estruturas geológicas através das quais substâncias do interior da terra são expelidas por meio de uma abertura. 
As fendas são abertas pela atividade vulcânica no interior da terra rompendo o bloqueio de rochas mais frágeis, lançando magma, 
cinzas e gazes no exterior. 
2 – Neve 
A neve é um fenômeno natural capaz de construir paisagens ao mesmo tempo fascinantes e desoladoras. 
Acontece quando a temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero, o que faz com que se formem cristais nas nuvens, que 
se juntam no percurso até o solo e voltam a ficar congelados. 
3 – Raios 
Os raios fazem parte do pacote de eventos assustadores. Trata-se de uma descarga de energia, que chega a atingir 125 ilhões 
de volts, lançada na terra, capaz de produzir grandes estragos, como abrir valas no chão. 
4 – Terremotos 
Os terremotos estão na categoria dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem, capazes de arrasar cidades inteiras. 
São acarretados por uma falha geológica, decorrente da movimentação das placas tectônicas e da deformação das rochas. Além 
dos tremores, o terremoto pode abrir fendas na terra. 
[[5 – Tsunami 
Trata-se de um fenômenos originado por erupção vulcânica, terremoto ou outro evento natural, que provoca um movimento de 
água, formando uma onda que pode se movimentar por milhares de quilômetros. Eventualmente, encontro a costa e as ondasde 
pouco mais de um metro se transformam em gigantes que podem superar os 30 metros. 
6 – Pororocas 
A pororoca é o fenômeno causado pelo encontro do Rio com o mar, cuja principal característica é o estrondo do choque entre as 
duas massas de água e a formação de ondas. 

Exercícios 
Observe o gráfico. Ele representa a composição de 100 litros de ar seco na troposfera. 

- Quadrados pintados de cinza escuro: 78% de um tipo de gás. 
- Quadrados brancos: 21% de outro gás. 
- O único quadrado cinza: menos de 1% de um grupo de outros gases.  
Sobre os tipos de gases e sua quantidade em relação a 100 litros de ar, podemos afirmar que: 
a) o gás em menor quantidade é o gás oxigênio. 
b) o gás em maior quantidade é o gás nitrogênio. 
c) o gás em maior quantidade é o gás carbônico. 
                                        d) o gás em maior quantidade é o gás oxigênio. 
•  

O que é o efeito estufa e qual sua importância para a vida em nosso planeta? 
 
Ao longo do tempo sofremos com a destruição da camada de ozônio, desencadeada principalmente pelo processo de 
 desenvolvimento industrial, liberando substâncias que a degradaram. Qual a importância da camada de ozônio para nosso 
planeta? 
 
4-O que é atmosfera? 
a)É o planeta Terra; 
b)É a parte interna do planeta; 
c)É a camada sólida da Terra; 
d)É o ar que envolve o planeta. 
 
5- O gás em maior quantidade na atmosfera da Terra é: 
a)Oxigênio 
b)Gás Carbônico 
c)Nitrogênio 
 
6- A combustão utiliza o gás: 
a)Carbônico; 
b)Oxigênio; 
c)Hidrogênio; 
 

7-Identifique a afirmativa verdadeira. 

a) Se não houvesse atmosfera, não haveria chuva nem vento. 

b) Se o CO2 (gás carbônico) continuasse a ser usado, o número de casos de câncer de pele aumentaria. 

c) A destruição da camada de ozônio é chamada de efeito estufa. 

https://1.bp.blogspot.com/-VEVJkTy2GQE/V-6Bmm4W3vI/AAAAAAAADTY/u2zPlEIXwao-PzxlCETrtitCYHrKlEszwCK4B/s1600/capture-20160930-121504.png


 

 

 

8-O calor reabsorvido pela atmosfera é novamente enviado para a Terra e: 

a) dessa forma a temperatura média do planeta permanece aumentando. 

b) dessa forma a temperatura média do planeta permanece diminuindo. 

c) dessa forma a temperatura média do planeta permanece estável. 

d) dessa forma a temperatura média do planeta permanece instável. 

 

9- A elevação da temperatura média do planeta é chamada de: 

a) inversão térmica. 

b) efeito estufa. 

c) umidade relativa do ar. 

d) aquecimento global. 

 

10- Observe a seguir um esquema simplificado do efeito estufa. 

 
 

Responda: 

A) O que acontece em 1 e 2 no esquema? 

 

 

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. 

 

Alunos, para realizar esta atividade, consulte o livro didático, capítulo 4 “Revolução Francesa”, páginas 44 a 53. 

ATIVIDADE 1 

Responda as questões abaixo, em seguida procure as respostas no caça palavras. 

1-Onde aconteceu a Revolução Francesa?-------------------------- 

2-Grupo político que defendia os interesses da alta  burguesia.----------------------                      3-Jovem general 

que passou a governar a França--------------------------------------- 

4-Principal líder dos jacobinos--------------------------------------- 

5-Classe social que fazia parte do segundo Estado-------------------------------- 

6-Grupo que pagava todos os impostos e não tinham nenhum privilégio---------------------------- 

7-Nome do Rei da França que estava no poder no ano de 1788--------------------- 

8-Prisão e símbolo do absolutismo francês-------------------------------------- 

                  

https://3.bp.blogspot.com/-CvU2o1f-NHk/XswbUqv2gDI/AAAAAAAAFgg/e2EVnhAoshgZvB_Woo1zZCYT7snq89taACK4BGAYYCw/s1600/Sem%2Bt%25C3%25ADtulo.jpg


 

 

 
 

 

ATIVIDADE 2 

 

Interpretação do texto: 

Declaração dos direitos do homem e do cidadão (1789) 

     Artigo 1º  - Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na 

utilidade comum. 

     Artigo 2º - O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Esses Direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. (...) 

     Artigo 3º - O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum 

indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. 

     Artigo 4º - A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. (...) 

     Artigo 6º - A Lei é a expressão da vontade geral. (...) Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a 

proteger quer a punir. (...)  

     Artigo 11º - A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do 

Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos 

desta liberdade nos termos previstos na Lei. (...) 

                                     Biblioteca Virtual de  Direitos Humanos 

 

1-Sobre o artigo 2º, responda: 

A - Que pensador iluminista afirmou que o homem possui direitos naturais? Se necessário, releia o capítulo 

sobre iluminismo. 

 

B – Quais são os direitos naturais, segundo esse pensador? 

 

2- Sobre o artigo 3º, responda: 

A - Qual o significado da palavra “Nação” no texto? 

 

B – Pode-se afirmar que esse artigo contraria o antigo Regime? 

 

3-Reflita e opine: a justiça brasileira tem tratado com igualdade todos os cidadãos? 

 

4-Você concorda com a definição de liberdade contida no artigo 4º da Declaração? 

 



 

 

 
 

GEOGRAFIA 
Objetivo de Aprendizagem— Valorizar e utulizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
 físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. 

América 

Leitura complementar- Livro didático de Geografia pág. 104 a 109 

 

ATIVIDADES  

01- Livro didático pág 110, apenas responder questões de 1 a 7. 

 

02- Responda as questões abaixo, com base no texto explicativo do livro didático 

 

2.1- Quais povos Pré colombianos ocupavam a América antes da chegada dos Europeus? 

 

2.2- Cite alguns cultivos tipicos da América que foram herança dos indios que aqui já habitavam. 

 

2.3- Caracterize o processo de ocupação dos Povos Pré- colombianos 

 

2.4-Diferencie Colonia de Exploração de Colonia de Povoamento. 

 

2.5-Descreva os conflitos ocorridos entre colonizadores e nativos na América Portuguesa e Estados Unidos. 

 

2.6-Cite alguns movimentos sociais contra o racismo na América, que ganharam destaque no mundo. 

 

2.7- Pinte o mapa da divisão fisíca da América 

 

 

 

2.82.7- Conforme mapa da pág 105 sobre povos-colombianos, descreva quais as principais tribos indigenas que 

ocupavam o Brasil antes da chegada dos Portugueses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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, adjetivo possessivo 

                                                 Exercícios 

A-Ligue o “Pronome Pessoal” com o “Adjetivo possessivo” correspondente 

I                                                     Its 

You                                               Her 

He                                                 Our 

She                                                My 

It                                                    Your 

We                                               Their 

You                                               His 

They                                             Your 

 

B-Complete com o adjetivo possessive e traduza a frase: 

1-I am a good student,__________ is 

Heitor. 

Tradução: 

2-She is my best friend,____________ 

name is Luisa. 

Tradução 

3-They are teachers,____________ 

car is white.  Tradução: 

4-He is my father,_____________name is 

João.Tradução 

5-Its is my dog,this house 

is____________ 

Tradução 

6- I want ______________hat now. 

Tradução 

7-She likes to sleep with              doll. 

Tradução 

8-We love_____________dog. 

Tradução 

9-I often forget__________key. 

Tradução 

10-You want to sell_____________dress. 

Tradução 

11-We want to share____________ ideas. 

Tradução 

 



 

 

 

C-Complete adequadamente com o adjetivo 

possessivo: 

1-We eat_________________Lunch at 12 

a.m. 

a-our 

b-oure 

c-oureis 

2-He often speaks to____________friends 

a-hers 

b-his 

c-ours 

3-We love_________school 

a-her 

b-his 

c-our 

4-We bring___________pencils to class 

a-her 

b-our 

c-their 

5-I want_____________bag 

a-our 

b-my 

c-mine 

6-Mary sees______________mother every 

day 

a-his 

b-her 

c-my 

7-He Likes to sleep 

with______________bear 

a-his 

b-their 

c-our 

8-I want to sell__________bike 

a-her 

b-his 

c-my 

9-We have to copy___________exercise 

a-her 

b-our 

c-his 

10-You like to hep__________church 

a-your 

b-his 

c-her 

ARTE 

 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Habilidade: (EF69AR31-06/ES) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, percebendo a formação da 
arte brasileira na identidade do povo que constitui essa nação. 
 
 

ARTE MEDIEVAL 

A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média (século V ao 
XV). Com as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura, a arte medie-
val se destacou pela construção de igrejas, catedrais e palácios. 

Tendo florescido na Europa durante a Idade Média, os vitrais foram amplamente utilizados na 
ornamentação de igrejas e catedrais, uma vez que o efeito da luz do sol que, por eles, pene-
trava, conferia uma maior imponência e espiritualidade ao ambiente, efeito reforçado pelas 
imagens retratadas, em sua maioria cenas religiosas. 

 

 

ATIVIDADE 1 

De acordo com a obra acima representando a arte medieval o vitral, desenhe em seu caderno 

uma mandala e faça uma linda colagem com materiais diversos. Capriche! 

 

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. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Média
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_(edifício)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade


 

 

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? 

 


