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

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE 
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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Pronomes: demonstrativo e interrogativo. 

 HABILIDADES: EF07LP12/ES 

                                                                 PRONOMES:  

Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos.  
EXEMPLOS: 
1) Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores 
cantoras de música Gospel. 
No exemplo acima, o pronome pessoal “Ela” substituiu o substantivo próprio Mariana. Note que 
com o uso do pronome no período evitou-se a repetição do nome. 
2) Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. 
Nesse exemplo, utilizamos dois pronomes: o pronome demonstrativo “aquela” para indicar algo 
(no caso a bicicleta) e o pronome possessivo “minha” que transmite a ideia de posse. 

 
Classificação dos pronomes: 

♦ Pronomes pessoais: subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais 
oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. 
 
1. Pronomes Pessoais do Caso Reto: exercem a função de sujeito. 
Exemplo: Eu gosto muito da Ana. (Quem gosta da Ana? Eu.) 
 
2. Pronomes Pessoais do Caso Oblíquo: substituem os substantivos e complementam os 
verbos. 
Exemplo: Está comigo seu caderno. (Com quem está o caderno? Comigo. Note que para além 
de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo “estar”.) 
 
♦ Pronomes possessivos: indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do 
discurso. São eles: meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, 
nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas.  
Exemplo: Essa caneta é minha? (o objeto possuído é a caneta, que pertence à 1ª pessoa do 
singular). 
 
♦ Pronomes demonstrativos: indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das 
três pessoas gramaticais. São eles: este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, 
aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes 
demonstrativos: o, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, 
próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes. 
Exemplo: Essa camisa é muito linda. 
 
♦ Pronomes interrogativos: são utilizados para interrogar, isto é, para formular perguntas de 
modo direto ou indireto. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. 
Exemplo: Quanto custa a entrada para o cinema? (oração interrogativa direta). 
 
♦ Pronomes relativos: são empregados para retomar um substantivo (ou um pronome) anterior a 
eles, substituindo-o no início da oração seguinte. São eles: que, quem, onde, o qual, a qual, os 
quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. 
Exemplo: Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. (“os quais” faz referência 
ao substantivo dito anteriormente “temas”). 
 
♦ Pronomes indefinidos: são aqueles que se referem de modo indeterminado, vago, à terceira 
pessoa gramatical. São eles: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, algum, algumas, 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-pessoais.htm
https://www.todamateria.com.br/pronomes-pessoais-do-caso-reto/
https://www.todamateria.com.br/pronomes-obliquos/
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-possessivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome-demonstrativo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome-relativo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm


nenhuns, nenhuma, todo, todos, outra, outras, muito, muita, pouco, poucos, certo, certa, vários, 
várias, tanto, tantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, bastante, bastantes. 
Exemplos: Nenhum vestido serviu na Antônia. (o termo “nenhum” acompanha o substantivo 
“vestido” de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala). 
 
♦ Pronomes adjetivos: sua função é acompanhar os substantivos, fazendo o papel de um 
adjetivo ao determinar e modificar o substantivo. 
 
♦ Pronomes substantivos: são utilizados para substituir o substantivo em uma oração. 

 
ATIVIDADE COM PRONOMES DEMONSTRATIVOS E INTEROGATIVOS 

 
Leia o texto e responda às questões 1 e 2: 

 

  

1-Localize um pronome interrogativo que aparece diversas vezes na tirinha. 
 
2- Assinale a classificação do pronome destacado no trecho: “... que fim levou aquele rato? ”. 
a) (    ) possessivo.                                                 b) (    ) demonstrativo. 
c) (    ) pessoal.                                                       d) (    ) de tratamento. 
 
3-Leia a tirinha e encontre as respostas das questões abaixo: 

 
a) Localize dois pronomes demonstrativos. 

 
Leia: 

História das Olimpíadas 
 

 
O grau mais alto das competições esportivas são as Olimpíadas, que acontecem a cada quatro 
anos. Em 2004, esse grande evento foi sediado na cidade grega de Atenas. E por que isso é 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-substantivos-pronomes-adjetivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronomes-substantivos-pronomes-adjetivos.htm


interessante? Porque a Grécia é o berço dos jogos. Na Idade Antiga, por volta de 776 antes de 
Cristo, as cidades-estados gregas se reuniam para competir, sempre no vilarejo de Olímpia. 
Durante as Olimpíadas, as pessoas até faziam as pazes, dando uma trégua às guerras. Uma das 
finalidades dos jogos era homenagear Zeus, a maior divindade do Olimpo. As vitórias nas 
competições rendiam honras e glórias aos atletas e às cidades. No entanto, com a invasão 
romana, os jogos entraram em decadência e, em 394 depois de Cristo, deixaram de ser 
disputados. Assim, a celebração olímpica ficou sem ser realizada por 1500 anos! E só em 1894, 
graças aos esforços do esportista francês Barão Pierre de Coubertin, a ideia de se fazer uma 
competição esportiva internacional foi retomada. Para organizar as Olimpíadas, foi criado, então, 
no mesmo ano, o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em 1896, a primeira edição dos jogos da 
Era Moderna foi em Atenas. 

Disponível em: <“plenarinho.leg.br – Câmara dos Deputados”>. 

1 – Identifique o tema do texto: 
a) (    ) a origem das Olimpíadas.                                     b) (    ) os jogos da Era Moderna. 
c) (    ) a história das Olimpíadas.                                     d) (    ) as finalidades das Olimpíadas. 
 
2 – De acordo com o texto, as Olimpíadas surgiram na cidade de: 
a) (    ) Atenas                                                                   b) (    ) Olímpia 
c) (    ) Roma                                                                     d) (    ) Paris 
 
3- No período “Uma das finalidades dos jogos era homenagear Zeus, a maior divindade do 
Olimpo.”, a parte sublinhada: 
a) (    ) retoma “Zeus”.                                                      b) (    ) caracteriza “Zeus”. 
c) (    ) chama “Zeus”.                                                       d) (   ) define “Zeus”. 
 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

Objetivos: ( EF07MA04) – Resolver operações de multiplicação e divisão bem como  

problemas  que envolvam operações com números inteiros. 

 

Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as operações com números positivos e negativos. 

Agora, chegou a vez da multiplicação e divisão. 

 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

  

 Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. 
Regra do sinal: (+)  (+) = (+) 
(–)  (–) = (+) 
 
Exemplos: 
(+ 2) . (+ 4) = + 8                                     (- 4) . (- 10) = + 40 
(- 20) : (- 2) = + 10                                   (+ 15) : (+ 3) = + 5 

 - Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo. 

Regra do sinal: (+) . (–) = (–)  
(–) . (+) = (–)  
Exemplos: 

(+ 6) . (– 7) = – 42 
(– 12) . (+ 2) = – 24 
(+ 100) : (– 2) = – 50 
(– 125) : (+ 5) = - 25 

  



Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral: 

1. Sinais iguais – resultado  + 

2. Sinais diferentes – resultado  - 

 EXERCÍCIOS: 

1) Calcule os produtos e os quocientes: 

a) ( - 7 ) .  ( - 8 ) =                                         e) ( - 45 ) : ( + 9 ) = 
b) ( + 6 ) . ( + 9 ) =                                        f) ( + 32 ) : ( - 4 ) = 
c) ( + 7 ) . ( - 7 ) =                                         g) ( - 72 ) : ( - 8 ) = 
d) ( - 10 ) . ( + 8 ) =                                       h) ( + 64 ) : ( + 8 ) = 
 
  2) LIVRO DIDÁTICO.  COPIAR E RESOLVER COM OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS. 
 PÁGINA 116 , NÚMERO 48 
 PÁGINA 120, NÚMERO  64 
 PÁGINA 122, NÚMEROS 68 E 69 
 
- Expressões numéricas 

Ordem de resolução: 

1º) multiplicação e divisão 

2º) adição algébrica, ou seja, adição e subtração. 

Exemplo: 

 – 54 + ( + 6 ) . ( - 4 ) – ( + 54 ) : ( + 6 ) 
 - 54  + ( - 24 ) – ( + 9 )   resolvido a multiplicação e divisão 
 - 54  - 24 – 9                     eliminado os parênteses 
  - 87                                   soma algébrica 
 Agora é sua vez: 

a) – 32 + ( - 45 ) : ( + 5 ) – ( + 2 ) . ( -6 ) 
b)   25  + ( - 4 ) .( + 5 ) – ( + 36 ) : (  + 6 ) 
c)  – 95 - ( + 48 ) : ( + 8 ) – ( + 9 ) . ( - 5 ) 
d)  – 132 + ( - 5 ) . ( + 5 ) – ( + 21 ) . ( -3 ) 
 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      
LIVRO DIDÁTICO.  COPIAR APENAS OS ITENS QUE SERÃO RESOLVIDOS E DEIXAR OS 
CÁLCULOS NECESSÁRIOS REGISTRADOS NO CADERNO. 

 PÁGINA 116 , NÚMERO 49 
 PÁGINA 117, NÚMEROS 51 E 52 
 PÁGINA 118, NÚMEROS 56 , 57, 59 E 60 
 PÁGINA 120, NÚMERO 61 
 PÁGINA 122, NÚMERO 73 
 
 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE 

O desenvolvimento de diferentes ferramentas permitiu ao ser humano realizar tarefas que exigem 
muito mais força do que ele poderia exercer usando somente o próprio corpo. Já vimos os fatores 
que influenciam nessa condição. 



Neste roteiro veremos quais tipos de maquinários auxiliam o homem. 
 
MÁQUINAS SIMPLES 
São dispositivos que permitem multiplicar a FORÇA aplicada ou alterar seu sentido, facilitando a 
realização de diferentes ações. Estão entre as primeiras ferramentas desenvolvidas pelo ser 
humano e tiveram papel fundamental no desenvolvimento de diferentes tecnologias. 
 
• ALAVANCA: é constituída por uma barra rígida e um PONTO DE APOIO, a força aplicada nela 
é chamada FORÇA POTENTE, e a força exercida pelo corpo que queremos mover é chamada 
FORÇA RESISTENTE. Dependendo da posição relativa entre o apoio, a força potente (Fp) e a 
força resistente (FR), uma alavanca pode ser classificada em: 
- ALAVANCA INTERFIXA: o apoio fica entre a força potente e a força resistente. Ex.: tesoura, 
gangorra. 
- ALAVANCA INTER-RESISTENTE: a força resistente fica entre o apoio e a força potente. Ex.: 
abridor de garrafa e carrinho de mão. 
-ALAVANCA INTERPOTENTE: a força fica entre o apoio e a força resistente Ex.pinça e vassoura 

 
• PLANO INCLINADO: usada para mover objetos para cima e para baixo, esse dispositivo reduz 
a intensidade da força necessária para erguer um corpo. Quanto menor for a sua inclinação, 
menor é o esforço feito. São classificados em:  
 

 
- CUNHA: formada por dois planos inclinados, pode ser aplicada para cortar ou partir um material. 
 
- PARAFUSO: plano inclinado em hélice na superfície de um cilindro, pode ser utilizado para fixar 
duas peças ou associados a engrenagens para transmitir movimentos. 
 
• POLIAS: chamadas de roldanas, é composta por uma roda que gira em torno de seu centro e 
possui um sulco, pelo qual passa uma corda. São muito utilizadas para mover verticalmente 
corpos pesados. Podem ser: 
 
- FIXAS: o eixo fica preso a um suporte e não se desloca quando a corda é puxada. Para 
equilibrar um objeto, é necessário aplicar uma força potente de intensidade igual ao peso dele. 
 
- MÓVEL: o eixo está conectado ao objeto que se pretende mover, diminuindo a intensidade da 
força potente necessária para equilibrar uma força resistente, ou seja, reduz o esforço necessário 
para mover o objeto. 
Polias móveis são geralmente usadas em conjunto com polias fixas, formando uma associação de 
polias. 
 



 
 
• ENGRENAGEM: são rodas dentadas usadas para aumentar ou reduzir a velocidade de rotação 
de um dispositivo, ou alterando sua direção. Podem estar em contato direto ou conectadas por 
meio de uma corrente, os dentes evitam que as engrenagens girem em falso, isto é, que uma 
engrenagem escorregue na outra. 
 

                                                      
                  
ATIVIDADES 
1) Complete as afirmativas. 
a) As máquinas simples apresentam dois tipos de força, a força ___________ e a força 
___________. 
b) As máquinas simples facilitam nossas ______________. 
c) As máquinas simples fundamentais são: __________, ________, __________ e __________. 
 
2) Para mover um objeto pesado com uma alavanca interfixa, é melhor colocar o ponto de apoio 
próximo do objeto, no meio da barra ou próximo do local onde aplicamos a força? Explique sua 
resposta. 
 
3) Relacione as colunas: 
 
(a) Roldana móvel                                    (b) Roldana fixa 
(   ) diminuiu a intensidade do esforço necessário para sustentar um corpo. 
(   ) facilita a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. 
 
4) Classifique os objetos da figura como: 
A – Alavanca interfixa                                 B – Alavanca interpotente 
C – Alavanca inter-resistente                      D – Plano inclinado 
E – Plano inclinado – Cunha                       F – Plano inclinado – Parafuso 
 

 
 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. FERNANDA 
 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF07HI03/ES) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas, dando evidência às diversas etnias indígenas 
que habitavam o Espírito Santo e percebendo que cada sociedade pode estar vivenciando um 
período distinto da história. 

 
POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 
Quando, no fim do século XV, os europeus chegaram ao continente americano, já o 
encontraram povoado, segundo alguns pesquisadores, por mais de 40 milhões de pessoas. 
Existem diversas teorias sobre a origem do homem americano, dentre as quais duas se 
destacam. A mais aceita é a de que o homem primitivo, perseguindo animais selvagens para 
caçar, se deslocou da Sibéria, na Ásia, para o Alasca, na América, atravessando o estreito de 
Bering. Essa travessia foi possível graças a uma glaciação que teria unido os dois continentes. 
A partir daí o povoamento atingiu a costa ocidental da América do Norte, em seguida, a 
América Central e, depois, a América do Sul., na região andina. A outra teoria é a de que o 
homem chegou a América por mar, vindo da Malásia, ou das ilhas da Austrália, pelo oceano 
pacifico, chegando ao extremo sul da América, na Patagônia. No momento da ocupação 
europeia, os povos americanos apresentavam diferentes modos de vida, cultura e grau de 
desenvolvimento. 
Dentre os povos pré-colombianos, três desenvolveram importantes civilizações: os maias, os 
astecas e os incas. Os maias ocupavam a península de Iucatã, na região que hoje corresponde 
ao sul do México, Guatemala e Belize. Quando os espanhóis chegaram a América, essa 
civilização já estava em decadência. Alguns historiadores chegaram a comparar os maias aos 
gregos, chamando-os de "os gregos do Novo Mundo", em virtude do grau de desenvolvimento 
que atingiram. 0 povo mexicano emigrou do território dos atuais Estados Unidos, de uma região 
denominada Aztlan, e, ao chegar a uma região de vales e pântanos, conhecida como vale do 
México, instalou-se nas ilhas do lago Texcoco. Os astecas, como passaram a ser conhecidos, 
fundaram a cidade de Tenochtitlan (1325), atual cidade do México. 
Com a dominação dos habitantes locais, formou-se o Império Asteca, que, no fim do século XV, 
controlava uma vasta área, com mais de 500 cidades e aproximadamente 15 milhões de 
habitantes. Chamados de Os Filhos do Sol, os incas têm origem obscura, cercada de lendas e 
mitos. A mais conhecida das lendas relata que chegaram a região do Peru por volta do ano de 
1200. Estabeleceram-se em Cuzco, chefiados por Manco Capac, o primeiro inca (imperador). 
Os incas formaram seu império dominando as várias civilizações que habitavam a região dos 
Andes, na América do Sul. 0 Império Inca compreendia os atuais territórios do Peru, do 
Equador, de parte da Colômbia, do Chile, da Bolívia e da Argentina. 
 
ATIVIDADES 
1) Chamamos de “povos pré-colombianos” as populações que_________________________. 
2) Qual foi a região habitada pelos maias? 
 
 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª KERLE   

 

HABILIDADES:  
(EF07GE08/ES) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro e do Espírito 
Santo, identificando e problematizando as mudanças socioeconômicas ocorridas após o 
advento da industrialização e o do desenvolvimento tecnológico.  

 
 



Industrialização e urbanização brasileira 
 

Até o início do século XX, o Brasil ainda não havia se industrializado. Em 1889, de cada mil 
brasileiros, somente quatro trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à 
produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Foi somente 
a partir da década de 1930 que o Brasil intensificou a industrialização. Por essa razão, foi 
chamado de “país de industrialização tardia”, quando comparado à Inglaterra, à França ou aos 
Estados Unidos. 
No processo de constituição e transformação do espaço geográfico ao longo da história, um 
dos fatores que exerceram uma maior influência foi a industrialização, que se manifestou em 
diferentes ritmos e períodos entre os diversos países. Nesse sentido, podemos dizer que um 
desses efeitos foram as transformações relacionadas com o processo de urbanização das 
sociedades. 
A relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo 
industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não 
seja o único fator responsável por isso. Assim, ampliam-se os chamados fatores atrativos das 
cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos 
do campo. 
Além disso, entre os efeitos da industrialização na urbanização, temos a transformação do 
meio rural e, por extensão, dos fatores repulsivos do campo, ou seja, os elementos do meio 
rural responsáveis por enviar de maneira relativamente forçada a população rural para as 
cidades. Nesse caso, podemos citar a mecanização das atividades agrícolas, que geram a 
substituição de uma grande quantidade de trabalhadores por maquinários e do tipo de 
agrossistema adotado. Essa mecanização é intensificada pelas inovações técnicas produzidas 
pela industrialização. Portanto, a industrialização intensifica a urbanização das sociedades no 
sentido de propiciar a formação do êxodo rural, que é a migração em massa da população do 
campo para as cidades, além de atrair essa migração justamente para as áreas mais 
industrializadas, onde há mais empregos direta e indiretamente produzidos pelas indústrias. 
Vale lembrar que não é só a atividade industrial em si que gera uma maior atratividade 
demográfica para as cidades, mas a dinâmica econômica por ela produzida, que provoca o 
surgimento de maiores oportunidades em outros ramos da economia, principalmente no setor 
terciário (comércio e serviços). Não por coincidência, os países que mais avançaram no 
processo de industrialização e modernização das sociedades são aqueles que mais 
apresentam um setor terciário como composição predominante na produção de riquezas em 
suas respectivas economias. 

No caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que as áreas que 
historicamente mais se industrializaram são aquelas que mais concentram um grande 
contingente populacional e, assim, encontram-se mais urbanizadas. As regiões Sudeste e Sul, 
principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, formam as maiores 
aglomerações urbanas do país, uma vez que essas áreas detêm a maior porção do parque 
industrial, mesmo com a tendência atual de dispersão de boa parte da produção fabril para o 
interior do território brasileiro. 
Além de atrair um maior volume demográfico e intensificar a urbanização, os efeitos da 
industrialização nas cidades também podem ser sentidos na composição hierárquica da divisão 
territorial do espaço geográfico. Em sociedades predominantemente agrárias, o campo exerce 
uma relação preponderante sobre as cidades, uma vez que elas dependem do meio rural para 
a geração de alimentos, matérias-primas e movimentação de capital. Com a industrialização, 
as cidades modernizam-se e passam a subordinar o campo, que se torna dependente do meio 
urbano para o recebimento de máquinas, aparatos tecnológicos, mão de obra qualificada, 
conhecimentos científicos aplicados à produção, entre outros elementos. 

Portanto, em resumo, podemos dizer que os efeitos da industrialização na urbanização 
são: intensificação do crescimento das cidades; concentração populacional; crescimento do 
setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade. Esses aspectos 



são indicativos gerais e precisam ser devidamente adaptados para o entendimento de cada 
ocorrência ao longo do espaço geográfico mundial. 
 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/relacao-entre-industrializacao-urbanizacao.htm 
 ( Acessado em 25/06/21)  
 
1. Qual a relação entre industrialização e urbanização? 
2.  Quando iniciou o processo de urbanização no Brasil? 
3. Quais os efeitos da industrialização na urbanização? 
 
ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 
 

Orientações:  
Realizar a atividade  com  capricho. 

 

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

globalizado. 

 

  PRESENT CONTINUOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

01-Leia a tirinha abaixo e responda as questões (2), (3) e (4):                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

02-De acordo com a tirinha, podemos afirmar que: 

(  ) Garfield is sleeping.                    (  ) Garfield is talking.                   (  ) Garfield is thinking. 

 

03-Associe os verbos com suas respectivas traduções; 

(A) Whistling                         (  ) Cantando 

(B) Singing                            (  ) Assobiando 

(C) Doing                               (  ) Fazendo  

 

04-A maior parte das ações na tirinha está no present contínuos. O uso do present 

contínuos pode ser explicado por se tratar de uma ação: 

(  ) Que se inicia no passado e termina no present. 

(  ) Que está em progresso, que está acontecendo naquele momento. 

  

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/relacao-entre-industrializacao-urbanizacao.htm


ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA – 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  

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 quê ela é indicada. 

03 -Quando e onde estão acontecendo os Jogos Olímpicos. 
04 -De acordo com o texto, os Jogos Olímpicos promovem o quê? 
05 -Quantos esportes participam em média desses jogos? 
06 -Cite dois tipos de movimentos 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 abaixo o exemplo do mascote que representa a olímpiada de tóquio, vamos fazer a 

releitura no nosso caderno e utilize a técnica do mosaico com colagem de papeis diversos para 

decorar. Capriche! 

 

2021 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


