
       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALUNO (A):____________________________________TURMA:________ 

 PROFESSORES: ALINE / BRAULIA / FERNANDA / JOÃO / KERLE / 

SIMONE / TAINARA 

 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS 

GRUPOS DE ESTUDOS. 

CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS 

ATIVIDADES. 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!! 



ATIVIDADES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Ler o texto e 

responder no caderno. –  

 

-Leia:  

 

Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples 

 

   Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a 

opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, 

estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver 

literalmente no meio do mato.  

   São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo 

conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de 

liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida 

mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e 

descobrir um novo modo de sobreviver.  

   Para a mineira Manuella Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho 

foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e, finalmente, 

experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do 

companheiro Hugo Ruax. “O nascimento do Tomé reforçou esse nosso 

desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, 

longe dos valores consumistas e da loucura da cidade”, diz a fotógrafa e 

jornalista. […] 

    O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54, também não demorou muito 

para deixar o apartamento em Curitiba (PR), onde residiu nos últimos 11 

anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no Sítio 

Serra Dourada em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. […]  

   […] Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano”, diz 

Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder 

trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros.  

 

Disponível em: https://estilo.uol.com.br> 

 

 

 

- Orientações:  
*Copiar o cabeçalho todos os dias, no início das atividades. * Copiar e 
resolver todas as atividades no caderno de Matemática. * Deixar as 
operações feitas no caderno. Mesmo que você consiga fazer de cabeça. 

 

https://estilo.uol.com.br/


 Questão 1 – O texto acima é 
do gênero:  

 
a) crônica  
b)  artigo de opinião  
c) reportagem 
d)  conto  
e) propaganda  

 
Questão 2 – Identifique o 
assunto do texto: 
     
R:_________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
 
 Questão 3 – Assinale o motivo 
que não leva as pessoas a se 
mudarem para o campo: 
 
 (a) “[…] um certo conforto na 
cidade[…]  
  (b) “[…] a correria […]” 
 ( c) “[…] falta de liberdade […]” 
 ( d) “[…] o trânsito […]”  
  (e)  “[…] o excesso de 
consumo.” 

 
 

Questão 4 – O texto apresenta 
o objetivo das pessoas que 
deixam a cidade rumo ao 
campo. Identifique-o: 

 
R:_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 
 

Questão 5 – De acordo com a 
entrevistada Manuella Melo 
Franco, “O nascimento do 
Tomé reforçou esse nosso 

desejo”. A que desejo ela se 
refere?  

R:_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 
Questão 6 – No segmento 
“[…] para ir viver com a 
mulher e as duas filhas 
adolescentes no Sítio Serra 
Dourada em Delfim Moreira 
[…]”, a parte sublinhada 
exprime a noção de:  
 
a) causa  
b) lugar  
c) direção  
d) finalidade  
e) meio  
 
Questão 7 – No trecho 
“Porém, algumas famílias, 
cansadas do caos urbano, 
estão fazendo o caminho 
inverso […]”, a conjunção 
em destaque faz: 
 
 a) a comparação entre dois 
fatos.  
b) a explicação de um fato.  
c) a complementação de um 
fato. 
 d) a conclusão de um fato.  
e) a oposição entre dois fatos. 
 
 Questão 8 – As aspas foram 
empregadas para indicar: 
 
 a) as citações científicas. 
b) as falas dos entrevistados. 
 c) as passagens mais 
importantes do texto. 
 d) as partes escritas em 
linguagem informal. 
 e) as palavras de origem 
estrangeira. 

 

 



 

MATEMÁTICA 

Professor: João Fernando 

Habilidades: 
▪ (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma 
geratriz para uma dízima periódica. 
▪ (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área 
de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área 
(quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de 
terrenos. 

 

MATEMÁTICA 

 

Leia atentamente o texto referente aos conjuntos numéricos e responda:  

 

Conjuntos Numéricos 

 

Os conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. 
Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período 
histórico, são eles: 
 
O conjunto dos NÚMEROS NATURAIS foi o primeiro de que se teve notícia. Nasceu da simples 
necessidade de se fazer contagens, por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e 
não negativos. Representado por N. 
 
O conjunto dos NÚMEROS INTEIROS é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ele é 
formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Representado 
por Z. 
 
O conjunto dos NÚMEROS RACIONAIS nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, 
esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Representado por Q. 
 
Em outras palavras, se é fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é 
um número racional. 
 
Os números que podem ser escritos na forma de fração são: 
1 – Todos os números inteiros; 
2 – Decimais finitos; 
3 – Dízimas periódicas. 

 
Os decimais finitos são aqueles que possuem um número finito de casas decimais. Observe: 
1,1 
2,32 
4,45 
 
 
 
 



 
Dízimas periódicas são decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de suas casas 
decimais. 
 Observe: 
2,333333.... 
4,45454545.... 
6,758975897589.... 

 
O conjunto de NÚMEROS IRRACIONAIS depende da definição de números racionais. Portanto, 
pertencem ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao 
conjunto dos racionais. Representado por I. 
Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional. Não existe possibilidade de um número 
pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Outra maneira de definir o conjunto dos 
números irracionais é a seguinte: Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos 
na forma de fração. São eles: 
 
1 – Decimais infinitos 
2 – Raízes não exatas 
 
Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dizimas 
periódicas. Por exemplo: 
0,12345678910111213... 
 
π 
√2 
 
O conjunto dos NÚMEROS REAIS é formado por todos os números citados anteriormente. Sua 
definição é dada pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números 
irracionais. Representado por R. 

 
 
Responda: 
 
 
1. De acordo com o texto quais os conjuntos numéricos? 
R:_________________________________________________________ 
 
 
2. Quais as letras que representa cada conjunto numérico, citado no texto. 
R:_________________________________________________________ 
 
 
3. O que são dízimas periódicas? 
R:_________________________________________________________ 
 
 
4. Cite 3 exemplos de dízimas periódicas. 
R:_________________________________________________________ 
 
 
5. No conjunto dos números irracionais, os decimais infinitos são números que possuem infinitas 
casas decimais e que não são dizimas periódicas, cite 2 exemplos. 
R:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

CIÊNCIAS 

Professora: Simone 
 

 

 

 

 

 

Alavancas são máquinas simples capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou 
objeto, quando apoiadas em um ponto fixo. Existem três tipos de alavancas, que diferem entre si 
de acordo com os pontos de aplicação das forças: 
interfixas; 
inter-resistentes; 
interpotentes. 
 
Em todos os tipos de alavancas, há pelo menos três forças em ação: a força potente, a força 
resistente e a força normal, que são, respectivamente, a força que tenta mover o corpo, o peso do 
corpo e a força exercida sobre o ponto de apoio. 
 
Existem três tipos distintos de alavanca: 
 
Alavancas interfixas: o ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e o 
ponto onde se encontra o peso do objeto a ser movido.  
 
Alavancas inter-resistentes: a força peso é aplicada entre o ponto de apoio e a força potente. 
 
Alavanca interpotente: o ponto de aplicação da força potente está localizado entre o ponto de 
apoio e o ponto onde atua a força peso do corpo a ser movido. 
 
Exemplos de alavancas 
 
As alavancas existem em diferentes configurações e são usadas para tarefas distintas, por isso é 
importante conhecer alguns exemplos reais dos tipos de alavancas. 

 Alavancas interfixas: alicates, tesouras e gangorras. 
 Alavancas inter-resistentes: quebra-nozes, abridor de garrafas, carrinho de mão. 
 Alavancas interpotentes: pinça, cortador de unhas. 

 

 

 
 
     

 
      P – força potente 
      A – ponto de apoio 
      R – força resistente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer as alavancas como máquinas simples e como elas auxiliam no 

trabalho. Compreender os mecanismos de funcionamento das alavancas 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-que-e-forca.htm


 
Atividades: 
1) A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos 
são considerados alavancas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um estudante, ao analisar essa situação, na margem do lago, afirmou que 
I. a alavanca é do tipo interfixa. 
II. o ponto fixo da alavanca encontra-se na água. 
III. o braço da força resistente é menor que o da força potente. 
IV. a força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. 
 
 
São corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) III e IV. 

 
 
 

 
2) Basicamente, uma alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio, 
chamado de polo. Mesmo no nosso corpo existem muitas alavancas, já que existem muitas 
partes articuláveis. 
 
Na figura a seguir vemos o exemplo de três tipos alavancas diferentes: no pé (1), no 
braço/antebraço (2) e na cabeça (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A alternativa correta que mostra na sequência (1), (2) e (3) a classificação conforme a posição do 
ponto de apoio em relação às forças aplicadas é: 

 
a) interfixa; interpotente e inter-resistente. 
b) inter-resistente; interfixa e interpotente. 
c) interpotente; interfixa e inter-resistente. 
d) inter-resistente; interpotente e interfixa. 



HISTÓRIA 

 

 

Professora: Fernanda 

 

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

 

. 

HISTÓRIA 

 
Em meados do século XVIII, teve início na Inglaterra a Revolução Industrial, 
que consistiu num conjunto de mudanças tecnológicas profundas na economia, 
prolongando- -se pelo século XIX. A máquina foi suplantando o trabalho 
humano, e uma nova relação entre trabalho e capital se impôs. 0 grande 
desenvolvimento da indústria provocou profundas transformações na vida do 
homem, nas relações entre as nações e na estrutura das sociedades. Muitas 
cidades surgiram com a indústria. Nelas, as fábricas concentravam centenas 
de trabalhadores, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. 
Os operários viviam em condições miseráveis. Homens, mulheres e até 
crianças iniciavam a jornada diária muito cedo e trabalhavam de 14 a 16 horas 
por dia. Dentro das fábricas, havia muita umidade e poeira, e o barulho era 
ensurdecedor. Mulheres e crianças trabalhavam o mesmo número de horas e 
recebiam um salário bem mais baixo do que o dos homens. As condições 
subumanas em que vivia o trabalhador Levavam-no a contrair muitas doenças: 
tuberculose, varizes, aceras, problemas de coluna etc. Em razão 
principalmente do cansaço excessivo, ocorriam muitos acidentes de trabalho, 
que provocavam mutilações ou morte. Os trabalhadores que sofriam acidentes 
eram sumariamente demitidos, e não havia nenhuma Lei que os protegesse. 
As condições de trabalho e os abusos que sofriam Levaram os trabalhadores a 
Lutar pela conquista de seus direitos. 
 

A INGLATERRA E A PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  

 

0 primeiro país a ter condições favoráveis de investir na utilização da máquina 
foi a Inglaterra. Por isso, liderou a primeira Revolução Industrial. Entre essas 
condições, podemos citar:  
• acumulo de capitais provenientes da expansão marítimo-comercial e das 
práticas mercantilistas adotadas pela Inglaterra;  
• supremacia marítima; • reservas minerais - havia abundancia de jazidas de 
carvão e de ferro no solo inglês;  
• produção capitalista da terra — o acúmulo de capitais viabilizou os 
investimentos na área rural;  
• ampliação dos empréstimos a juros — com a criação do Banco da Inglaterra, 
em 1694;  
• crescimento populacional e grande exodo rural, o que possibilitou uma grande 
oferta de trabalhadores;  



• Revolução Gloriosa — que transformou o Parlamento britânico num efetivo 
órgão dirigente do Estado.  
Todos esses elementos foram decisivos para a industrialização inglesa. 0 início 
do desenvolvimento da tecnologia de maquinário revolucionou o modo de 
produção. 0 grande consumo de tecidos de lã e de algodão estimulou a criação 
da máquina de fiar de Arkwright, do tear mecânico de Cartwright, do 
descaroçador de algodão de Eli Whitney, e deu origem as primeiras fabricas 
inglesas de fiação e tecelagem. Outras invenções fizeram parte da Revolução 
Industrial inglesa, entre elas: a máquina a vapor de James Watt, a locomotiva a 
vapor de George Stephenson, o barco a vapor de Robert Fulton. 
 

 

ATIVIDADES 
 
1. Explique o que foi a Revolução Industrial. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. Como passaram a viver os operários a partir da Revolução Industrial? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Qual a situação do trabalhador atualmente no Brasil atual? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. NÃO foram elementos foram decisivos para a industrialização inglesa. 
 
(   ) Acumulo de capitais; supremacia marítima; reservas;  produção capitalista 
da terra; 
(  ) Revolução Gloriosa — que transformou o Parlamento britânico num efetivo 
órgão dirigente do Estado.  
(  ) ampliação dos empréstimos a juros;  crescimento populacional e grande 
êxodo rural, o que possibilitou uma grande oferta de trabalhadores;  
(  ) Reis que aderiam ao Despotismo esclarecido. 
 
5. Foi primeiro país a ter condições favoráveis de investir na utilização da 
máquina. Por isso, liderou a primeira Revolução Industrial. 
 
(   ) Brasil                                         (   ) Inglaterra 
(   ) Japão                                        (   ) Portugal 
 
 



GEOGRAFIA  

Professora: Kerle 
HABILIDADE: (EF08GE03/ES) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 

considerando características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade 
espacial) e, posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o 
comportamento populacional do estado, região ou país.  

 

População mundial 

A população mundial encontra-se em maior parte concentrada na Ásia. A 
China, por exemplo, 
possui mais habitantes que todo o continente americano. A população 
mundial atingiu a marca de 1 bilhão de pessoas em 1800. Na época, as 
condições sanitárias eram precárias se compararmos com as atuais, e esse 
número foi assustador, uma vez que perspectivas pessimistas foram criadas 
em torno do alto número de habitantes no planeta, como a teoria de Thomas 
Malthus. 

Com o passar do tempo e as evoluções científicas e tecnológicas, a população 
mundial continuou crescendo, chegando a 7 bilhões em 2011 e, em 2020, a 7,8 
bilhões. 
 
A população mundial vem se urbanizando cada vez mais. Segundo a 
Organização das Nações 
Unidas, em 2010, pela primeira vez na história da humanidade, havia mais 
pessoas vivendo nas 
cidades do que no meio rural, fato que deve intensificar-se ainda mais, 
principalmente em razão da intensiva urbanização dos países emergentes e 
subdesenvolvidos. O Brasil, por exemplo, já possui quase 90% de seus 
habitantes residindo em áreas urbanas, acompanhando, portanto, uma 
tendência internacional. 
 

Crescimento da população mundial 
 
Desde quando atingimos a marca de 1 bilhão de habitantes, em 1800, o ritmo 
de crescimento da população mundial tem sido expressivo, principalmente no 
século passado. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, os habitantes 
do globo vivenciaram significativas mudanças, que permitiram mais 
longevidade e melhores condições de vida. 
 

 
A população mundial 
aumentou             
consideravelmente no 
século XX. 

 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-crescimento-populacional-no-mundo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm


São exemplos dessas mudanças 
significativas: 
 

 Desenvolvimento 
da penicilina; 

 Uso da tecnologia na 
produção alimentar; 

 Surgimento de vacinas para 
erradicação de doenças; 

 Saneamento básico, 
tratamento de esgoto e 
planejamento urbano, além 
de infraestruturas que 
possibilitaram a população 
mundial viverem mais e 
melhor. 

Desde que nos tornamos 
sedentários, durante a Revolução 
Neolítica, nossa alimentação e o 
estilo de vida nos levaram a viver 
mais, sem os perigos da natureza 
vivenciados pelos nossos 
ancestrais. Entretanto, mesmo com 
uma vida mais confortável, a 
população não aumentava de forma 
expressiva, pois em muitos locais a 
produção de alimentos não 
conseguia atender a todos, além da 
existência de doenças sem 

tratamento, como o evento 
da peste negra na Europa Medieval. 
 
 
Graças às inovações científicas, a 

vida humana tornou-se mais 
longeva. 

 
Foi com o desenvolvimento 
tecnológico e com a ciência que o 
ser humano atingiu o patamar de 
viver por mais tempo: vacinas, 
remédios, produção alimentícia em 
larga escala, entre outras 
inovações, o que reduziu 
consideravelmente a taxa de 
mortalidade. 
Chegamos a 2 bilhões de pessoas 
em 1930, época da proliferação da 
penicilina pelo mundo e do 
desenvolvimento de vacinas. 
Cinquenta anos depois, na década 
de 1980, já éramos mais que o 
dobro de pessoas, 5 bilhões. No 
início do século XXI, em 2000, 6 
bilhões.  Atualmente, somos quase 
8 bilhões de habitantes. Esse 
crescimento é assustador, mas nos 
faz refletir sobre as positivas 
mudanças para a vida humana, 
tornando-a mais confortável do que 
há 12 mil anos. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-mundial.htm ( Acessado e 

em 23 de março de 2021) 

ATIVIDADES 

Questão 1: Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, os habitantes do 
globo vivenciaram significativas mudanças, que permitiram mais longevidade e 
melhores condições de vida. Escreva as causas das mudanças demográficas. 
 
Questão 2: Qual o continente que a maior parte da população é concentrada? 
 
Questão 3: Indique a alternativa correta: Sobre a população mundial, podemos 
afirmar: 
 
a) é cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento 
b) é cada vez mais rural e tende a crescer em ritmo mais lento 
c) cresce em ritmo mais acelerado e diminui nas áreas urbanas 
d) cresce em ritmo mais acelerado e aumenta nas áreas rurais 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/penicilina.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm


INGLÊS 

Professora: Braulia 

 

Orientações:  

Estar atento a explicação do professor (a), no grupo de Whats App, para 
realizar a atividade com sucesso. Realizar a atividade com atenção e capricho. 

TEMA: There to be (present) 
HABILIDADES: Avaliar a própia produção escrita e a de colegas, com base no 
contexto de comunicação (finalidade e adequação ao publico, conteúdo a ser 
comunicado, estrutura de frases. 
 
01-Look the picture and complete with there/ is or there are (Observe a figura 
e complete com There is/ there are): 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ---------------------------------------------- one computer. 

b) ---------------------------------------------- two scissors. 

c) ---------------------------------------------- two markers. 

d) ---------------------------------------------- one school  bag. 

e) ---------------------------------------------- three pencils. 

f) ----------------------------------------------- one ruler. 

g) ---------------------------------------------- seven books. 
 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora: Aline 

 
Habilidades:Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenhodos colegas. 
 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. 
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento 
das características dessas práticas. 
 

 

ATIVIDADE: 

 

1- Use sua criatividade e faça movimentos do seu conhecimento sobre 
algum tipo de LUTA. Você pode criar seus próprios movimentos ou 
reproduzir visualizando as imagens abaixo. 

 

2-  Relate sua experiência com a tarefa acima, dizendo o que sentiu ao 
realizá-la e se achou difícil ou não. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Tire fotos ou faça vídeo da atividade e não esqueça de falar de sua atividade 
realizada. 

 
 



ATIVIDADE CRIATIVA DE ARTE 
 

Professora: Tainara  
 

Significado de Releitura 
Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. 
Elaboração de uma obra tendo como outra como base. 
Ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e 
original: o professor fez uma releitura do comunismo. Ação ou efeito de 
reler, de ler novamente. 

 
 

A ÉPOCA MAIS GOSTOSA DO ANO SE APROXIMA, É PÁSCOA, SÃO 

SÍMBOLOS, CORES, GOSTOSURAS E MUITO SIGNIFICADO! 

VAMOS UTILIZAR A AULA DE ARTE, E FAZER A RELEITURA DO 

SÍMBOLO PASCOAL ABAIXO, COLE EM SEU CADERNO E EM 

SEGUIDA REDESENHE O MESMO, CRIANDO A SUA RELEITURA, COM 

SUAS CORES ESCOLHIDAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


