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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. DÉBORA 

 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 Nesta coletânea continuaremos sobre “Verbos”. 

 HABILIDADE: EF06LP04 (Analisar a função e as flexões de substantivos e 
adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo 
e negativo). 

 

Atividade sobre o uso dos verbos em diversos contextos de comunicação 

 

Escolha a alternativa correta para preencher os espaços com verbos no modo indicativo: 
1. Eu sempre..................os filmes que desejo ver. 
- escolhia                                    - escolhi 
- escolhera                                  - escolho 
 
2. Se todos estudarem mais, .................de ano mais fácil. 
- passassem                               - passaremos 
- passaríamos                             - passemos 
 
3. Ainda que alguns me convidem para ir à festa, .................em casa. 
- permaneço                              - permaneci 
- permanecerei                          - permanecia 
 
Leia: 

Por que quando a gente machuca sangra? 
 Por todo nosso corpo estão distribuídos “canudinhos” por onde o sangue corre, eles 
são chamados vasos sanguíneos. Seus nomes são: veias, artérias e os capilares. Toda vez 
que machucamos e rompemos algum desses vasos, o sangue sai… Imagine os vasos como 
os canos da sua casa e, o sangue, a água que passa dentro deles. Quando machucamos, 
quebramos um desses canos!! Acho que você já deve ter esfolado o joelho, não? Então, 
quando isso acontece, rompemos pequenos vasos, e aí o sangue sai, mas como esses 
vasos são bem pequenos, ele para de sair sozinho, não é mesmo?! Entretanto, quando 
rompemos grandes vasos, é necessário procurar um médico para que ele dê pontos e 
impeça o sangue de continuar escorrendo. É sempre importante tomar cuidado com as 
feridas. Portanto, caso você se machuque, procure um adulto e peça ajuda! 

Disponível em: <http://www.universidadedascriancas.org/>. 
1 –Identifique o trecho em que o verbo destacado está no modo subjuntivo: 
a) (.. ) “Imagine os vasos como os canos da sua casa […]” 
b) (...) “[…] mas como esses vasos são bem pequenos […]” 
c) (...) “[…] procurar um médico para que ele dê pontos […]” 
  
2 – Na oração “[…] impeça o sangue de continuar escorrendo.”, o verbo “impedir” está: 
a) (...) no modo indicativo. 
b) (...) no modo subjuntivo. 
c) (...) no modo imperativo. 
 
3- Grife o verbo no modo subjuntivo neste período do texto: 

“Portanto, caso você se machuque, procure um adulto e peça ajuda!” 
 
4 – O verbo grifado anteriormente, foi empregado no modo subjuntivo para exprimir: 
a) (...) uma certeza. 
b) (...) uma hipótese. 
c) (...) uma recomendação. 



 
Leia: 

Remédio não é refresco 
    Tomar remédio que o médico não receitou para a gente, ou tomar demais aqueles que ele 
mandou, pode ser um terror! Nem pense que aquele seu delicioso xarope é refresco para 
ficar bebendo sem parar, e nunca use remédios porque acha legal, bonito ou que vai ficar 
forte. Fica coisa nenhuma… E se pegar seu irmãozinho brincando com vidros de remédios, 
tire da mão dele, mesmo que ele apronte o maior escândalo. Corra e avise seus pais, avó ou 
outro adulto. Aí, não é ser dedo-duro. É ser anjo da guarda! 

Fanny Abramovich. “Manual infantil de segurança”. Out. 1991. 
  
1 –Identifique o trecho que contém um verbo no modo imperativo: 
a) (...) “Tomar remédio que o médico não receitou para a gente […]” 
b) (...) “[…] tomar demais aqueles que ele mandou, pode ser um terror! ” 
c) (...) “Nem pense que aquele seu delicioso xarope é refresco […]” 
 
2 –Em “[…] nunca use remédios porque acha legal, bonito ou que vai ficar forte. ” O termo 
grifado modifica o sentido do verbo no imperativo, exprimindo: 
a) (...) causa.                        b) (...) tempo.                     c) (...) intensidade 
 
Leia o texto: 
Com uma caneta colorida, descubra no caça-palavras, os elementos que fazem parte do 
meio ambiente. 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

Objetivos: (EF07MA04) – Comparar  e ordenar números inteiros em diferentes contextos, 

incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los   em situações  do 

cotidiano que envolvam a adição e subtração. 

 

Vamos dar continuidade ao nosso estudo de números positivos e negativos. 

 

RETA NUMÉRICA INTEIRA E ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

III) Reta numérica inteira 

A reta numérica dos números inteiros representa um conjunto que possui números negativos e positivos. 

O conjunto dos números inteiros é representado por (Z). Um número é considerado inteiro quando não 
apresenta casas decimais, ou seja, números após uma vírgula. Pertencem a esse conjunto os números inteiros 
positivos, inteiros negativos e o zero. Veja um exemplo da representação desse conjunto: 

Z = { … -5, - 4, - 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5 …} 

Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam 

do lado direito da reta, e os negativos, do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma 

crescente, ou seja, do menor termo numérico para o maior. Já os números do lado negativo da reta 

são organizado de forma decrescente, isto é, do maior para o menor. 

Veja a representação da reta numérica dos inteiros: 

 
Exercícios: 

1) Organize os números do conjunto A na reta numérica: A = { -2, + 6, -9, + 8, - 8, - 1, + 5, 0, - 3}. 

 
2) Localize cada grupo de números inteiros na reta numérica inteira. 

a) – 5 , -1 , 0 , +1, +5              b) – 3, - 2, 0 , + 2, +3             c) -6 , -4, 0 , +4 , + 7 , +10 

 

3) As temperaturas, na maior parte dos países, é medida em graus Celsius (° C). Existem alguns 
países que são muito frios, como: 

 Islândia, com temperaturas que chegam a - 40 ° C; 

 Mongólia, com temperaturas que chegam a - 20 ° C; 

 Canadá, que chega a apresentar, de noite, temperatura de - 39 ° C; 

 Groenlândia, com temperaturas de até - 9 ° C. 

Organize todas as temperaturas em uma reta numérica e indique qual país é o menos frio e qual é o mais frio. 

 

IV) Distância de um ponto na reta numérica à origem 

Faça uma reta numérica e represente os números inteiros – 4 e +5. Agora, conte quantos   intervalos 

tem desses números até zero. 

Chamamos de módulo ou valor absoluto a medida da distância de um ponto na reta numérica até a 

origem O, ou seja, o zero. 

Então:  

Módulo de – 4 é 4 e de +5 é 5. 

 



Exercício: 

Calcule a distância dos seguintes números inteiros até o zero, ou seja, o modulo. 

a)  -7           b) – 12           c) + 10         d) + 15           e) +100 

 

V) Números opostos ou simétricos 

Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância 
entre dois números consecutivos é sempre a mesma. 

Os números que estão a uma mesma distância do zero, são chamados de opostos ou simétricos. 

Por exemplo, o -4 é o simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura 
abaixo: 

 
Exercícios: 

1) Escreva o oposto dos números a seguir: 

a)  - 6         b) + 12          c) + 3            d) – 9            e) – 50 

 

2) Dê a distância de : 

a) +5 a 0      b) – 7 a 0         c) -4 a +5       d) – 6 a +1      e) – 10  a -5   f) +2 a + 15 

 

3) Dois números inteiros diferentes têm o mesmo modulo:20. Quais são esses números? 

 

4) Um número inteiro é expresso por 128: 4 – 30. Qual é o oposto desse número? 

 

5) Supondo uma reta numérica, responda: 

a) Quantos graus há entre 3 °C abaixo de zero e 12°C acima de zero? 

b) Quantos  metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? 

 

Operações com números inteiros 

1_ Adição de números positivos e negativos 

Vamos analisar   os seguintes exemplos: 

a) ( + 4 ) + ( + 5 ) = + 9 

b) ( - 2 ) + ( - 4 ) = - 6 

Quando adicionamos números inteiros com mesmo sinal, a soma é obtidas somando seus 

módulos( números em sinal) e conservando o sinal. 

c) ( - 2 ) + ( + 6) = + 4 

d) ( + 1 ) + ( - 7 ) = - 6 

Quando adicionamos dois números inteiros com sinais diferentes, a soma é obtida diminuindo seus 

módulos( número sem sinal) e conservando o sinal do número que está mais distante da origem, 

ou seja, de maior módulo. 

 

Exercícios: 

1) Calcule: 

a) ( + 12 ) + ( + 14 ) =                                        e) ( - 12 ) + ( + 22 ) = 

b) ( +   9 ) + ( + 19 ) =                                        f) ( +   5 ) + ( - 19 ) = 

c) ( - 12 ) +  (  - 10 ) =                                        g) ( - 12 ) +  (  + 15 ) = 

d) ( - 22 ) +  (  - 8   ) =                                        h) ( - 25 ) +  (  +10   ) = 

 



2) O senhor João é vendedor de churrasquinho no praça  da cidade. No sábado desse final de 

semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75,00 reais. No domingo fez sol, e ele teve 

um lucro deR$ 225,00 reais. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao seu João? De quanto? 

 

3) No dia 1º de junho o saldo bancário da empresa de Cláudio era de R$ 8 400,00. No período de 2 a 

8 de junho, o extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação: 

                  Data Movimento         Valor( em reais ) 

                  2/6 crédito                10 200 

                  4/6 débito                15 000 

                  5/6 débito                  9 500 

                  8/6 débito                  8 000 

 

Usando adição de números inteiros, responda: 

a) Qual é o saldo bancário da empresa de Cláudio no dia 8? 

b) Com o saldo do dia 8, Cláudio vai pagar o aluguel no valor de 3 000 reais. Qual será o saldo da 

empresa, após esse pagamento? 

 

4) Caio tirou o extrato bancário de sua conta corrente e verificou que havia R$ 1 900,00. Ele pagou 

contas com três cheques: um de R$ 400,00 para o supermercado, outro de R$ 600,00 para a 

prestação do carro e outro de R$ 1 300,00 para o aluguel. 

Qual é o valor que Caio deve depositar na conta para, após os descontos dos cheques, não ficar 

com saldo negativo? 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE  

Teoria Celular 
Segundo a teoria celular, todos os organismos são formados por células e estas surgem 
apenas por divisão de células preexistentes. 
Nos dias atuais parece clara a existência de células formando os seres vivos, entretanto, 
somente com a invenção do microscópio essa ideia passou a ser difundida. Em 1665, Hooke 
apresentou um livro em que o termo célula foi utilizado pela primeira vez. 
Após o estudo de Hooke, vários outros tentaram entender essa estrutura tão pequena que 
fazia parte da composição dos seres vivos. Dentre esses trabalhos, destacaram-se o de 
Anton Van Leeuwenhoek, que analisou protozoários, bactérias, espermatozoides e outras 
células isoladas. 
Diante dos variados trabalhos e descobertas nesse campo, T. Schwann e M. Schleiden 
afirmaram, em trabalhos diferentes, que todos os seres vivos são formados por células. Essa 
ideia constitui a base da conhecida teoria celular. 
Essa ideia foi aceita por muitos pesquisadores, incluindo o patologista R. Virchow. Esse 
cientista afirmou que toda célula surgia de outra preexistente e resumiu seu pensamento em 
uma frase bastante conhecida: “Omnis cellula ex cellula”, que quer dizer “toda célula se 
origina de outra célula”. 
As ideias de Schwann e Schleiden foram complementadas pelas ideias de Virchow, o que 
resultou na formação da Teoria Celular, que se apoia em três pilares: 
- Todas as formas vivas são constituídas por uma ou mais células e pelas estruturas que por 
elas são produzidas; 
- As células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos; 
- Toda célula origina-se de uma célula preexistente, ou seja, elas sofrem divisão. 
Observe que a primeira afirmativa poderia causar certa confusão em relação aos vírus, uma 
vez que esses organismos são seres acelulares, ou seja, não possuem células. Isso se deve 
ao fato de que, quando a teoria foi criada, não se tinha conhecimento sobre a existência dos 
vírus. Entretanto, é importante destacar que, apesar de não serem formados por células, 
necessitam dela para a realização de sua reprodução e metabolismo. 



A Teoria Celular é a base da Biologia Celular e uma das mais importantes afirmações de 
toda a Biologia. 
Percebe-se, portanto, que conhecer a célula e seu funcionamento é fundamental para 
compreender a vida e, consequentemente, a ciência que a estuda. 
 
Exercícios de fixação 
 
1) Sobre o que fala a teoria celular? 
2) Como as células se originam? 
3) Quais os pilares da Teoria Celular? 
4) Podemos dizer basicamente que todos os seres vivos são formados por células. Embora 
existe um organismo que não possui célula. Que organismo é esse? 
 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª FERNANDA 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto com atenção para responder as atividades. 
(EF07HI05/ES) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas, os processos 
culturais e sociais do período moderno na Europa e na América, o papel político e a classe social 
protagonista dessas transformações nas ideias e maneira de pensar e se comportar na sociedade, 
percebendo as mudanças nas estruturas políticas, sociais e culturais, dando ênfase para as 
transformações ocorridas na Europa e, consequentemente, sentidas nas colônias da América, em 
especial, no Brasil e no Espírito Santo. Identificado esses discursos na literatura, arquitetura e 
organização política e etc. 

  

A REFORMA LUTERANA 

Na Alemanha, o líder do movimento reformista foi o monge agostiniano Martinho Lutero 
(1483-1546). De origem humilde, fez os estudos universitários e foi professor de Teologia na 
Universidade de Wittenberg. Nessa época, a Alemanha estava dividida em vários Estados, 
que faziam parte do Sacro Império Romano- -Germânico. Essa fragmentação política 
colaborava para que o poder da Igreja fosse muito grande nessa região. 0 Sacro Império 
vivia uma situação econômica difícil. A agricultura apresentava ainda características feudais, 
e a Igreja detinha a propriedade de um terço das terras. 0 interesses dos príncipes em 
confiscar os bens da Igreja, os abusos e a corrupção do clero e a reação dos camponeses, 
os quais eram explorados pelos senhores, foram fatores que provocaram a Reforma na 
Alemanha. A ação reformista de Lutero foi motivada pela venda de indulgencias na 
Alemanha, autorizada pelo papa Leão X. 0 sumo pontífice esperava obter fundos para 
terminar a construção da nova Basílica de São Pedro. Em 1517, Lutero afixou nas portas da 
Catedral de Wittenberg 95 teses, condenando muitas das ações da Igreja e fazendo um 
apelo para que ela se reformasse. Essas teses foram escritas em latim, mas, logo depois, 
traduzidas para o alemão, espalharam-se pela Alemanha. 0 Papa Leão X, em 1520, 
excomungou Lutero, que queimou a bula de excomunhão em praça pública. Para que se 
retratasse, o imperador Carlos V convocou uma Dieta (assembleia com os representantes 
dos Estados alemães), em Worms, mas Lutero manteve-se firme em sua posição. 
Ameaçado de morte, refugiou-se no castelo do duque da Saxônia, onde traduziu a Bíblia 
para o alemão. A partir desse momento, estruturou toda a sua doutrina. 

 
0 PENSAMENTO RELIGIOSO DE LUTERO 

As principais teses que Martinho Lutero defendia eram as seguintes: 

 Justificação pela fé - apenas a fé em Deus assegurava a salvação do homem. É o 
ponto básico da doutrina luterana. 

 Reconhecimento de apenas dois sacramentos: o batismo e a eucaristia. 

 Livre exame da Bíblia ou Livre interpretação da Bíblia - considerada a única fonte da 
revelação. 



0 luteranismo atingiu uma vasta área do Sacro Império Romano- -Germânico. A Reforma 
teve aceitação em vários países. Atingiu a França e os Países Baixos, onde os adeptos 
eram chamados de huguenotes, na Inglaterra, de puritanos e, na Escócia, de presbiterianos. 
0 anglicanismos limitou-se a Inglaterra. 
 

ATIVIDADES 
1) Vários líderes surgiram durante o século XVI reivindicando mudanças na Igreja Católica. 
Eles são considerados os primeiros reformadores. Apresente o líder desse movimento na 
Alemanha conhecido como Martinho Lutero. 
 
2) Como era a situação da Alemanha na época da Reforma Luterana? 
 
3) Cite alguns fatores que provocaram a Reforma na Alemanha: 
 
4) Explique qual foi o ponto básico do Luteranismo. 
 
5) 0 luteranismo atingiu uma vasta área do Sacro Império Romano- -Germânico e teve 
aceitação em vários países. Como foram chamados os adeptos do luteranismo na França e 
nos Países Baixos? 
 
 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA - KERLE  

 
HABILIDADES: 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 

contemporâneas. 

 
População brasileira 

 
A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de 
diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a 
formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, 
imigrantes europeus e asiáticos. 
Povos indígenas: antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos 
nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país, entre os 
principais estão: Karajá, Bororo, Kaigang e Yanomani. No passado, a população desses 
índios era de quase 2 milhões de pessoas. 
Povos africanos: grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram 
capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse 
período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho 
escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. 
Imigrantes europeus e asiáticos: os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os 
portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada 
de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do 
século XX, pelo menos quatro milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os 
principais grupos humanos europeus, destacam-se: portugueses, espanhóis, italianos e 
alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. 
Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma 
miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos 
inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm


Atividades 
1. Por que a população brasileira é marcada pela diversidade? 
 
2. Entre meados dos séculos XIX e XX, quais foram os principais grupos de imigrantes que 
chegaram ao Brasil? 
 
3. Uma população, com origem comum, sustentou a economia do país durante vários anos 
por meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil . Boa parte de 
nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores 
oriundos desse povo. 
O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população 
brasileira? 
a) Imigrantes árabes.                                  b) Africanos                  c) Imigrantes japoneses. 
d) Indígenas.                                               e) Alemães e italianos. 
 
 
 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA  

Orientações:        Realizar a atividade  com  capricho. 

 

TEMA:  Places  

(EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo 

globalizado. 

 

01-Observe as figuras e escreva os nomes dos lugares em Inglês:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-Leia as frases abaixo e marque a opção correta: 
 
a-You can see lots of animals here: 
(  ) School                                              (  ) Zoo 
 
b-You can see a doctor here: 
(  ) Hospital                                            (  ) Library 
 
c-You can study here. 
(  ) Bank                                                (  ) School 
 
c-You can buy bread here: 
(  ) Fire station                                      (  ) Bakery   
 
 

 

 



03- Faça uma frase em Inglês para cada palavra (place) abaixo: 

Supermarket:------------------------------------------------------------------------------------ 

Church:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

City Hall:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Store:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

             

Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas 
 

HANDEBOL 

       O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl 
Schelenz (1890-1956). 
Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes 
visuais chamado de torball. 
      Desde sua criação, o Handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas 
modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços 
eram menores. 
        Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, 
no início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão 
nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. 
        Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha 
durante a primeira guerra mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se 
difundisse pela Europa e ainda, para outras partes do mundo. 
        Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi 
criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje o número foi 
reduzido para 14 no total (7 jogadores em cada equipe).No final dos anos 30 o handebol 
passou a ser um esporte oficial Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda 
era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. 
          Com as novas mudanças (jogadores e espaço), ele passou a fazer parte dos jogos 
olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente 
encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece 
destaque o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e masculina. 
          Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, 
Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handebol 
é praticado em mais de 180 países do mundo. 

FUNDAMENTOS 
          Os principais fundamentos do Handebol são: 

 - Dividido em dois tempos de 30 minutos cada; 
 - Possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa; 
 - Existem dois árbitros e um cronometrista; 
 - O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores; 

     - O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols; 
     - A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de "empunhadura" 
 

Regras 
         O objetivo do Handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. 
Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. 

         Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la 
para outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela 
nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o Handebol seja um jogo bem dinâmico. 
 

 



A quadra 
  A quadra de Handebol possui 40 por 20 metros. De cada lado, estão os respectivos gols 

que medem 2 por 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada, ou ainda, 
emborrachado. 

                                                                       
 
Responda sobre o  texto acima: 

 
        01 – Por quem e em qual ano foi criado o handebol? 
        02 – Cite os principais fundamentos do handebol. 
        03 – Qual a quantidade de jogadores por equipe em uma partida de Handebol hoje em 
dia dentro de quadra? 
        04 – Qual órgão foi fundado em 1999? Em qual país? 
        05 – Qual objetivo do Handebol? 
        06 – Qual fundamento é utilizado para alcançar o objetivo do jogo de Handebol? 
 
 

                                            

                        

 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAINARA 

 

 

ARTE GREGA 

O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, 

rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era 

a concepção mais incrível do universo. A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico 

e helenístico, e cada uma dessas fases históricas, influenciou a elaboração das obras. 

Características da Arte Grega: 

 Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. 

Os temas da arte grega antiga compreendiam cenas do cotidiano, assim como, 

batalhas, aspectos religiosos e mitologia grega. 

As pinturas gregas, normalmente, representam fatos relacionados à mitologia, atletismo ou 

a vida cotidiana; os vasos eram pintados em vermelho e preto. 

Outro grande exemplo da arte grega eram os teatros, em que eram feitas cerimônias de 

caráter religioso, na maioria das vezes, dedicadas ao deus Dionísio, deus do vinho. 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO COM TÉCNICAS DE DESENHOS E PINTURAS DA    
ARTE GREGA, COM BASE EM TEMA OU INTERESSE ARTISTICO DE MODO INDIVIDUAL, 
UTILIZANDO MATERIAIS DIVERSOS.  

Habilidades: EF69AR06-ES 



Quando terminava a época de colheita da uva, eram feitas danças, tocadas músicas e 

apresentações artísticas. 

ATIVIDADE 

Agora que compreendemos melhor sobre a Arte Grega vamos utilizar nossa criatividade e 

ornamentar o vaso baixo, com as características propostas das pinturas gregas. 

Você pode utilizar papéis picados para formar um mosaico, pode utilizar tinta guache para 

colorir, lápis de cor ou materias diversos que estiver ao seu alcance.  

Caso você queira, pesquise na internet, alguns estilos e características da arte grega, para 

lhe ajudar com a tarefa. 

 

 

 


