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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, revisão de Tempos Verbais. 

  Habilidades: Analisar textos variados (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios, fábulas 
propagandas em diferentes mídias, sposts, jingle, vídeos etc.) reconhecendo o usos das 
clases de palavras. 
 

Leia o poema abaixo para responder as próximas 3 (três) questões: 

 
Leia e responda as próximas 4 (quatro) questões:  

 
 
4ª) O que torna a tira engraçada? 
 
5ª) O que representa a palavra ‘SPLAT’? 
 
6ª) No último quadrinho, se o gato tivesse ganhado, o que ele teria de falar para se declarar 
vencedor? 
 
7ª) Localize os verbos da tirinha e diga em que tempo verbal estão. 
 
Leia e depois responda:  

 

1ª) Identifique no poema os verbos presentes. 

2ª) Em que tempo verbal estão os verbos que 

você identificou nele? 

3ª) Reescreva o poema acima passando TODOS 

os verbo para o pretérito ( Tempo passado). 



 
8ª) O que torna o texto engraçado? 
 
9ª) Os verbos “quero” e “detesto” estão em que tempo verbal? 
(   ) Presente 
(   ) Pretérito / passado 
(   ) Futuro 
 
Leia e depois responda: 

 
 
10ª) O que acontece no último quadrinho que surpreende o leitor 
 
11ª) Que verbo a mãe usou para indicar o que poderia acontecer com Calvin? 
a) posso                      b) seja                         c) cairia                      d) fazer 
 

MATEMÁTICA 
 
Objeto do conhecimento/ conteúdo: Introdução a Frações.   
 
Objetivos da aula: EF06MA07 : Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 

EF06MA08 : Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas 
fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma 
representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. 

Assistir as seguintes vídeo- aulas – PARA FACILITAR O SEU ESTUDO: 

Noção de fração 
https://www.youtube.com/watch?v=mlZrNu__i0k&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&ind
ex=29 
 
Comparação entre frações 
https://www.youtube.com/watch?v=QYJNcI4mqTw&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&i
ndex=31 
 

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS ABSOLUTOS – ESTUDO DAS FRAÇÕES 
 

NOÇÃO DE FRAÇÕES : 
 
A figura foi dividida em partes iguais : 
 

 

• Partes iguais coloridas = 5 

• Total de partes iguais = 8 

https://www.youtube.com/watch?v=mlZrNu__i0k&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=mlZrNu__i0k&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=QYJNcI4mqTw&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=QYJNcI4mqTw&list=PLV6KI1uzdnBZL5iJkEyZg7HqeiOBp0Cl9&index=31


 

Representamos a parte colorida por  
5

8
. Essa representação é chamada número fracionário ou 

simplesmente fração. 
TERMOS DE UMA FRAÇÃO 
NAS FRAÇÕES : 

 O número escrito natural acima do traço é chamado de NUMERADOR 

 O número escrito natural abaixo do traço é chamado de DENOMINADOR 

 

 
      NUMERADOR e DENOMINADOR são os termos de uma fração. 

Observação: O denominador nunca pode ser zero. 
 
LEITURA DAS FRAÇÕES 
 
Para ler uma fração, procede-se do seguinte modo: 
1º ) Lê-se o numerador 
2º ) Lê -se o denominador 
 
LEITURA DO DENOMINADOR 

 
2- meio            
 
3- terço   
 
4-quarto 
 
5-quinto 
 
6-sexto 
 
7-sétimo 
 
8-oitavo 
 
9- nono 
 

 
10- décimo 
                                               
11- onze avos 
                                          
12- doze avos 
                                             
13-treze avos 
                                               
14- quatorze avos 

 
      15-quinze avos 

                                             
100- centésimo 
                                              
1000- milésimo 

 

 
Exemplos : 

a 
1

2
 = lê-se “um meio”                                 d) 

3

10
  = lê-se “três décimos” 

 

b 
5

7
  = lê-se “cinco sétimos”                        e) 

7

20
  = lê-se “sete vinte avos” 

 

c 
2

9
  = lê-se “ dois nonos ”                           f) 

13

100
  = lê-se “treze centésimos” 

 

 
 
 



 
EXERCÍCIOS 

1 Escreva as frações: 

a Um quarto=                                             e ) cinquenta e um centésimos= 

b Cinco oitavos=                                         f ) setenta e dois milésimos= 

c Sete décimos=                                         g) Nove cento e oito avos= 

d Nove quinze avos =                                h) vinte oito duzentos avos= 

 

2 Escreva a leitura das frações por extenso: 

a 
1

3
   =  

 

b 
8

9
   = 

c 
2

19
  =  

 

d 
7

100
  =

 

3 Qual a fração cujo denominador é 12 e o numerador é 7? ________ 

 

4 Um mês tem 30 dias . Escreva a fração do mês correspondente a : 

a 1 dia = _________                    c) 17 dias =__________ 

 

b 5 dias = _________                  d) 29 dias = _________ 

 

5 Que fração representa uma semana no mês de abril ? ___________ 

6 Que fração do mês de maio representam 10 dias ? _________ 

 

7 Observe a figura: 

a) Em quantas partes iguais o retângulo foi 
dividido?___________________ 

b) Cada uma dessas partes representa que 
fração do retângulo?_____________ 

c) A parte pintada representa que fração do 
retângulo?____________________ 

 

8 Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte 
pintada: 

a)                        b)                 c)  

 



 

9)  Um sexto de uma pizza custa 3 reais, quanto custa: 

a) da pizza = ______________ 

b) da pizza = ______________ 

c) a pizza toda = ______________ 

10) Quais os valores de m, n, r , s e x da tabela ? 

Fração 2

5
 

 

4

7
 

 

X 5

9
 

 

Numerador 2 
 

m 3 n 

Denominador R 
 

7 8 s 

 

TIPOS DE FRAÇÕES 
 
FRAÇÃO PRÓPRIA – É aquela cujo numerador é menor que o denominador. 

      Exemplos :       
2

3
   ,   

4

7
   ,   

1

8
    

FRAÇÃO IMPRÓPRIA – É aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador. 

      Exemplos :       
5

4
   ,   

7

3
   ,   

8

8
    

FRAÇÃO APARENTE – É aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador. 

              Exemplos :       
3

3
   ,   

6

2
   ,   

9

1
   ,   

0

5
    

 
 
Essas frações representam números naturais. 
 
Veja: 
 

a 
3

3
     = 1 , pois 3 : 3 = 1                         c)    

9

1
   = 9, pois 9 : 1 = 9 

 

b 
6

2
    =  3 , pois 6 : 2 = 3                              d)  

0

5
   = 0, pois 0 : 5 = 0 

 

EXERCÍCIOS 

11 Dadas as frações : 

5

9
     ,      

3

2
       ,      

9

3
      ,      

1

6
      ,      

7

4
       ,      

5

3
      ,     

5

17
      ,      

10

13
      ,   

9

8
 

 
  



 

a)Quais são frações próprias ? ________________________________ 

b)Quais são frações impróprias ? ______________________________ 

 

 

12  Qual o único conjunto abaixo que possui somente frações aparentes ? 

 

a {    
14

2
     ,      

1

3
       ,      

10

5
   }                  c) {    

6

3
     ,      

16

8
       ,      

1

2
   } 

 

b {  
8

2
     ,      

6

1
       ,      

2

4
    }                   d) {  

9

1
     ,      

5

5
       ,      

0

7
    } 

 

GEOGRAFIA 

 Objetivo do conhecimento:A formação da população brasileira 

Habilidades a serem alcançadas: Trabalhar de forma interdisciplinar com outras 

disciplinas para tentar associar ao estudo da formação territorial do Brasil. 

 A Formação da População Brasileira 

Apanhando histórico 

Não é novidade para ninguém que os habitantes mais antigos do Brasil eram os Índios. Em 1500, 

chegaram os brancos portugueses que aqui se instalaram para colonizar o território. Com o 

tempo, esses portugueses trouxeram negros africanos para o país, para trabalharem como 

escravos na terra colonizada. Só aí já temos: índios, brancos e negros.Durante esse tempo já 

foram ocorrendo diversas mestiçagens: caboclos ou mamelucos (mestiços de brancos com 

índios), mulatos (mesti-ços de brancos com negros) e cafuzos (mestiços de índios com negros). 

Posteriormente, outros grupos foram migrando para o Brasil. Germânicos, Italianos e outros 

grupos brancos vieram em busca de trabalho em nossa terra, sem falar nos médio-orientais 

árabes e nos orientais como japo-neses, chineses e coreanos. Todos esses foram se misturando 

entre si. Essa mestiçagem produziu grandes marcas em toda a cultura brasileira, mesmo para 

aqueles que não são mestiços. Os nos-sos hábitos e costumes possuem influência de negros, 

índios e brancos. No campo religioso, o ca-tolicismo (primeira religião trazida pelos brancos) e 

posteriormente o evangelicalismo (também tra-zido pelos brancos) começaram a, em sua forma 

popular, aderir a práticas e costumes dos povos negros e indígenas por vezes os modificando. 

Sem falar no surgimento de religiões mestiças, com forte sincretismo entre práticas religiosas 

brancas, negras e indígenas. Na música vemos também a ampla variedade de músicas oriundas 

de diversos povos e que são consumidas pelas diversas etnias. O samba, o pagode, a bossa 

nova, o sertanejo, o forró, são tantos ritmos legitimamente bra-sileiros e que se formaram com 

influências dos nossos povos formadores. Sem falar na culinária, aqui no Brasil, 

independentemente de sua etnia, todos consomem pratos bem diferenciados. 

Crescimento da população brasileira 



 

O primeiro censo demográfico brasileiro ocorreu em 1872, a execução desse tipo de trabalho é de 

extrema importância para compreender a evolução da população, além disso, é a partir da análise 

dos dados coletados que são desenvolvidos todos os projetos e suas execuções por parte do 

poder público. 

Entender e ter conhecimento da configuração e características da população é indispensável para 

que o governo possa assim destinar os serviços públicos que são realmente necessários (saúde, 

habitação, educação, alimentação e segurança). Por exemplo: se um prefeito não tem conheci-

mento de que a população de sua cidade é composta, em sua maioria, por adultos e idosos ele 

poderá investir verbas, construindo várias escolas, creches, clubes, deixando de investir no que 

realmente seria necessário à população. O intenso crescimento brasileiro se deve, sobretudo da 

cultura de famílias com um grande número de filhos, dos fluxos migratórios que ocorreram ao lon-

go do processo de povoamento do país, a melhoria das condições médico-sanitário, além da cria-

ção de vacinas e métodos de tratamento de doenças. 

Porém, esse grande crescimento populacional desacelerou na década de 1970, pois a partir 

desse momento houve uma modificação nesse processo decorrente de vários fatores, entre eles 

se des-tacam: o fluxo de pessoas da zona rural para as cidades, fato que favorecia o aumento nos 

custos de sobrevivência, o acesso aos métodos anticoncepcionais. 

Esse período marcou também uma nova realidade da mulher brasileira, pois muitas deixaram ape-

nas de cuidar dos serviços domésticos para se tornarem profissionais e começaram a trabalhar 

fora, ajudando no orçamento da casa, tais mudanças fizeram que essas não tivessem tanto tempo 

para ter muitos filhos, passaram a considerar os altos custos para a criação e educação dos mes-

mos. Ao passo que a população diminuía o seu crescimento e ficava mais velha, ocorriam no 

campo informacional descobertas científicas que favoreceram o controle de natalidade, melhoria 

na qualidade de vida, aumento na expectativa vida e acesso a vacinas e tratamentos médicos. 

Atividades: 

1) Dê acordo com as informações do texto apresentado, qual foi os primeiros habitantes 

mais antigos do nosso Brasil? 

2) Sabemos que no nosso Brasil muitos povos chegaram com suas formações culturais, 

isso fez com que o nosso Brasil se torna-se um país: 

(A)Com culturas mestiças. 

(B)Com uma única formação cultural. 

(C)Com somente dois tipos de cultura. 

(D)Todas as alternativas estão corretas. 

3) A mestiçagem produziu grandes marcas em toda a cultura brasileira, mesmo para 

aqueles que não são mestiços. Sendo assim podemos dizer que os nossos hábitos e 

costumes pos-suem influências, quais são os povos que proporcionaram essas 

influências? 

4) Na música também podemos perceber a ampla variedade de formações culturais, 

músicas oriundas de diversos povos, com diversos ritmos. Diante dessa informação, quais 

são os ritmos de músicas que o texto estudado apresenta? 

5) Assinale F para as alternativas falsas, e V para as verdadeiras: 

(    ) Os habitantes mais antigos do Brasil eram os índios. 

(    ) A mestiçagem produziu grandes marcas em toda a cultura brasileira. 



 

(    ) O primeiro censo demográfico brasileiro ocorreu em 1872. 

(    ) O samba, não faz parte da cultura do Brasil. 

(    ) O censo demográfico não representa nada para a geografia. 

(    ) No campo religioso o catolicismo não foi a primeira religião que surgiu. 

6) Dê acordo com o texto estudado, qual é a importância do censo demográfico? 

7) Utilize as palavras corretas para completar as frases: Primeiro,Brasileiro, Mestiçagem, 

Cultura, Habitantes, Brasil, Índios, Músicas, Oriunda, Povos. 

A O ------------------------------ censo demográfico ----------------------- ocorreu em 1872. 

B Essa --------------------- produziu grandes marcas em toda a ------------------------------ 

brasileira. 

C Não é novidade para ninguém que os -----------------mais antigos do --------- eram os 

------------- 

D Na -------------- vemos também a ampla variedade de músicas ---------de diversos ----

------------- 

 

8) Explique dê acordo com o texto como se deu o intenso crescimento populacional 

brasileiro? 

 

HISTÓRIA 
 
Objeto do conhecimento/ conteúdo: EXPANSÃO MARÍTIMA 
 
APRESENTAÇÃO DO TEMA : 
 
Estudar esse tema, é de extrema importância para percebermos o domínio cada vez mais intenso 
dos países europeus sobre povos que serão colonizados e dominados , tendo suas culturas 
modificadas pela força brutal crescente dos países da Europa. Dentro desse processo de expansão 
marítima, o primeiro país que vai buscar uma nova rota para expandir o seu comércio, será Portugal, 
e alguns fatores irão contribuir para o pioneirismo português: 
- o primeiro país a se tornar um estado unificado. 
- Acabou com os Feudos, 
- Muita disponibilidade de capital ( dinheiro) 
- Outros fatores. 
Nesse período, quem dominava o comércio na Europa era os italianos, através do Mar Mediterrâneo, 
onde somente eles comercializavam naquela área. Percebendo o enriquecimento cada vez mais 
intenso dos italianos e o monopólio comercial dos mesmos ( Italianos) na Europa, de produtos 
provindos das Índias, Portugal irá buscar uma nova rota marítima para chegar a tão sonhada Índias, 
local de muitas riquezas: Especiarias ( temperos), metais preciosos e artigos de luxo, como tecidos 
e porcelanas. Assim , a rota de Portugal será através do Oceano Atlântico, dando início a este 
projeto a partir de 1415 e só chegará as Índias em 1498, através do navegador Vasco da Gama.   
O segundo país a fazer a expansão marítima será a Espanha , mas buscando um outro caminho 
para chegar às Índias .  Veremos nesse tema o poder de Portugal e Espanha em relação aos 
territórios colonizados, onde ambos irão criar uma divisão territorial, demarcando as áreas territoriais 
pertencentes a eles. Primeiro vão criar a Bula Inter Caetera (1493) e depois o que será realmente 
aceito entre Portugal e Espanha, que será o Tratado de Tordesilhas (1494). A Expansão marítima 
trouxe muitas riquezas para os países da Europa e desbravou mundos até então desconhecidos . 



 

O que se viu em relação aos povos dominados foram: escravidão, morte e perda de seus territórios , 
como também de suas histórias. 

 
ATIVIDADE 

1) (PUC-MG) Relacionaram-se as viagens marítimas europeias dos séculos XV e XVI , 
exceto: 

 
(  ) O desenvolvimento de técnicas náuticas ; 
(  ) O estabelecimento de novas rotas comerciais ; 
(  ) O enfraquecimento dos estados absolutistas ; 
(  ) A implantação das práticas mercantilistas . 
 

2) Copie o parágrafo a seguir acrescentando, no lugar correto, as palavras do quadro: 

 
Portugal  - Leste – Tratado -América- 1494 – Tordesilhas – Espanha –Linha imaginária – 370 léguas 
. 

 
“O _______________ de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de _________, 
na Vila Espanhola de ___________. Os protagonistas foram ___________ e Espanha, que 
delimitaram,  através de uma ____________ as posses portuguesa e espanhola no território 
da ____________ do Sul, chamado de “Novo Continente” . Essa linha imaginária passava 
a ________ de Cabo Verde . O território a oeste da linha ficaria com a ___________ e a 
_______________, Portugal”. 
 

3) “ Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo”. 
( Citado por Cláudio Vicentino, História geral, 1991). 

 
a) O que foi o Tratado de Tordesilhas ? 

 
b) Por que alguns países da Europa , como a França, contestavam aquele Tratado? 

 
4) O sistema de administração instituído por Portugal nas regiões que começou a ocupar logo 

nos anos iniciais de sua expansão marítima foi : 

(  ) A capitania 

      (  ) A Real Casa de Exploração 

(  ) A feitoria 

(  ) A intendência das Minas 

     (  ) A intendência da África 

5) Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 

(    ) a ) O primeiro país a iniciar as grandes navegações foi a Inglaterra. 
(    ) b) Os portugueses precisavam descobrir um novo caminho para chegar as Índias. 
(    ) c) O astrolábio e a bússola ajudaram nas navegações a longa distância. 
(    ) d) O único motivo para iniciar as grandes navegações foi a falta de metais preciosos 
em Portugal. 

 
 
 
 



 

CIÊNCIAS 
Transformações dos materiais 

Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar suas 

características e propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a 

composição de um material, outras levam à modificação de sua composição para originar 

novos produtos. Essas transformações ou fenômenos podem ser: 

As transformações físicas 

As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar sua 

composição. Estas transformações são reversíveis, podendo a matéria voltar ao seu 

estado normal. É o caso das mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação 

térmica, que é o aumento de volume de um material ao ser aquecido; ao ser resfriado, ele 

volta ao seu tamanho inicial. 

As transformações químicas 

As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um 

material, produzindo um novo material com características distintas do original. Elas 

podem provocar mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação de gás 

e/ou de calor e, ainda, a emissão de luz. Por isso, essas mudanças são chamadas de 

evidências. No entanto, algumas transformações não apresentam mudanças aparentes. 

São exemplos de evidências de transformações químicas a formação de ferrugem, 

o calor e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa e a alteração de cor e de 

textura da massa do pão ou bolo durante as etapas de seu preparo. 

EM SUMA: 

ATIVIDADES (REDIJA E RESPONDA NO SEU CADERNO DE ATIVIDADES) 

 

1) Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. 

 

a) Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água....... 

 

b) O sorvete derrete fora do congelador....... 

 



 

c) Uma goiaba cai da árvore e, depois de algum tempo, apodrece...... 

d) Uma folha de jornal é cortada em tiras....... 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vamos relembrar: Materiais Naturais e Materiais Sintéticos ou Artificiais: 

Agora, circule os materiais sintéticos desta lista:   

 

PANELA       PIA DE GRANITO     BOLSA DE COURO   COLHER DE PAU   AREIA 

 

3) Leia a tira a seguir e responda às questões. 

 
 

a) De que tipo é a transformação mencionada na tira?........................................ 

 

b) O que provavelmente causou o cheiro identificado pelos 

personagens?................................ 

4) Para produzir chocolate utilizamos as sementes do cacau, que são processadas e 

misturadas a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura 

sólida homogênea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado. 

 

 Nos processos descritos, identifique as etapas em que ocorrem: 

- TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA................................................................... 

- TRANSFORMAÇÃO FÍSICA:...................................................................... 

b) Entre os materiais citados, qual(is) é(são) de origem natural e qual(is) é(são) 

sintético(s)?....................................................................................................................... 

 

INGLÊS 

Habilidade (Currículo do ES): 

 Fazer uso adequado do passado do verbo to be em suas formas afirmativa e 

interrogativa; 

 Utilizar as estruturas corretas do verbo to be em respostas longas e curtas; 

 Utilizar adequadamente o verbo to be. 

Verbo to be no passado: 



 

Pronome Pessoal       Verbo to be no passado 

(Eu) I Was (era, estava) 

(Tu, você) You Were (era, estava) 

(Ele) He Was (era, estava) 

(Ela) She Was (era, estava) 

(isto, isso) It Was (era, estava) 

(Nós) We Were (éramos, estávamos) 

(Vós, vocês) You Were (eram, estavam) 

(Eles, elas) They Were (eram, estavam) 

 

Ex: I was a boy 

Interrogativa: Was i a boy? 

Nefativa: I was not a boy 

 

Exercício: 

 

A-Passe para a interrogativa e negativa:

1-He was a boy. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

2-She was old. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

3-it was my boat. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

4-They were teachers. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

5-We were together. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

6-You were my friend. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

 

7-I was the best nurse. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

 

8-You were young and beautiful. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

9-She was the best woman here. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

10-It was the clock of my mother. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

11-He was the owner of that bakery. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

12-You were happy here. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

13-It was the necklace of my mother. 

Interrogativa: 

Negativa: 

14-They were together here again. 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

15-They were with the gift. 

Interrogativa: 

Negativa:

 



 

 
ARTE 

ABSTRACIONISMO 

O Abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais 

que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da 

nossa própria realidade. 

As principais características da arte abstrata são: 

 Arte não representacional; 

 Ausência de objetos reconhecíveis; 

 Arte subjetiva; 

 Valorização de formas, cores, linhas e texturas. 

Kandinsky 

Wassily Kandinsky (1866-1944) foi um pintor russo, um dos 

maiores do século XX. Junto com Piet Mondrian e Kazimir 

Malevich fez parte do chamado “trio sagrado da abstração”. 

Wassily Kandinsky nasceu em Moscou, Rússia, no dia 4 de 

dezembro de 1866. Filho de um comerciante de chá após a 

separação dos pais em 1876, mudou-se para Odessa, com 

o pai e uma tia, que o incentivou na pintura de aquarelas. 

Wasily Kandinsky - Composition VIII, 1923 
– óleo sobre tela – 140,3 x 200,7 cm – 
Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York

 

Após conhecer melhor sobre o abstracionismo, e um dos nomes mais conhecidos da arte 

abstrata “ kandinsky”, vamos recriar uma obra utilizando as peças abaixo, você pode colorir 

de acordo com as cores que você quiser, em seguida recortar e colar em seu caderno, 

montando do seu jeito. Crie um nome para sua criação 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Objeto de conhecimento: Esporte de marca – vôlei de 
quadra. 
 O vôlei de quadra é uma modalidade esportiva coletiva, 

formada por duas equipes que jogam eu uma quadra de jogo 
dividida por uma rede ao meio. O objetivo é fazer com que a 
bola caia no chão da quadra adversária, ou que seu oponente 
não consiga jogar a mesma dentro do seu lado da quadra, ou 
jogando a bola na rede, ou jogando para fora. Cada equipe 
dispõe de 3 toques na bola antes de devolve-la para o lado do 
adversário. 
 Esse esporte foi criado nos Estados Unidos no ano de 
1895 pelo então professor de educação física William George 
Morgan, o primeiro nome da modalidade era “Mintonette”. 
Alguns fatores influenciaram na criação desse esporte, tal 
modalidade que é praticada em todos os países do mundo, 
inclusive com grande relevância aqui no Brasil. Dentre esses 
fatores podemos destacar, a busca por um esporte menos 
violento do que o basquete e o futebol, uma modalidade que tivesse adesão de pessoas mais velhas, ou seja, 
um esporte menos intenso, e também uma tentativa do professor em variar suas aulas, fugindo da rotina 
habitual. 

Questão 01: Após fazer a leitura do texto, responda o que se pede: 
a)O vôlei é um esporte coletivo ou individual‽ 

b)Quais as duas maneiras de se pontuar em uma partida‽ 

c)Cite dois fatores que influenciaram na criação desse esporte. 

Questão 02: Faça uma pesquisa na internet ou em livros sobre o vôlei para descobrir o que se pede: 
Quantos sets são necessários para se vencer uma partida‽ 

Quantos pontos são necessários para se vencer um set‽ 

Questão 03: Analise a imagem de uma quadra de vôlei para responder o que for necessário. 
 

a)Identifique na imagem qual o local da rede. Coloque 

uma seta indicativa. 

b)Quantos jogadores são necessários para se disputar 

uma partida‽ Faça o desenho desses jogadores na 

quadra de jogo. 

c)Marque com um X o local que é utilizado para se fazer 

um saque] 

.Questão 04: Novamente analise as imagens, dessa vez, você deverá identificar que tipo de 
movimento os jogadores estão fazendo. Para finalizar, não se esqueça de pintar essas imagens! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


