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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 

 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Sintaxe- (Complemento Nominal e Complemento 
Verbal). 

 HABILIDADES: EF08LP09  

 

COMPLEMENTO NOMINAL 

Complemento nominal é a informação que completa o sentido de um nome - substantivo, adjetivo 
ou advérbio - contido na oração, sempre por meio de preposição (de, a, com, em, por…) 

Confira a seguir alguns exemplos: 

Cecília tem  orgulho  da filha. 
             substantivo   complemento nominal 

Ricardo estava consciente   de tudo. 
                         adjetivo     complemento nominal 

A professora agiu  favoravelmente     aos alunos. 
                             advérbio        complemento nominal 

Eu tenho medo de filme de terror. Note como “filme de terror” completa o significado do 
substantivo “medo”. Assim, “filme de terror” é um complemento nominal, introduzido pela 
preposição “de”. 

COMPLEMENTO VERBAL 

O complemento verbal tem exatamente a função de completar o sentido dos verbos transitivos 
diretos e transitivos indiretos. 

São eles o objeto direto e o objeto indireto. Esses complementos verbais são importantes 
porque há orações cujos verbos não têm sentido completo em si. 
 
Objeto Direto 
O objeto direto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ou seja, 
aquele cuja preposição não é obrigatória. 

Exemplo: 
 
Eu quero um vestido. (Quem quer, quer alguma coisa. Quero um vestido, logo "um vestido" é o 
objeto direto). 
 
Objeto Indireto 
O objeto indireto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, 
aquele que obrigatoriamente vem precedido de preposição. 

Exemplo: 
 
Obedecemos aos nossos pais. (Quem obedece, obedece a alguém. Obedecemos aos nossos 
pais, logo "aos nossos pais" é objeto indireto). 
 
 

https://www.todamateria.com.br/objeto-direto/
https://www.todamateria.com.br/objeto-indireto/


Objeto Direto e Indireto 
Por vezes, o verbo pede mais de um complemento. Nesses casos, ele é chamado de transitivo 
direto e indireto. 

Exemplo: 

Ofereceram esmola ao mendigo. (Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Assim 
"esmola" é objeto direto e "ao mendigo" é objeto indireto). 

Objetos pleonásticos 
Os objetos pleonásticos são aqueles que se repetem com o objetivo de chamar a atenção. 

Exemplos: 
 
A vida, o vento a levou. (A vida é objeto direto. O a de "a levou" é objeto direto pleonástico). 
 
Ao indiscreto, não lhe confio nada. (Ao indiscreto é objeto indireto. O lhe de "não lhe confio" é 
objeto indireto pleonástico). 
 

Atividade: Complemento Nominal e Complemento Verbal 

1- Sublinhe o complemento nominal das orações abaixo: 

a) A notícia da morte espalhou-se depressa.          b) Ela tem saudades de mim. 
c) Você tem receio daquele desvairado?                d) Tenho certeza de que seremos contratados. 

2- Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal: 

a) (   ) A enchente alagou a cidade.                       
b) (   ) Precisamos de mais informações. 
c) (   ) A resposta ao aluno não foi convincente.   
d) (   ) O professor não quis responder ao aluno. 
e) (   ) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. 

3- A oração que apresenta complemento nominal é: 
 
a) (   ) Os pobres necessitam de ajuda.                            b) (   ) Sejamos úteis à sociedade. 
c) (   ) Os homens aspiram à paz.                                     d) (   ) Os pedidos foram feitos por nós. 
e) (   ) A leitura amplia nossos conhecimentos. 

 

4- Sublinhe o complemento verbal das orações abaixo: 
 
a) O cachorro comeu o osso.                                         b) Aspirava ao cargo de diretor. 
c) A menina trouxe a boneca.                                        d) Esqueci-me de comprar os ingredientes. 

5- Classifique os complementos verbais destacados em objeto direto (OD) ou objeto indireto (OI): 

a) (    ) Eu pedi-lhe um favor.                          b) (    ) Interrompeu a aula com barulho. 
c) (    ) Aquilo não me convencia.                   d) (    ) Necessitava do apoio do pai. 
e) (    ) Não nos viram no aeroporto. 
 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/objeto-direto-e-indireto/
https://www.todamateria.com.br/objeto-direto-e-indireto/


ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 

 Campo Temático: Números.  

Objeto de Conhecimento: Multiplicação e Divisão com Monômios / Potenciação com Monômios.  
Habilidades: EF08MA10: Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir 
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.  
EF08MA11: Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de 
um fluxograma que permita indicar os números seguintes. 

 

MULTIPLICAÇÃO 

Vamos Calcular: (3x²) . (2x⁵) = (3 . x . x) . (2 .x.x.x.x.x.)= 3 .2 x.x.x.x.x.x.x = 6x⁷  

Conclusão: multiplicam-se os coeficientes e as partes literais. 

Exemplos: 

a) (3x⁴) . (– 5x³) = – 15x⁷                        b) (– 2y⁵) . (– 7y ) = 14y⁶   

c) (– 4x) . (+ 3x) = – 12x²                                    d) (3x) . ( 2y) = 6xy  

EXERCÍCIOS 

1) Calcule:  

a) (+ 5x) . (– 4x²)=    g) (+ 4x²) . (+ 5x³)=  

b) (– 2x) . (+ 3x)=    h) (2y) . (– 7x)= 

c) (+ 5x) . (+ 4x)=     i) (– 2x) . (– 3y)= 

 d) (– n) . (+ 6n)=     j) (+ 3x) . (– 5y)= 

e) (– 6x) . (+ 3x²)=    k) (– 3xy) . (– 2x)= 

f) (– 2y) . (5y)=  

DIVISÃO 

Vamos calcular: (15x⁶) : (5x²) = 15 . x . x . x. x. x. x : 3 . x . x= 3 . x . x . x . x= 3x⁴  

Conclusão: dividem-se os coeficientes e as partes literais.  

Exemplos: 

a) (21x⁶) : (– 7x⁴) = – 3x²   b) (– 10x³) : (– 2x²) = + 5x   c) (– 15x³y) : (– 5xy) = + 3x²  

 

EXERCÍCIOS 

1) Calcule os quocientes:  

a) (15x⁶) : (3x²) =   h) (– 8x) : (– 8x) = 

b) (16x⁴) : (8x)=             i) (– 14x³) : (+ 2x²) = 

c) (– 30x⁵) : (+ 3x³)=                     j) (– 10x³y) : (+ 5x²) = 

d) (+ 8x⁶) : (– 2x⁴)=    k) (+ 6x²y) : (– 2xy) = 

e) (– 10y⁵) : (– 2y)=             l) (– 7abc) : (– ab)=  

f) (– 35x⁷) : (+ 5x³) =  m) (15x⁷) : (6x⁵) = 

g) (+ 15x⁸) : (– 3x²)=   n) (20a³b²) : (15ab²) = 

 

 



POTENCIAÇÃO 

Vamos calcular: (5a³m)² = 25 a⁶m Conclusão: Para elevarmos um monômio a uma potência, 
elevamos cada um de seus fatores a essa potência.  

 

Exemplos: 

a) (– 7x)² = 49 x²                b) (–3x²y)³ = – 27x⁶y³  

EXERCÍCIOS 

1) Calcule:  

a) (+ 3x²)² g) (2xy²)⁴ =                                               b) (– 8x⁴)² h) (– 4x²b)² = 

c) (2x⁵)³ i) (– 3y²)³ =                                                  d) (3y²)³ j) (– 6m³)² = 

e) (– y²)⁴ k) (– 3x³y⁴)⁴ =                                            f) (– mn)⁴ l) (– 2x²m³)³ = 

 

RAIZ QUADRADA 

Aplicando a definição de raiz quadrada, temos: a) √49x² = 7x, pois (7x)² = 49x² b) √25x⁶ = 5x³, 

pois (5x³)² = 25x⁶ Conclusão: para extrair a raiz quadrada de um monômio, extraímos a raiz 
quadrada do coeficiente e dividimos o expoente de cada variável por 2.  

Exemplos: 

a) √16x⁶ = 4x³                                                       b) √64x⁴b² = 8x²b  

 

Obs: Estamos admitindo que os resultados obtidos não assumam valores numéricos negativos  

EXERCÍCIOS 

1) Calcule:  

a) √4x⁶ =    f) √49m¹⁰=  

b) √x²y⁴=     g) √9xb² = 

c) √36c⁴ =    h) √9x²y²=  

d) √81m² =    i) √16x⁸ = 

e) √25x¹²= 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE 

Energia 
Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à 
capacidade de produção de ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, 
como movimento de corpos, calor, eletricidade etc. 
 A energia é responsável pela produção de trabalho. Logo, em tudo o que está trabalhando, há 
energia. 
Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A 
única possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia 
da queda d´água nas hidrelétricas que é convertida em energia elétrica. 
 
Energia renovável e não renovável 
Os tipos de energia provenientes de fontes finitas (fontes de energia que terão um fim) são 
denominados de energias não renováveis. Esse é o caso da energia gerada a partir dos 



combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão. Já a energia gerada a partir de fontes que 
possuem capacidade de reposição natural são denominadas de energias renováveis ou limpas. 
Esse é o caso da energia proveniente da luz do sol e da energia oriunda da força dos ventos 
(energia eólica). 
 
Principais formas de energia 
 
Energia cinética: É a energia associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a 
velocidade em que um corpo se movimenta, maior será a sua energia cinética. 
 
Energia potencial: A energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à 
superfície é denominada de energia potencial gravitacional. Quanto mais alto estiver um objeto 
em relação ao solo, maior será a sua velocidade ao chegar ao chão caso ele inicie uma queda. 
 
Energia térmica (Calor): O calor é a energia térmica associada à energia cinética das moléculas 
que compõem um elemento. A manifestação do calor só ocorrerá caso exista diferença de 
temperatura entre dois corpos. 
 
Energia química: É a energia liberada ou formada a partir de reações químicas, como a energia 
produzida por pilhas e baterias. 
 
Energia solar: É a energia proveniente da luz do sol. 
Essa forma de energia pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas 
fotovoltaicas, por exemplo. 
 
Energia eólica: É a energia proveniente do movimento das massas de ar. Pode-se aproveitar a 
força dos ventos para girar hélices e turbinas na produção de energia elétrica. 
 
Energia nuclear: É a energia obtida a partir do fenômeno da fissão nuclear, em que ocorre a 
divisão do núcleo de um átomo, gerando a liberação de uma grande quantidade de energia. 
 
Atividade: 
1- “A energia pode passar de uma forma para outra. Essas transformações são comuns em nosso 
dia a dia.”  Sobre as transformações das formas de energia é correto dizer que: 
 
a) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 
transformando energia luminosa em energia térmica. 
b) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 
transformando energia térmica em energia química. 
c) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 
transformando energia sonora em energia térmica. 
d) quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos 
transformando energia elétrica em energia térmica. 
  
2- Enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando corretamente as diferentes fontes 
de energia existentes. 
 
Coluna 01 
(1) Fontes renováveis                                     (2) Fontes não renováveis 
 
Coluna 02 
(  ) Energia do Carvão                                    (  ) Energia Eólica 
(  ) Energia Solar                                            (  ) Energia do Petróleo 
(  ) Energia Geotérmica                                  (  ) Energia Atômica 
(  ) Energia das Ondas das Mar.
 



 
3- Qual tipo de energia afeta menos o meio ambiente? 
a) hidrelétrica                                                  b) solar 
c) eólica                                                          d) biomassa 
e) nucleares 
 
4- Qual é a principal fonte de energia do mundo atual? 
a) Energia Hidroelétrica                                 b) Petróleo 
c) Biocombustíveis                                        d) Energia solar 
e) Energia Eólica 
 
5- O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que 
justifica, em partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas 
hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do 
que alternativas de produção de energia, mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas 
de realizar esse processo. 
 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das 
hidroelétricas. 
a) não emitem poluentes na atmosfera; porém não são muito eficientes. 
b) são ambientalmente corretas; porém interferem diretamente no efeito estufa. 
c) a produção pode ser controlada; porém os custos são muito elevados. 
d) ocupam pequenas áreas; porém interferem no curso dos rios. 
e) a construção é rápida; porém duram pouco tempo. 
 

                       
01- Uma das primeiras fontes de energia utilizadas no século XVIII. 
02- A principal fonte de energia do mundo atual. 
03- Energia associada ao movimento. 
04- Tipo de indústria que transforma o petróleo em outros produtos presentes no nosso dia a dia. 
05- Energia armazenada por um corpo. 
06- Sistema de tubulações para transporte de gás natural. 
07- Setor da economia que utiliza energia nuclear. 
08- Energias de fontes finitas. 
09- Que tipo de energia é o calor. 
10- Tipo de energia que exige grande investimento de capital e alta tecnologia. 
11- Usina que consome petróleo, carvão mineral e gás natural para geração de energia elétrica. 
12- Energia de fontes infinitas. 
13- Fonte de energia que o Brasil importa da Bolívia. 
14- Fonte de energia na qual o Brasil se destaca como segundo maior produtor mundial. 
15- Energia utilizada como fonte de calor, principalmente, no início da industrialização. 
 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. FERNANDA 
 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência 
nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais. 

 

INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS 
Introdução: Antes da Independência, os EUA eram formados por treze colônias controladas pela 
metrópole: a Inglaterra. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam estas 
colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também 
muito grande a exploração metropolitana, com relação aos impostos e taxas cobrados dos 
colonos norte-americanos. 
 Colonização dos Estados Unidos: Para entendermos melhor o processo de independência 
norte-americano é importante conhecermos um pouco sobre a colonização deste território. Os 
ingleses começaram a colonizar a região no século XVII. A colônia recebeu dois tipos de 
colonização com diferenças acentuadas: 
 - Colônias do Norte: região colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que 
fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de 
transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de 
Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes 
características: mão-de-obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e 
produção para o consumo do mercado interno.  
- Colônias do Sul: colônias como a Virginia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia sofreram uma 
colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o Pacto Colonial. 
Eram baseadas no latifúndio, mão-de-obra escrava, produção para a exportação para a 
metrópole e monocultura.  
Guerra dos Sete Anos: Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 
e 1763. Foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte e a Inglaterra saiu 
vencedora. Mesmo assim, a metrópole resolveu cobrar os prejuízos das batalhas dos colonos que 
habitavam, principalmente, as colônias do Norte. Com o aumento das taxas e impostos 
metropolitanos, os colonos fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra.  
Metrópole aumenta taxas e impostos: A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, 
além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre estas leis podemos 
citar: Lei do Chá (deu o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa), 
Lei do Selo (todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses), 
Lei do Açúcar (os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas Inglesas). Estas taxas e 
impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais 
conhecidos foi a Festa do Chá de Boston ( The Boston Tea Party ). Vários colonos invadiram, à 
noite, um navio inglês carregado de chá e, vestidos de índios, jogaram todo carregamento no 
mar. Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, 
além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. 
 Primeiro Congresso da Filadélfia Os colonos do Norte resolveram promover, no ano de 1774, 
um congresso para tomarem medidas diante de tudo que estava acontecendo. Este congresso 
não tinha caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim 
das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. 
Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do congresso, muito pelo contrário, 
adotou mais medidas controladoras e restritivas como, por exemplo, as Leis Intoleráveis. Uma 
destas leis, conhecida como Lei do Aquartelamento, dizia que todo colono norte-americano era 
obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. As Leis Intoleráveis 
geraram muita revolta na colônia, influenciando diretamente no processo de independência.  
Segundo Congresso da Filadélfia: Em 1776, os colonos se reuniram no segundo congresso 
com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson 
redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não 
aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra.  



A Guerra de Independência, que ocorreu entre 1776 e 1783, foi vencida pelos Estados Unidos 
com o apoio da França e da Espanha.  
Constituição dos Estados Unidos: Em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com 
fortes características iluministas. Garantia a propriedade privada (interesse da burguesia), 
manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e 
garantias individuais do cidadão. 

ATIVIDADES 
01) Explique a situação que impeliu a Inglaterra a extinguir as antigas liberdades que marcam sua 
relação junto às Treze Colônias. 
 
02)  Sobre a independência dos Estados Unidos (1776) é correto afirmar que:  
(  ) Teve como inspiração as ideias do filósofo inglês Thomas Hobbes, defensor da monarquia 
absolutista. 
(   ) Resultou na construção de um país integrado em termos econômicos e raciais.  
(   ) Levou ao estabelecimento do pacto colonial na região.  
(   ) Inspirou-se no "direito de rebelião" de John Locke, rompendo com o domínio inglês  
 
03) Explique por que o Parlamento inglês, após a Guerra dos Sete Anos decidiu aumentar as 
taxas e os direitos da Coroa nas 13 Colônias. 
 
04) Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias da América 
do Norte é: 
(   ) isolamento do movimento no contexto americano.  
(   ) ocorrência pacífica. 
(   ) alteração da estrutura social vigente. 
(   ) preservação da unidade territorial. 
 
 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  
 

HABILIDADES:  

(EF08GE03/ES) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial) e, 
posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento 
populacional do estado, região ou país.  

 
POPULAÇÃO DA AMÉRICA 

 
O território americano é ocupado de forma desigual pelos seus habitantes. Essa distribuição 
irregular é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais — entre os quais estão as 
tendências de concentração urbana em zonas litorâneas, o padrão de povoamento estabelecido 
pela colonização europeia e a dificuldade de ocupação das altas montanhas. Os índices mais 
altos de densidade demográfica são encontrados na porção leste, a primeira do continente 
americano a ser colonizada. O relevo, constituído principalmente de planaltos de baixa altitude, e 
as extensas formações vegetais que existiam na região favoreceram a ocupação humana. Os 
extremos norte e sul da América apresentam as menores densidades em virtude de seu clima 
mais frio. As porções central e oeste do continente apresentam baixa densidade demográfica.  No 
centro, esse índice se relaciona à presença da Floresta Amazônica e de extensões áridas e 
semiáridas na América do Sul. Na porção central da América do Norte, a ocupação humana é 
dificultada pela ocorrência de climas muito secos. No Oeste, tanto na América do Sul como na 
América do Norte, um fator limitador para o povoamento é o relevo montanhoso. 
 

 
 
 



CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO 
Na segunda metade do século XIX, a América Anglo-Saxônica, em especial os Estados Unidos, 
passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhoria das condições de vida 
e redução das taxas de mortalidade. Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, 
proporcionou um rápido crescimento da população. 
Na virada do século XIX para o XX, no entanto, a taxa de mortalidade permanecia alta entre 
grupos menos favorecidos, como os afrodescendentes. Durante o século XX, as taxas de 
natalidade diminuíram influenciadas pela urbanização, pelo alto custo da criação dos filhos, pelo 
ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela disseminação de métodos anticoncepcionais e 
pelo planejamento familiar. A partir de 1950, a redução da natalidade, associada a um rigoroso 
controle da imigração, resultou na queda do crescimento demográfico. Já na América Latina, 
ocorreu o inverso. No mesmo período em que o número de habitantes da América Anglo- 
Saxônica começava a diminuir, nos países latino-americanos iniciava-se um processo de 
explosão demográfica. O aumento na taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade 
foram consequência de melhorias médico-sanitário: campanhas de vacinação, investimento em 
atendimento médico-hospitalar, ampliação do tratamento de água e coleta de lixo e esgoto. 
 
01.Como ocorre a distribuição populacional no continente americano? 

02. Por que possui uma ocupação humana irregular? 

03. Que fatores que contribuíram para a queda da taxa de natalidade e mortalidade na América  

Anglo – Saxônica? 

04.Onde são encontrados os índices mais altos de densidade demográfica no continente 

Americano? 

 
ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 
 

Orientações 
Realizar a atividade com atenção. 

 

HABILIDADES:(EF08LI09) Avaliar a própia produção escrita e a de colegas, com base no 
contexto de comunicação. 

 

TEMA: Seafood / Frutos do mar 

 

                                                  SEAFOOD 

01-Escreva em português:        

a) Crab:                 b) Lobster: 
c) Oyster:             d) Samon: 
e) Shrimp:            f) Fish: 
g) Cod:                 h) Octopus: 
i) Squid:               j) Mussel: 

                                                                        

02-Passe o diálogo para o Inglês: 
 
Mary: Como você está, Bob?                                       Bob: Eu estou bem. E você? 
Mary: Eu estou bem. Obrigada.                                    Bob: Você gosta de frutos do mar? 
Mary: Sim. Eu gosto de Bacalhau e camarão.             Bob: Legal. Até logo, Mary. 
 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

Habilidades:  colaborar na proposição e na produção de alternativa para a prática em outros 
momentos e espaços de brincadeiras, jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, 
produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais...)para divulgá-los na escola e na comunidade.  

 
 
Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza e Jogos Olímpicos de Tóquio 

              
As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente 
físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida 
orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. 

 
        Cinco tipos de esportes de aventura na natureza 

1 -Trekking: Um dos esportes de natureza mais praticados pelas pessoas em geral, consiste 
numa caminhada em trilhas. 

      2  - Arvorismo: Consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de 
obstáculos, em meio às copas das árvores.  
      3 -  Escalada: é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou 
em grupo. É uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é 
superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. 

 4 - Rafting: é um esporte radical que pode ser praticado por qualquer pessoa, basta gostar 
de adrenalina e querer desbravar corredeiras a bordo de um bote. Seu objetivo é desviar dos 
obstáculos naturais que aparecem ao longo do percurso e remar até o destino final. 

      5 - Paraquedismo: é um esporte radical no qual o indivíduo salta de um pequeno avião em 
queda livre, caindo com uma velocidade entre 200 km/h e 350 km/h e em determinado momento 
abre um paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o “pouso”. 
        Assim como as Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza, 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. 
 
Atividade 

   
 

1 - Considere as Práticas Corporais de Aventura relacionadas acima, escolha uma que seja 
possível de ser realizada em nossa escola ou comunidade e diga como poderíamos fazê-la 
de uma forma adaptada ao que temos ao nosso redor. 

 
2 - Na sua opinião e de acordo com o texto, com que finalidade acontecem os Jogos 

Olímpicos? 
 

 
 

 

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! 

 

 
TOKYO 2021 

 

 

ATIVIDADE 1 

Nas olímpiadas de Tóquio 46 modalidades serão representadas através das competições. 

Pesquise três dessas modalidades e crie no seu caderno um desenho representado cada uma 

delas. 
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Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza e Jogos Olímpicos de Tóquio 
              

As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente 
físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida 
orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. 

 
        Cinco tipos de esportes de aventura na natureza 

2   Trekking: Um dos esportes de natureza mais praticados pelas pessoas em geral, consiste numa 
caminhada em trilhas. 

3   Arvorismo: Consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de 
obstáculos, em meio às copas das árvores.  

4   Escalada: é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou em 
grupo. É uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é 
superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. 

5   Rafting: é um esporte radical que pode ser praticado por qualquer pessoa, basta gostar de 
adrenalina e querer desbravar corredeiras a bordo de um bote. Seu objetivo é desviar dos 
obstáculos naturais que aparecem ao longo do percurso e remar até o destino final. 

6 Paraquedismo: é um esporte radical no qual o indivíduo salta de um pequeno avião em queda 
livre, caindo com uma velocidade entre 200 km/h e 350 km/h e em determinado momento abre 
um paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o “pouso”. 
        Assim como as Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza, 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. 
 
Atividade 

   
 

3 - Considere as Práticas Corporais de Aventura relacionadas acima, escolha uma que seja 
possível de ser realizada em nossa escola ou comunidade e diga como poderíamos fazê-la 
de uma forma adaptada ao que temos ao nosso redor. 

 
4 - Na sua opinião e de acordo com o texto, com que finalidade acontecem os Jogos 

Olímpicos? 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 
Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza e Jogos Olímpicos de Tóquio 

              
As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente 
físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida 
orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. 

 
        Cinco tipos de esportes de aventura na natureza 

7   Trekking: Um dos esportes de natureza mais praticados pelas pessoas em geral, consiste numa 
caminhada em trilhas. 

8   Arvorismo: Consiste na travessia de um percurso suspenso e com diferentes tipos de 
obstáculos, em meio às copas das árvores.  

9   Escalada: é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou em 
grupo. É uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é 
superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. 

10   Rafting: é um esporte radical que pode ser praticado por qualquer pessoa, basta gostar de 
adrenalina e querer desbravar corredeiras a bordo de um bote. Seu objetivo é desviar dos 
obstáculos naturais que aparecem ao longo do percurso e remar até o destino final. 

11 Paraquedismo: é um esporte radical no qual o indivíduo salta de um pequeno avião em queda 
livre, caindo com uma velocidade entre 200 km/h e 350 km/h e em determinado momento abre 
um paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o “pouso”. 
        Assim como as Práticas Corporais de Aventuras com a Natureza, 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. 
 
Atividade 

   
 

5 - Considere as Práticas Corporais de Aventura relacionadas acima, escolha uma que seja 
possível de ser realizada em nossa escola ou comunidade e diga como poderíamos fazê-la 
de uma forma adaptada ao que temos ao nosso redor. 

 
6 - Na sua opinião e de acordo com o texto, com que finalidade acontecem os Jogos 

Olímpicos? 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


