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     ALUNO (A): Turma:   
 

 
 

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!! 

 
 

 



ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA – PROFª. DEBORA 
 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Elementos da Comunicação. 

 HABILIDADE: Reconhecer a leitura de textos verbais e não verbais como possibilidade de 
acesso as diferentes informações.  

 
ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

A comunicação está associada à linguagem e interação, de forma que representa a 
transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. 
Derivada do latim, o termo comunicação (“communicare”) significa “partilhar, participar de algo, 
tornar comum”, sendo, portanto, um elemento essencial da interação social humana. O ato de 
comunicar-se é essencial tanto para os seres humanos e os animais, uma vez que através da 
comunicação partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

 

OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A COMUNICAÇÃO SÃO: 
Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou 

mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 
 Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem 

emitida pelo emissor. 
 Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o 

conjunto de informações transmitidas pelo locutor. 
 Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. 
 Canal de Comunicação: corresponde ao local (meio) onde a mensagem será transmitida, por 

exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. 
 Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão 

inseridos o emissor e receptor. 
 Ruído na Comunicação: ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta 

pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor; 
barulho do local; voz baixa; dentre outros. 

 
LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL 

A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a 
linguagem verbalizada. EXEMPLO: 

 
Já a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as 
imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. EXEMPLO: 

 
 



Vale ressaltar que ambas são modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela 
troca de informações entre o emissor e o receptor com a finalidade de transmitir uma mensagem 
(conteúdo). 
Nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas. As 
duas modalidades são muito importantes e utilizadas no dia a dia, no entanto, a linguagem 
verbal é a mais empregada. Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a linguagem verbal, 
expressa pela escrita e quando observamos as cores do semáforo, estamos diante da 
linguagem visual (não verbal). 

LINGUAGEM MISTA 
A linguagem mista ou híbrida é a mistura da linguagem verbal e não-verbal em determinada 
mensagem. Um exemplo de linguagem mista são as histórias em quadrinhos, em que 
acompanhamos a história por meio dos desenhos e falas das personagens. EXEMPLOS: 

         
 
Marque com um “x” a opção correta: 
1. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nesta 
situação, podemos dizer que o canal é: 
a) o pai                 b) a filha                      c) fios de telefone           d) o código             e) a fala 
 
2. A mãe de Felipe sacode-o levemente e o chama: “FELIPE, ESTÁ NA HORA DE ACORDAR”. 
O que está sublinhado é: 
 
a) o emissor         b) o código              c) o canal               d) a mensagem            e) o referente 
 
3. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um 
gesto pedindo para ele parar. Neste trecho o gesto que o guarda faz para o motorista parar, 
podemos dizer que é: 
 
a) o código que ele utiliza                                         b) o canal que ele utiliza 
c) quem recebe a mensagem                                   d) quem envia a mensagem 
e) o assunto da mensagem 
 
4- Qual o tipo de linguagem utilizada abaixo: 

 
a) Linguagem verbal               b) Linguagem mista 
b) Linguagem conotativa        c) Linguagem não verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5- Quando assistimos a um jogo de futebol, a linguagem verbal e não verbal está envolvida. 
Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol. 
 
a) Bandeira de impedimento                              b) Cartão vermelho e amarelo 
c) Locutor de futebol                                          d) O apito do juiz 
 
 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. BRUNO 

No ábaco abaixo, Mário representou um número: 

 
 
Qual foi o número representado por Mário?  
 

a) 1.314                         b)  4.131                     c) 10.314                  d) 13.014 

              
1) Um dono de um quiosque na praia de Piúma, comprou 285 salgados para vender em um 

final de semana do verão. No primeiro dia vendeu 176 e no segundo dia vendeu mais 85. 

Quantos salgados sobraram ao final dos dois dias? 

 
 

a) 26 

b) 37 

c) 24 

d) 48 

 
02 - Com objetivo de preservar o meio ambiente, a Escola “Céu Azul” organizou uma 

gincana com equipes de alunos que deveriam recolher latinhas de alumínio para 

reciclagem. Uma equipe recolheu 5 sacos de 100 latinhas e outra equipe recolheu 3 

sacos de 50 latinhas. Quantas latinhas foram recolhidas ao todo? 

 
 

a) 100 

b) 150 

c) 350 

d) 650 

 
 
 

2) Solange multiplicou 111 por 111 e somou os algarismos do resultado. Qual é o valor 

dessa soma? 

 
 

a) 5            b) 9             c) 6                      d) 10 

 
 



3) Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. 

Quantos pães foram colocados em cada cesta? 

 
a) 31          b) 310          c) 554                d) 583 

 
 
 
 

4) Escreva por extenso os números descritos abaixo. 

Atenção nas suas respectivas classes para não se confundir quanto as suas posições. 

 
a)         278____________________________________________________________ 
b)      1.030____________________________________________________________ 
c)      1.678____________________________________________________________ 
d)     29.563____________________________________________________________ 
e)    345.987___________________________________________________________ 
f) 5.985.123 ___________________________________________________________ 

 
5) Calcule e dê as repostas em cada uma das operações abaixo:  

a) 45989 + 12309 = 
                 b)  876099 – 56879 = 
                 c)  109876 – 87872 = 
                 d)   56 x 89 = 
                 e)   897 x 765 = 
                 f )   738  ÷ 6 

g)   11070 ÷ 9 = 
                 h)   3738  ÷ 42 = 
 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª SIMONE 
 

NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 

 
 
Você sabe quais são os principais grupos de alimentos? 
Os alimentos são essenciais na nossa vida, eles são responsáveis pela construção, manutenção 
e funcionamento do nosso corpo. 
Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais: 
1. Alimentos energéticos: fornecem a energia para o corpo se movimentar, trabalhar e realizar as 
atividades cotidianas. São os alimentos que contém carboidratos e gorduras. Exemplos: óleo, 
azeite, pão, macarrão, açúcar, mel e doces. 

http://4.bp.blogspot.com/-Xu9vpceHrxE/T6l-5zLGYeI/AAAAAAAAAFc/PaJ1d-W9B4E/s1600/piramide-alimentar.gif


2. Alimentos construtores: ricos em proteína, ferro e cálcio, são responsáveis pela manutenção e 
pela construção do corpo. Também formam os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Exemplos: 
leites e derivados, carne, peixe, frango. 
3. Alimentos reguladores: Com vitaminas, minerais e fibras, são responsáveis pelo 
funcionamento do corpo. Entre suas tarefas estão facilitar a digestão, aumentar a resistência às 
infecções, proteger a pele, a visão e os dentes. Exemplos: frutas, verduras e legumes. 
Dentro dos grupos dos alimentos reguladores encontramos as vitaminas e os sais minerais. 
Além de todos esses alimentos e nutrientes, não podemos esquecer de citar a água. A água é 
essencial para o corpo. É tão importante que constitui cerca de 70% do nosso peso. Até os 
nossos ossos têm água e tudo aquilo que comemos, dos animais aos vegetais. Verduras e 
legumes são especialmente ricos em água e sais minerais. Algumas frutas, como o melão e a 
melancia, têm quase 90% de água e suprem boa parte da necessidade hídrica do corpo. 
 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Você sabe como ter uma alimentação saudável? 
Uma alimentação saudável é aquela equilibrada, que contém diferentes alimentos em quantidade 
suficiente para o crescimento e manutenção do organismo. A alimentação influencia diretamente 
na saúde, no trabalho, no estudo, no lazer e no tempo de vida das pessoas. 
Coma pelo menos um alimento de cada grupo em cada refeição. Quanto mais variada sua 
alimentação, mais saudável ela será. Evite o uso frequente de alimentos gordurosos (frituras, 
torresmo, pele de frango, banha, etc.). 
 
Atividade  
  
1- Cite os grupos principais dos alimentos e exemplos que compõe cada grupo. 
2- De acordo com o texto qual a importância dos alimentos? 
3- Em sua opinião a sua alimentação diária pode ser considerada saudável? Por quê? 
4- Busque mais informações sobre a importância da água para o nosso organismo. 
5- Monte em seu caderno o desenho de um prato com imagens de alimentos que representaria 
uma refeição saudável. Você pode fazer o uso de desenhos à mão e colagem de imagens de 
revistas, jornais, etc 
 
 
 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA - FERNANDA 
 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades. 

 

 
(EF06HI14/ES) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre 

populações em diferentes tempos e espaços, compreendendo as diferentes formas de 

organização presentes na África, Ásia, América e Europa. Ver habilidade de Geografia: 

(EF06GE01); (EF06GE02); (EF06GE06) (EF06GE10). 

 
Como vimos nas coletâneas anteriores a Pré - História é a grande etapa que se iniciou com o 
desenvolvimento dos primeiros hominídeos e terminou com criação da escrita, por volta de 4000 
a.C. Costuma-se dividir a Pré - História em períodos, na 5ª coletânea estudamos o Paleolítico, o 
período mais antigo e de maior duração, também conhecido como da Pedra Lascada. Na 6ª 
coletânea vamos estudar o período Neolítico, ou da Pedra Polida.



 
NEOLÍTICO 

 Foi o período compreendido entre o desenvolvimento da agricultura e a invenção da 
escrita. A passagem do Paleolítico para o Neolítico é marcada pela revolução agrícola. 0 
ser humano, começando a praticar a agricultura, deixa de ser coletor para se tornar 
produtor de alimentos. 0 cultivo da terra gerou várias transformações. 0 ser humano 
adquiriu condições de sedentarizarão, isto e, pode fixar-se em uma região, pois produzir 
alimentos lhe garantia uma forma mais segura de sobrevivência. Além disso, também podia 
estoca-Los. Essa nova situação trouxe como resultado a melhoria do padrão de vida, a 
diminuição da mortalidade, maior longevidade e, naturalmente, tornou possível um rápido  
aumento da população. 0 ser humano procurou morar pr6ximo aos lugares mais férteis 
para plantar. Passou a construir habitações nas margens dos rios e Lagos, as vezes até 
mesmo dentro da água. Essas habitações são denominadas palafitas. Gradativamente, 
iniciou a atividade do pastoreio. Também passou a se dedicar a outras atividades, como a 
tecelagem, a cestaria e a cerâmica. 
   
 
 

ATIVIDADES 
1) Complete a frase. 
0 período Neolítico se estende do desenvolvimento _____________________ até a 
invenção da ____________________. 
 
2) Qual a relação entre a revolução agrícola e o fato de o ser humano ter se 
tornado sedentário? 
 

 
3) A Revolução agrícola trouxe para a humanidade a seguinte transformação:  
(  ) 0 ser humano deixou de ser produtor de alimentos e passou a viver da caça e  

da pesca. 
(   ) 0 sedentarismo foi substituído pelo nomadismo. 

        (  ) O ser humano passou a desenvolver outras atividades, como o pastoreio, a       
tecelagem, a cestaria e a cerâmica. 

(   )_Aumentou a mortalidade, por causa das condições precárias de moradia. 
 

4) Explique o que são Palafitas? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
5) Cite os períodos da pré – história, que já estudamos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
      ATIVIDADES DE GEOGRAFIA  -  PROFa. KERLE  
 
 

HABILIDADES: 
 
(EF06GE03/ES) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos especificando e caracterizando cada 
um dos movimentos e destacando as consequências de cada um deles para: as estações do 
ano, formação dos dias e noites, regulamentação dos diferentes fusos horários, distribuição 
energética no planeta, diferenciação entre tempo e clima, considerando a escala local para 
global.  



       Texto: Características gerais do planeta Terra 
A Terra está localizada no Sistema Solar, entre os planetas Vênus e Marte: é o terceiro planeta 
mais próximo do Sol e o quinto maior desse sistema. O avanço da ciência permitiu compreender 
que a Terra é um corpo de formato similar ao esférico, e não uma superfície plana, como se 
acreditou por muito tempo. Geoide é o nome utilizado para descrever esse formato 
arredondado,irregular e ligeiramente achatado nos polos, que foi evidenciado, principalmente, 
pela análise de dados obtidos por meio de satélites artificiais. (Equipamento colocado em órbita 
ao redor da Terra com a ajuda de foguetes). Na superfície terrestre estão os elementos que 
garantem a existência da vida, como água, gases, rochas e minerais. Essa superfície é irregular: 
existem locais planos, elevados, áreas em regiões mais baixas, montanhas, vales e outras 
formas. A superfície do planeta está em constante transformação pela ação da natureza e 
também pela ação humana. 
      
A localização do planeta Terra no Sistema Solar favorece a existência e o desenvolvimento de 
diferentes formas de vida. 
 
Os movimentos da Terra 
A rotação e a translação são os movimentos mais importantes do planeta. Eles influenciam 
diretamente o dia e a noite, o clima e as paisagens de cada local.  

A rotação É o movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si 
mesma. Esse movimento ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas (ou, mais 
precisamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos). Graças à rotação, o Sol aparece de um lado 
(aproximadamente no leste) e desaparece do outro (aproximadamente no oeste). Para um 
observador fixo, parece que ele está se movimentando, quando na verdade é a Terra que se 
move. Esse fenômeno é chamado de movimento aparente do Sol. A principal consequência do 
movimento de rotação é a sucessão dos dias e as noites. 

A translação É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento completo 
dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos, o que, como unidade de medida de tempo, é 
chamado de ano solar. Para facilitar, o nosso calendário arredonda o ano para 365 dias, e a  
cada quatro anos é acrescentado um dia ao mês de fevereiro (chamado de ano bissexto). A 
distribuição desigual de luz e calor do sol nos dois hemisférios (Norte e Sul) ao longo de um ano 
resulta nas quatro estações (primavera, verão, outono e inverno), que têm início nos equinócios 
e solstícios. Essa variação se deve principalmente à inclinação do eixo terrestre associada ao 
movimento de translação. 
    Texto retirado e adaptado do livro didático Araribá mais Geografia, 6º ano, pág. 49. 

 
Cuidar do meio ambiente é fundamental para o Planeta Terra 

Neste conteúdo aprendemos sobre as características do Planeta Terra e sabemos que é muito 
importante cuidar do nosso Planeta. Portanto cuidar do meio ambiente é importante porque tudo 
o que existe nele está relacionado. Assim, se algum de seus itens é prejudicado, dificilmente 
outros não o serão. E sabe o que mais? Nossa espécie, como é a que possui maior capacidade 
de modificar o meio ambiente, é a grande responsável por alguns problemas que têm ocorrido.  
 
 
Cuidar do meio ambiente significa cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares e amigos; dos  
nossos animais de estimação e dos demais seres vivos, de nossa casa, da escola, da água, do 
solo, do nosso ar, enfim preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do 
planeta e de todos os seres vivos que moram nele. 
 
                                                    



 
ATIVIDADES 
 
 
Questão 01:Observe a imagem e marque com (X) a resposta correta. 
 
 

Ao girar em torno de si mesma, ou seja, do próprio eixo, parte da 
Terra é iluminada pelos raios solares (dia/noite). Esse fenômeno 
recebe o nome de:  
(a) Movimento de atração.  
(b) Movimento de rotação.  
(c) Movimento global.  
(d) Movimento de gravitação. 
 
 
 

Questão 02:De acordo com o texto quais os elementos que garantem a existência da vida na 
superfície terrestre?  
 

 
Questão 03:O avanço da ciência permitiu compreender que a Terra é um corpo de formato 
similar ao esférico, e não uma superfície plana, como se acreditou por muito tempo. Qual é o 
nome utilizado para descrever o formato arredondado, irregular e ligeiramente achatado nos 
polos, que foi evidenciado, principalmente, pela análise de dados obtidos por satélites artificiais? 
 

 
 
Questão 04: Por que é importante cuidarmos do meio ambiente? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA – PROFª. ALINNE 

 

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 próprio desempenho. 

 
 

                                                            Esportes de Precisão 
                   
 Esportes de Precisão é uma categoria de esportes cujo objetivo principal é acertar um alvo a 
partir do lançamento de determinado objeto. 
                   Dentre os Esportes de Precisão vamos aprender sobre o DARDO e BOLICHE. 
                   
O DARDO é uma modalidade do atletismo na qual o atleta lança um Dardo tentando alcançar a 
maior distância possível. Esse Dardo tem forma de lança, e pode ser feito de fibra de vidro, de  
metal ou fibra de carbono. 
                   
 
 
 O BOLICHE é um esporte que tem como objetivo derrubar com uma bola pesada os vários 
pinos colocados de forma triangular no fundo da pista. Pode ser praticado como esporte e lazer, 
por pessoas de todas as idades.      
                  
                   Agora é sua vez!!! Observe as imagens abaixo para reunir o material que você tem 
em casa para começar a jogar. 



     
 

 

1- Lançamento de DARDO  
 

                 Faça uma marca no chão, linha ou círculo sem ultrapassar essa marca, permaneça 
nele e lance um CABO DE VASSOURA o mais longe possível, de maneira que o cabo caia com 
a ponta dele no chão, e após o lançamento, vá marcando os locais onde o cabo cair para que 
confirme marcas melhores de distanciamento  entre cada vez que jogar.  
Pode chamar alguém para competir e NÃO ESQUEÇA que o cabo tem que cair com a ponta 
para baixo, caso contrário fazer até que consiga. 
 
 

 
 
2) BOLICHE                        
 
 Reúna de 6 a 9 garrafas pets, marque o chão com uma linha e não a ultrapasse. Segure uma        
bola e lance-a na direção das garrafas até que todas tenham caído, caso jogue com alguém, 
vence aquele  que derrubar numa mesma jogada o maior número de garrafas.   
 
            

 
 
ATIVIDADES DE INGLÊS - BRAULIA 
 

VERBO TO BE 

 

HABILIDADES (EF06LI05) 

 

O verbo TO BE  é um dos verbos mais utilizados da língua Inglesa e pode ser traduzido 
como SER OU ESTAR 



                                                                                                           
. 

       I AM – eu sou / eu estou 

       YOU ARE – você é / você está 

       HE IS – ele é / ele está 

      SHE IS – ela é / ela está 

       IT IS – ele e ela é / está ( usado para  animais, objetos, lugares). 

      

       EX: I AM A TEACHER:   EU SOU UMA PROFESSORA. 

 

1- LEIA  AS FRASES E CIRCULE O VERBO TO BE CORRETO : 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAYNARA 

 

 Textura é o aspecto de uma superfície ou seja, a "pele" de uma forma, que permite identificá-la e 
distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos 
se a sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação 
visual ou táctil.  
Texturas naturais: Aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou que 
caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na Natureza Ex.: Cascas de 
troncos deárvores, madeira, folhas, rochosa folha é uma textura muito diferente porque ela pode 
ser tirado em folha (sufite) e fica em alto relevo.Textura gráfica  
Quanto à execução gráfica para obter texturas artificiais, pode-se utilizar os seguintes processos:  

Campo de Experiência: ARTES 
IDENTIFICAR E APRECIAR FORMAS DISTINTAS DAS ARTES VISUAIS TRADICIONAIS E  
CONTEMPORANEAS. 
Habilidades: EF15AR01-ES 



 
 
fricção, impressão, decalque e construção.  
Texturas Artificiais: São aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de 
materiais e instrumentos devidamente manipulados. O Homem desde sempre tenta criar nas 
superfícies/objetos, texturas idênticas às criadas na Natureza, logo elas são o reflexo do modo 
como expressamos o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Dependem da manipulação 
das matérias e das técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas. Por 
meio de elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, etc, podemos criar texturas com 
características ornamentais ou funcionais 
ATIVIDADE: Em seu caderno produza uma textura natural e artificial, use sua criatividade. Utilize 
tinta, pedaços de papel etc.  
EXEMPLO:  
 



 
 


