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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA – PROFª. DEBORA 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Morfologia classe de palavras- (Numeral). 

 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: Apropriar-se dos conceitos de substantivo, 
adjetivo, artigo, numeral e pronome. Reconhecer o valor semântico de cada classe 
gramatical estudada.  

 
Numeral 

Numeral é a classe de palavra variável (flexionadas em número e gênero) encarregada de 
determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência. 
Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou 
a posição que tal coisa ocupa numa série. 

Classificação dos Numerais: 
Cardinais 
Forma básica dos números (1, 2, 3, 4, 5…), as quais adjetivam uma quantidade, sendo que 
alguns deles variam em gênero, por exemplo: um-uma, dois-duas, alguns no grupo das centenas 
(duzentos, duzentas, trezentos, trezentas, etc.). Além disso, alguns números cardinais variam em 
número, como é o caso: milhão-milhões, bilhão-bilhões, trilhão-trilhões, e assim por diante. 
 
Ordinais 
Indica ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão e uma série, seja de 
seres, coisas ou objetos (primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto…). Importante destacar que 
alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero 
(masculino-feminino) e número (singular e plural), por exemplo: primeiro-primeira, primeiros-
primeiras; terceiro-terceira, terceiros-terceiras, etc. 
 
Fracionários 
São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, 
representam uma parte de um todo, por exemplo, ¼ (lê-se um quarto, um sobre quatro), ½ (lê-se 
meio ou metade, um sobre dois), ¾ (lê-se três quartos ou três sobre quatro). 
 
Coletivos 
Número exato que faz referência a um conjunto de seres, por exemplo: dúzia (conjunto de 12), 
dezena (conjunto de 10), centena (conjunto de 100), semestre (conjunto de 6), bimestre (conjunto 
de 2). Os números coletivos sofrem a flexão de número (singular e plural): dúzia-dúzias, dezena-
dezenas, centenas-centenas. 
 
Multiplicativos 
Relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica, de forma que 
determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos, por exemplo: dobro, triplo, quádruplo, 
quíntuplo, etc. Os multiplicativos são numerais, flexionados em gênero e número quando atuam 
em função adjetiva, e, do contrário, são invariáveis (função substantiva). Dessa forma, de acordo 
com sua função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo, sendo 
classificados em:  
 
Numerais substantivos: caracterizados pelos numerais multiplicativos, esses numerais podem 
substituir outros substantivos. Exemplo: Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da 
produção. 
Numerais adjetivos: são os numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais 
modificam o substantivo, indicando valor adjetivo. Exemplo: Essa carne é de segunda (indica a 
qualidade da carne). 

 
 



Emprego dos Numerais 
Algumas regras são fundamentais para o emprego do numeral: 
- Todos os numerais concordam com o nome, exceto os numerais multiplicativos que sempre são 
masculinos, por exemplo, um-uma (cardinal), primeiro- primeira (ordinal), dobro e triplo 
(multiplicativo). 
- O uso dos artigos nos números fracionários é opcional, enquanto, os numerais multiplicativos, 
geralmente, vêm precedidos de artigos, por exemplo: o dobro e o triplo. 
- Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro 
dia, feita pelo ordinal, por exemplo: 23/01 (vinte e três de janeiro) e 01/10 (primeiro de outubro) 
- Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o nono, depois utiliza-se os 
cardinais, por exemplo: Artigo 9° (artigo nono), Artigo 10 (Artigo 10). 
- No caso da utilização de numeral romano, a regra básica: depois o substantivo emprega-se o 
numeral ordinal até o décimo e posteriormente, utiliza-se os números cardinais. Antes do 
substantivo, é empregado o numeral ordinal, por exemplo: João Paulo II (segundo), Capítulo XI 
(onze). 
- A palavra ambos (as) é considerado por muitos gramáticos como numeral uma vez que indica, 
“os dois” ou “as duas”, por exemplo: Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar 
ouvindo música. 
 
Numerais Romanos 
Os números romanos são representações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e 
páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. São representados 
por letras maiúsculas, num total de 7 numerações: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M 
(1000). 

 
ATIVIDADE SOBRE NUMERAIS 

1- Analise as duas orações que seguem e atenda ao propósito de responder ao seguinte 
questionamento: 

 
 
Quanto à classe morfológica, os termos em 
destaque possuem a mesma classificação? 

Justifique. 
 
2- Escreva por extenso os numerais referentes às orações em evidência. 
a – Rei Henrique VII. ----------------------------------------------------------------------------- 
b – Praça dos 3 Poderes. ----------------------------------------------------------------------- 
c – capítulo X do livro de Machado de Assis. ---------------------------------------------- 
d – Sapato à moda Luís XV. -------------------------------------------------------------------- 
e – Avenida João XXIII. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Leia: 

Handebol feminino é ouro no Pan e garante vaga na Olimpíada de Tóquio 
O Brasil encerrou a noite de terça-feira (30), sétimo dia de competições nos Jogos Pan-
Americanos de Lima, com mais duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze – no decorrer do 
dia, os brasileiros já tinham conquistado sete. O ouro veio do handebol feminino, após um 
clássico de tirar o fôlego entre Brasil e Argentina. As brasileiras confirmaram a hegemonia na 
modalidade vencendo as argentinas de virada, por 30 a 21, diante de um ginásio lotado. Além de 
faturar o ouro e o hexacampeonato no handebol, as brasileiras asseguraram presença nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, em 2020. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br>. (Fragmento). 
1 – O numeral destacado é cardinal na passagem: 
a) (     ) “[…] sétimo dia de competições […]” 
b) (     ) “[…] com mais duas medalhas […]” 
c) (     ) “[…] após um clássico de tirar o fôlego […]” 

 O prêmio foi entregue a um garoto. 
Na biblioteca havia apenas um garoto 
estudando. 



2 – No segmento “[…] os brasileiros já tinham conquistado sete.”, o numeral cardinal “sete” refere-
se ao substantivo: 
a) (     ) “competições”.            b) (     ) “Jogos”.                   c) (     ) “medalhas”. 
 
 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. BRUNO 

 
Em expressões numéricas que envolvem as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), devemos efetuar essas operações na seguinte ordem. 

 Primeiro, efetuamos as multiplicações e as divisões na ordem em que aparecem; 

 Depois, efetuamos as adições e as subtrações, também na ordem em que aparecem. 

 

Obs: Nas expressões numéricas com sinais de associação (parênteses, colchetes e chaves), 

resolvemos primeiro as operações neles contidas. Veja alguns exemplos. 

 
Atividades 

1) A expressão 64 ÷ 8 ÷ 4 ÷ 2 pode ter diferentes resultados, dependendo do lugar onde 

forem colocados os parênteses. Coloque os parênteses para que a expressão tenha estes 

resultados: 

 

a) 4  

b) 16 

 

2) O quadro mostra uma correspondência entre letras e números. 

A B C D E F G H I J K L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

 

Associando o valor de cada expressão a seguir à letra correspondente no quadro, você vai 

descobri uma palavra. Qual é essa palavra? 

           a - 21 - (32 – 25)                                   b - 44 – (4 x 9 - 25) – 12 
           c - 61 – (54 – 24 ÷ 4 )                           d - 25 – {20 + [18 – (13 + 10 ÷ 2 ) ] } 
           e - 69 – [ 26 + (67 – 42) ]                      f - 4 + [ ( 55 - 2 x 9) – (40 ÷ 2 + 6) ] 

 

Objetivo: Números Naturais, expressões numéricas envolvendo as quatro operações. 



3) Daniel deseja comprar um carro que custa à vista 35.000 reais. No pagamento a prazo, 

seu preço passa a ser 43.850 reais, sendo 6.000 reais de entrada mais 50 prestações 

iguais. Sabendo que Daniel vai comprar a prazo, determine: 

 

a) Uma expressão numérica que dê o valor de cada prestação; 
b) O valor de cada prestação; 
c) A diferença entre o preço à vista e o total a prazo.  

 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE  

Leia o texto a seguir e responda as perguntas abaixo 
 
Separação de misturas 
A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a 
grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou 
heterogêneas. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas 
foram desenvolvidas para que fosse possível a utilização de toda e qualquer substância, 
possibilitando ainda o conhecimento do seu comportamento físico-químico, o que ampliou ainda 
mais o uso de diversas substâncias. 
De uma forma geral, os métodos de separação de misturas baseiam-se em conhecimentos 
fundamentais, como as propriedades da matéria, o número de fases (aspectos visuais), o 
coeficiente de solubilidade, o tamanho das partículas dos sólidos presentes, a miscibilidade 
(capacidade de dissolver) entre os componentes, a classificação das misturas (se homogêneas 
ou heterogêneas), a cor dos materiais etc. 
 
Principais métodos de separação de misturas: 
  
Métodos de separação utilizados em misturas heterogêneas: 
 Catação - Utilizamos as mãos ou um instrumento (pinça, pegador etc.) para pegar (catar) um 
sólido na mistura. 
Baseia-se na diferença de cor e tamanho dos componentes. Um exemplo de mistura para aplicá-
la é feijões e pedras. 
 
Levigação - Utiliza a força da água para separar o componente menos denso de uma mistura 
formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é ouro e cascalho. 
 
Ventilação - Utiliza a força do vento para separar o componente menos denso de uma mistura 
formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é grãos de amendoim e suas cascas. 
 
Flotação - Método no qual um líquido, que não é capaz de dissolver nenhum dos componentes 
da mistura, é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos ou um sólido e um líquido para 
separá-los pela diferença de densidade. Um exemplo de mistura para aplicá-la é areia e óleo. 
 
Dissolução fracionada - Método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por 
sólidos para dissolver um deles. Um exemplo de mistura para aplicá-la é areia e cloreto de sódio 
(sal de cozinha). 
 
Separação magnética - Utiliza um ímã para separar um metal presente em uma mistura formada 
por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é limalha de ferro e areia. 
 
Decantação - Utilizada em misturas formadas por dois líquidos ou um sólido e um líquido. A 
mistura é deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do 
recipiente, e a menos densa posicionasse sobre o outro componente. Um exemplo de mistura 
para aplicá-la é água e óleo. 
 



Centrifugação - Utiliza um equipamento chamado de centrífuga para aumentar a velocidade da 
decantação. Um exemplo de mistura para aplicá-la é o sangue. 
 
Filtração simples - Utilizada em misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um 
líquido. Quando essa mistura é colocada em um filtro, o líquido atravessa o filtro e o sólido fica 
retido. Um exemplo de mistura para aplicá-la é água e areia. 
 
Métodos de separação utilizados em misturas homogêneas: 
Fusão fracionada - Método no qual uma mistura formada por sólidos é aquecida para separar 
seus componentes por meio da diferença do ponto de fusão (temperatura em que um material 
sólido passa para o estado líquido). Um exemplo de mistura para aplicá-la é o Ouro 18 quilates. 
 
Destilação simples - Utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por 
um sólido dissolvido em um líquido. Nesse processo, a mistura é aquecida para vaporizar o 
líquido, e o vapor adentra um condensador (equipamento de vidro que promove a condensação), 
voltando novamente ao estado líquido, quando é recolhido em um frasco coletor. Um exemplo de 
mistura para aplicá-la é água e cloreto de sódio (sal de cozinha). 
 
Destilação fracionada - Utilizada para separar componentes de uma mistura formada por 
líquidos. Inicialmente os líquidos são vaporizados, e seus vapores são direcionados até uma 
coluna de fracionamento (coluna repleta de bolinhas de vidro). Esse obstáculo será atravessado 
pelo vapor de menor densidade. Assim, apenas um líquido sofrerá condensação e será recolhido 
no frasco coletor. Um exemplo de mistura para aplica-la é a água e a acetona. 
 
Liquefação fracionada - Utilizada para separar componentes de uma mistura formada por 
gases. Inicialmente é realizada uma liquefação total, em que todos se tornam líquidos. Em 
seguida, realiza-se uma destilação fracionada, pois eles possuem diferentes pontos de ebulição. 
Um exemplo de mistura para aplicá-la é o ar atmosférico. 
 
ATIVIDADES 

1. Antes de pensarmos em separação de misturas, é importante relembrar qual tipo de 
mistura (homogênea ou heterogênea) temos nas alternativas a seguir, marque a alternativa 
correta. 

a) Soro fisiológico: 
             (   ) homogênea                       (   ) heterogênea 
 
      b) Água e azeite: 
            (   ) homogênea                       (   ) heterogênea 
2. Qual o tipo de separação de misturas ideal para as combinações a seguir: 
 
a) Água do mar: 
(   )Destilação simples             (   ) Filtração 
(   )Decantação                        (   ) Dissolução fracionada 
 
b) Areia e sal: 
(   ) Destilação simples             (   ) Filtração 
(   ) Decantação                        (   ) Dissolução fracionada 
 
c) Água e acetona: 
(   ) Destilação fracionada        (   ) Filtração 
(   ) Decantação                        (   ) Dissolução fracionada 
 
d) Água e pó de café: 
(   ) Destilação simples             (   ) Filtração 
(   ) Decantação                        (   ) Dissolução fracionada 



e) Isopor e pedras: 
(   ) Destilação simples             (   ) Filtração 
(   ) Decantação                        (   ) Ventilação 
 
3. Qual dos tipos de misturas é mais fácil de separar ? Por que? 
 
4. Cite 5 tipos de misturas e suas formas deseparação. 
 
ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª FERNANDA 
 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente 

Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito Santo e ressaltando a importância do 
estudo dos sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos. 

 
Continuação dos conteúdos abordados na 8ª coletânea sobre Mesopotâmia. 

 
Povos Mesopotâmicos 

A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo que era 
garantida pelos ciclos de cheias dos rios Tigre e Eufrates. Entre os inúmeros povos que 
habitaram a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. 
 
OS ASSIRIOS: Os assírios viviam no norte da Mesopotâmia. A sua principal. Cidade era Assur, 
as margens do rio Tigre. Dedicavam-se a agricultura e ao pastoreio. Os reis assírios, a partir do 
século VIII a.C., começaram a expandir o território, militarizando o Estado. Os exércitos assírios 
eram superiores aos dos demais povos e, por isso, bastante temidos. Usavam armas de ferro, 
carros de guerra e cavalos e tratavam os povos vencidos com muita crueldade. Conquistaram 
várias regiões, incluindo a Babilônia, a Síria, a Fenícia, o Reino de Israel, o Egito e o Elam, 
formando um vasto império. A primeira capital foi Assur e a segunda, Nínive. No Império Assírio 
havia uma brutal. Exploração dos povos vencidos, apoiada em uma política de terror. Esses 
povos tinham suas riquezas pilhadas pelos guerreiros assírios, que contavam com o apoio dos 
reis. Seu apogeu ocorreu nos reinados de Sargão II, que conquistou o Reino de Israel. 
Senaqueribe, que tomou a Síria e destruiu a Babilônia, e Assurbanipal, que invadiu o Egito e 
tomou a cidade de Tebas. 
No reinado de Assurbanipal foi construída a Biblioteca de Nínive, que possuía mais de 22 mil 
tabletes de argila contendo grande parte da literatura mesopotâmica, conhecimentos de 
astronomia etc. Constantes rebeliões dos povos dominados provocaram a decadência do Império 
Assírio. Em 612 a.C., os caldeus, provenientes do sul da Mesopotâmia, comandados por 
Nabopolassar, cercaram e destruíram Nínive. 
 
OS CALDEUS: A cidade da Babilônia voltou a se destacar na Mesopotâmia. Com os caldeus, 
teve início o Segundo Império Babilônico ou Novo Império Babilônico, que compreendia toda a 
Mesopotâmia, a Síria, a Palestina e o Elam. A Babilônia se tornou um importante centro comercial 
e cultural do Oriente Próximo. No governo do rei Nabucodonosor ocorreu o apogeu desse 
império. Foram feitas inúmeras construções públicas, entre elas, os Jardins Suspensos, 
considerados pelos gregos uma das maravilhas do mundo, e um zigurate com 215 metros de 
altura, conhecido como Torre de Babel. Na política externa, os caldeus dominaram a Síria e 
Reino de Judá. Os hebreus foram levados como prisioneiros para a Babilônia, episódio conhecido 
como Cativeiro da Babilônia. 
Após a morte de Nabucodonosor, lutas internas levaram ao enfraquecimento do império, que foi 
dominado por Ciro, rei da Pérsia, em 539 a.C. 
 



RELIGIAO, ARTES E CIÊNCIAS: Os mesopotâmicos tinham uma religião politeísta. Os sumérios 
tinham deuses de origem cósmica — Anu (rei do céu), Enhol (rei da Terra) e Ea (rei do oceano) 
— e deuses astrais — Shamash (o Sol.), Sin (a Lua) e Ishtar (o planeta Venus). Marduque, deus 
do comércio e protetor da cidade da Babilônia, quando do apogeu do Império Babilônico, foi 
elevado a condição de principal. Deus da Mesopotâmia. Os assírios adotaram os deuses 
sumérios, mas praticavam sacrifícios humanos, principalmente de crianças, pois acreditavam que 
o mundo era habitado por demônios e, com essa pratica, podiam acalma-los. Os caldeus 
acreditavam que a vida das pessoas era influenciada pelos astros. Por isso, os sacerdotes 
estudavam astrologia e elaboravam horóscopos. As artes e as ciências da Mesopotâmia foram 
fortemente influenciadas pela religião. A arte mais desenvolvida foi a arquitetura, que era 
grandiosa e luxuosa. Na escultura, destacaram-se os baixos-relevos assírios. Sua temática eram 
cenas de guerra, de caca e atividades sagradas. A escultura era usada como decoração dos 
templos e palácios, com o uso do baixo-relevo e estatuas. Nas ciências, destacaram-se na 
matemática e na astronomia. Dividiram o ano em 12 meses, a semana em 7 dias, a hora em 60 
minutos e o minuto em 60 segundos, previram eclipses e dividiram o círculo em 360 graus. 
 
ATIVIDADES 
1) Foi na época do Império Babilônico, quando o imperador Nabucodonosor governava que foram 
construídos os: 
(   ) Biblioteca de Nínive e o zigurate.         
(    ) Os jardins suspensos e a Torre de Babel. 
(   ) Torres de observação astronômicas. 
 
2) Cativeiro da Babilônia é o episódio em que os ___________________ foram levados como 
prisioneiros para a Babilônia, depois que foi dominado o ______________. 
 
3) Os mesopotâmicos tinham uma religião _______________________. Os assírios adotaram os 
deuses ___________________. 
 
4) Qual a arte mais desenvolvida ente os povos mesopotâmicos? 
 
5) Cite alguns feitos científicos dos mesopotâmicos que até hoje são considerados validos. 
 
 
 
 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  
 

HABILIDADES:  
(EF06GE11/ES)Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local 
e do mundo, fazendo uma reflexão sobre como a sociedade se apropriou da natureza na 
ocupação das áreas, considerando a escala local para a global. 

CONTINENTES 
Você sabe quais são os continentes que fazem parte da Terra?  
 
Leia e descubra as suas características! 
 
Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor 
compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos. Assim, 
de acordo com a divisão atual, existem seis principais continentes: 
América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. 



 

 
A seguir, veremos as características de cada um dos continentes, organizados do maior para o 
menor (clique nos nomes de cada continente para saber mais detalhes): 
 
1º Ásia – Além de ser o maior dos continentes, é também o que possui a maior população do 
planeta. Sua área total é de quase 45 milhões de km² e a população atual está estimada em 4,5 
bilhões de pessoas. É na Ásia que encontramos o ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, 
com 8.848m de altura. 
Entre os 53 países que fazem parte da Ásia, podemos citar: China, Índia e a maior parte de 
Rússia. Nela também se encontra uma região que apresenta as relações políticas mais 
conflituosas do mundo: o Oriente Médio. 
 
2º América – O segundo maior continente do mundo, com uma área total de 42 milhões de km², 
é geralmente dividida em três partes: América do Norte, América do Sul e América Central. 
Outra forma de divisão separa o continente entre América Anglo-Saxônica e América Latina. A 
população total desse continente está estimada em aproximadamente 1 bilhão de habitantes. 
Dentre os 35 países que compõem a América, podemos citar: Estados Unidos, México e 
Canadá, na América do Norte; Haiti, Cuba e Jamaica, na América Central; Brasil, Argentina e 
Paraguai, na América do Sul. 
 
3º África – O continente africano é um dos que possuem a maior quantidade de etnias em todo 
o planeta. Antes da colonização realizada pelos europeus, existiam mais de duas mil civilizações 
diferentes! Sua extensão territorial é de mais de 30 milhões de km² e a população está estimada 
em 1,2 bilhões de habitantes. 
É o continente que possui o maior número de países: 54, ao total. Dentre eles, podemos 
destacar o Egito, a Tunísia, a Nigéria e a África do Sul. 
 
4º Antártida (Antártica): também chamada de “Polo Sul”, é o quarto maior continente do 
mundo, com aproximadamente 14 milhões de km². Sua área é dividida entre vários países do 
mundo, que realizam pesquisas e estudos científicos. 
Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esse continente não é formado apenas por gelo, 
mas também por uma grande quantidade de terra (ao contrário do Polo Norte, que é formado 
somente por calotas polares). Existe vida na Antártida, que abriga os famosos Pinguins, entre 
outras tantas espécies que conseguem resistir ao frio extremo! 
 
5º Europa: apesar de ser um dos menores continentes do mundo, a Europa é o mais importante 
politicamente. Foi a partir dela que se constituiu e se expandiu o sistema capitalista e seus  

https://escolakids.uol.com.br/continente-asiatico.htm
https://escolakids.uol.com.br/continente-americano.htm
https://escolakids.uol.com.br/continente-americano.htm
https://escolakids.uol.com.br/continente-africano.htm
https://escolakids.uol.com.br/continente-africano.htm
https://escolakids.uol.com.br/polo-norte-e-polo-sul.htm
https://escolakids.uol.com.br/continente-europeu.htm


 
 
valores econômicos, sociais, políticos e culturais. As ciências também são, em sua maior parte, 
oriundas desse continente, pois foi nele que os gregos criaram a Filosofia. 
Sua extensão territorial é de mais de 10 milhões de km² e a população é de aproximadamente 
800 milhões de habitantes. 
Entre os 49 países que compõem a Europa, podemos citar: Inglaterra, Alemanha, França, 
Portugal, Espanha e muitos outros. 
 
6º Oceania: é chamada pelos europeus de “novíssimo mundo”, pois foi o último local da Terra a 
ser colonizado por eles. Possui 14 países distribuídos por mais de 8 milhões de km². A maioria 
deles é formada por arquipélagos (conjunto de ilhas). A população total desse continente é de 
aproximadamente 40 milhões de pessoas. 
Dentre os países que fazem parte da Oceania, podemos destacar a Austrália, a Nova Zelândia e 
o Taiti. 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/continentes.htm 

 
AS ILHAS E OS ARQUIPÉLAGOS 

As ilhas são porções de terra emersas cercadas pelas águas de um oceano, mar, rio ou lago. 
Elas podem ter pequenas ou grandes dimensões. Arquipélago é um conjunto de ilhas próximas 
umas das outras. O Arquipélago de Abrolhos, no litoral da Bahia, é formado por cinco ilhas. O 
Japão, outro exemplo de arquipélago, reúne quatro ilhas grandes e milhares de ilhas pequenas. 
Ilhas continentais e ilhas oceânicas 
As ilhas são continentais quando se localizam nas proximidades de um continente. Em um 
passado bem remoto, elas fizeram parte do continente. Um exemplo no Brasil é a Ilha de Santa 
Catarina, onde está a cidade de Florianópolis. As ilhas são oceânicas quando não têm ligação 
com os continentes. Há dois tipos de ilhas oceânicas: ilhas coralíneas (atol); ilhas vulcânicas. 
As ilhas oceânicas localizam-se em alto-mar e fazem parte do relevo submarino. Contudo, 
levando-se em consideração a divisão política dos continentes, elas são consideradas parte do 
continente do qual estão mais próximas. 
 
1.Em qual continente está localizado o nosso país? 
2. Qual é o maior continente do mundo em extensão territorial? 
3.  O que são continentes? 
4. Quais são os continentes que fazem parte da Terra? 
5. O que são ilhas? 
 
6. Leia o texto e responda as questões: 

 
Jogos Olímpicos 2021 

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 estão programados para acontecer na capital japonesa, 
Tóquio, no continente da Ásia entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. 
Eles estavam inicialmente programados para julho e agosto de 2020, mas foram adiados — 
como muitos outros eventos — por causa da covid. 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57266942 ( acessado em 25/06/2021) 
 
 
a) Quando e qual continente será a Olimpíada 2021? 
 
b) Por que as datas das olímpiadas foram adiadas?  
 
 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/oceania.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/continentes.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57266942


 

 ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

 

Orientações:  
Realizar a ativividade com atenção 

 
Pronomes demonstrativos: 
 
01-Observe o exemplo abaixo: 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-Complete as frases com os pronomes demonstrativos: This, that, these e those                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03- Agora, passe as frases da atividade (02) para o português: 
 
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

          

Habilidades: Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 
físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações 
corporais provocadas pela sua prática, evidenciando a importância do aprimoramento das 
capacidades físicas para realizar tarefas em situações do cotidiano. 

  Ginástica de Condicionamento Físico e Jogos Olímpicos de Tóquio 

A ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades, as 

competitivas onde existe competição, como nas olimpíadas e também as não competitivas, 

como as praticadas em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer 

melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o 

aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica desenvolveu-se efetivamente 

na Grécia antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e 

também acrobacias.  



 

A palavra Ginástica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e também 

dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos 

começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi 

no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã.  É a ginástica 

indicada para manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas. 

Praticada em academias ou na forma de atividade física livre, respeitando uma frequência, 

intensidade e duração adequadas.  

Assim como a Ginástica de Condicionamento Físico, encontramos também uma diversidade de 

esportes que estão presentes na cultura de cada país, a fim de unir todos os países do mundo 

em torno dos mais variados esportes, estamos vivenciando nesse ano de 2021 os Jogos 

Olímpicos de Tóquio no Japão que, deve promover a competição entre uma média de 46 

esportes diferentes, com a participação de homens e mulheres de todo o mundo. 

Responda 

01 -Defina o que é ginástica competitiva e não competitiva.  
02  Defina a palavra Ginástica e para que ela é indicada. 
03  Quando e onde estão acontecendo os Jogos Olímpicos. 
04  De acordo com o texto, os Jogos Olímpicos promovem o quê e quantos esportes 

participam em média desses jogos? 
05  Cite um movimento que você pode realizar em casa, como forma de produzir seu 

bom condicionamento físico? 
 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAINARA 

 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

 

Pensando nos jogos olímpicos que se inicia no dia 23 de julho em Tóquio, vamos trabalhar esse 

tema na nossa coletânea. 

VAMOS TORCER PELO BRASIL! 

ATIVIDADE 1 

Tendo como base o exemplo abaixo, vamos desenhar e decorar no nosso caderno a logo que 

representa a olímpiada de Tóquio, utilizando a técnica do mosaico, com recorte e colagem de 

papeis diversos.  
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