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EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

7º  ANO -  6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Modos Verbais 
Os Modos Verbais (indicativo, subjuntivo e imperativo) indicam as maneiras como os verbos se 
expressam: 
Indicativo - exprime fatos, certezas. Exemplo: Discursa muito bem. 
Subjuntivo - exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo: Talvez discurse bem esta noite. 
Imperativo - exprime ordens, pedidos. Exemplo: Discurse como ele! 
Modo Indicativo 
O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como expressa tanto fatos presentes, como 
passados ou futuros. 
Exemplos: 
Caminho todas as manhãs. (acontece) 
Caminhei ontem à noite. (aconteceu) 
Caminharei sábado à tarde. (acontecerá) 
Modo Subjuntivo 
O modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e no 
futuro.Exemplos: 
Espero que chova durante toda a noite. (desejo presente) 
Se chovesse, as plantas estariam regadas. (hipótese passada) 
Quando chover o caso estará resolvido. (possibilidade futura) 
Modo Imperativo 
O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos de forma afirmativa e também de forma 
negativa.Exemplos: 
Ajude a senhora a atravessar a rua. (imperativo afirmativo) 
Não ajude aqueles malandros! (imperativo negativo) 
 

ATIVIDADES 

01. Indique os modos verbais destacados abaixo. 

a) Suponho que ela esteja em casa. 
b) Não vou a lado nenhum com você. 
c) Cantava como um rouxinol. 
d) Continuaria se mais lhe dessem atenção. 
e) Se estudasse, poderia tirar boas notas. 

f) Quando eu estudar serei o melhor aluno da 
turma. 
g) Não farei nada enquanto você não chegar. 
h) Fala tu

 6ª Coletânea de 2021 / Língua Portuguesa 
*Objeto do conhecimento: Texto e interpretação, introdução de Modos verbais.  

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

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 

 

https://www.todamateria.com.br/modo-indicativo/
https://www.todamateria.com.br/modo-subjuntivo/
https://www.todamateria.com.br/modo-imperativo/
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02 - Leia a tira a seguir e responda as questões. 

 
No primeiro balão da tira, foi empregada uma locução verbal e duas formas verbais simples. 
a) Identifique-as e indique a que tempo e modo cada uma delas pertence. 
b) Qual delas indica certeza? Qual indica possibilidade? 
c) O autor do texto poderia ter empregado, em vez de locução verbal, uma forma verbal simples. 
Nesse caso, qual seria ela? 
 
Leia a tira abaixo, de Adão Iturrusgarai. 

03 -Onde as personagens estão? 
Comprove sua resposta com 
elementos da tira. 
04- Compare as frases dos dois 
balões. 
a) Qual delas expressa uma ideia de 
certeza? Qual é a forma verbal 
utilizada? 
b) Em qual delas há uma ideia de 
possibilidade ou de hipótese? Quais 
são as formas verbais utilizadas? 
c) Classifique quanto ao modo cada 
uma das formas verbais utilizadas na 
tira. 
05 -Observe o que a personagem de 
boné diz, como diz e o que imagina. 
a) A fala dessa personagem 
apresenta ambiguidade, isto é, tem 
mais de um sentido. Quais são esses 
sentidos? 

b) Na imaginação da personagem, o que ocorreria caso a Estátua da Liberdade estivesse em São 
Paulo? 

06. Leia esta trova: 

Alegria eu não tenho, 
Tristeza comigo mora; 
Quando eu tiver alegria, 
Jogarei tristeza fora. 
(Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona. Diga um verso bem bonito! - Trovas. São Paulo: 
Moderna, 2005. p.27) 

 
Observe  as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro versos. Em qual do versos, a 
forma verbal empregada: 
a) expressa uma ideia de certeza? Em que modo verbal ela está? 
b) expressa uma ideia de incerteza, de possibilidade? Em que modo verbal ela está? 
 

https://2.bp.blogspot.com/-95HsnY76X_4/Vlo9Kx2rizI/AAAAAAAAKDk/3U6u0RHlp5U/s1600/digitalizar0005.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ieMGDa6qVJs/Vlo-3B-74-I/AAAAAAAAKDw/5bFAVXWx_WE/s1600/digitalizar0007.jpg
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MATEMÁTICA 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Adição e Subtração de Frações 

Habilidades: (EF06MA10)Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com 

números racionais positivos na representação fracionária. 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES 
 
1º CASO: FRAÇÕES COM DENOMINADORES IGUAIS 
Quando for necessário somar ou subtrair frações com denominadores iguais, some (ou subtraia) 
apenas os numeradores e mantenha o denominador intacto. Observe o exemplo a seguir: 

6

3
- 
4

3
 = 

6−4

3
 = 

2

3
 

 
2º CASO: FRAÇÕES COM DENOMINADORES DIFERENTES 
Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário encontrar outras frações 
equivalentes a essas que possuam denominadores iguais. Veja: 

10 + 12 – 3 
 4      5     6 

Passo 1: Calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. O valor encontrado será o 
denominador comum que possibilitará substituir as frações dadas por outras com denominadores 
iguais. No exemplo, temos: 

4,5,6| 2 
2,5,3| 2 
1,5,3| 3 
1,5,1| 5 

 1,1,1| 60 
Passo 2: Reescrever as frações com o novo denominador, deixando o espaço do numerador para 
os números que serão encontrados no passo seguinte. 

10

4
+ 

12

5
 - 

3

6
 = 

60
 + 

60
 - 

60
       

Passo 3: Encontre os numeradores das novas frações. Para isso, o seguinte cálculo deverá ser 
feito: Para encontrar o numerador da primeira fração, divida o MMC pelo denominador da primeira 
fração e multiplique o resultado pelo seu numerador. O resultado obtido por esse cálculo será o 
numerador da primeira fração que possui denominador igual ao MMC. Repita o procedimento para 
todas as frações presentes na soma ou subtração. 

10

4
+ 

12

5
 - 

3

6
 = 

150

60
 + 

144

60
 - 

30

60
 

Observe que o novo numerador da primeira fração é 150, pois 60 dividido por 4 é 15, e 15 vezes 10 
é 150. Repita o procedimento para cada fração separadamente: 60 dividido por 5 é 12, e 12 vezes 
12 é 144 – numerador da segunda fração. Por fim, 60 dividido por 6 é 10, e 10 vezes 3 é 30. Logo, 
os numeradores do lado direito da igualdade, em ordem, são: 150, 144 e 30. 

Passo 4: Somar as novas frações utilizando o caso anterior (de denominadores iguais). Após 
encontrar as novas frações, basta repetir o procedimento anterior, no qual somamos ou subtraímos 
os numeradores e mantemos o denominador intacto. 

10

4
+ 

12

5
 - 

3

6
 = 

150

60
 + 

144

60
 - 

30

60
 = 

150+144+30

60
 = 

264

60
 

 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/adicao-subtracao-fracoes.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/regra-pratica-para-calcular-mmc.htm
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Exemplo: Lúcio comprou uma pizza pequena. Em um primeiro momento, comeu metade da pizza e, 
posteriormente, conseguiu comer mais um pedaço equivalente à sexta parte dessa mesma pizza. 
Que fração representa a quantidade total de pizza que Lúcio comeu? 
Solução: 
Basta observar que a metade é representada pela fração um meio (1/2) e que a sexta parte é 
representada por um sexto (1/6). Somando essas frações, teremos a quantidade ingerida por Lúcio. 

1 + 1 
2    6 

Pelo primeiro passo, teremos: MMC (2,6) = 6. De fato, 

2, 6| 2 
1, 3| 3 
1, 1| 6 

Pelo segundo passo, teremos: 

1 + 1 =      +      
2    6     6      6 

 
Pelo terceiro passo, teremos: (6:2)·1 = 3 e (6:6)·1 = 1 

1 + 1 = 3 + 1 
2    6    6    6 

Pelo quarto passo, teremos: 

1 + 1 = 3 + 1 = 4 
2    6    6    6    6 

Logo, Lúcio comeu quatro sextos, número que, simplificado, é equivalente a dois terços (2/3) da 
quantidade total de pizza disponível. 

ATIVIDADES 

1) Efetue as adições e subtrações de frações com mesmo denominador: 

a) 
3

6
+ 

2

6
                             e) 

5

4
 + 

3

4
 - 

1

4
                                      i) 

2

3
 - 

1

3
 

 

b) 
13

7
+ 

1

7
                            f) 

2

5
 + 

1

5
 - 

3

5
                                      j) 

8

3
 - 

2

3
 

 

c) 
7

9
- 
5

9
                              g) 

2

7
 + 

1

7
 + 

5

7
                                    k) 

8

7
 - 

3

7
 + 

1

7
 

 

d) 
9

5
- 
2

5
                              h) 

4

10
 + 

1

10
 + 

3

10
                               l) 

7

3
 - 

4

3
 - 

1

3
 

2)Efetue as adições: 

a) 
1

3
+ 

1

5
                              e) 

5

3
 + 

1

6
                                   i) 

4

5
 + 

1

3
 + 

7

6
 

 

b) 
3

4
+ 

1

2
                              f) 

1

4
 + 

2

3
 + 

1

2
                              j) 

1

3
 + 

5

6
 + 

3

4
 

 

c) 
2

4
+ 

2

3
                              g) 

1

2
 + 

1

7
 + 

5

7
 

 

d) 
2

5
+ 

3

10
                            h) 

3

7
 + 

5

2
 + 

1

14
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 Efetue as subtrações: 

a) 
5

4
- 
1

2
                                   d) 

5

6
 - 

2

3
                                   g) 

7

8
 - 

1

6
 

 

b) 
3

5
- 
2

7
                                   e) 

4

3
 - 

1

2
                                   h) 

5

4
 - 

1

2
 

 

c) 
8

10
- 
1

5
                                 f) 

13

4
 - 

5

6
 

 

 Calcule o valor das expressões: 

a) 
3

5
+ 

1

2
 - 

2

4
                             c) 

4

5
 - 

1

2
 + 

3

4
                             e) 

1

3
 + 

1

2
 - 

1

4
 

 

b) 
2

3
+ 

5

6
 - 

1

4
                             d) 

5

7
 - 

1

3
 + 

1

2
                             f) 

3

4
 - 

1

2
 + 

1

3
 

 
GEOGRAFIA 

* Objeto do conhecimento: As migrações dentro do Brasileira 
* Habilidades a serem alcançadas: Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil. 

As migrações brasileiras 
Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se referir à troca de país, 
estado, região, município ou até de domicílio. As migrações podem ser desencadeadas por fatores religiosos, 
psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. 
A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, dessa forma 
pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de 
habitantes de um país, porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. 
No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, uma 
vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para instalação de indústrias, forçando 
indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida e à procura de 
emprego para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. 
Um modelo de migração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas cinco décadas, é o êxodo 
rural, ou seja, a migração do campo para a cidade. O modelo econômico que favorece os grandes 
latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas têm como consequência a expulsão da 
população rural. 
A região Sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos migratórios do 
país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer maiores oportunidades de emprego em 
razão do processo de industrialização desenvolvido. 
No entanto, nas últimas décadas, as regiões Centro-Oeste e Norte têm sido bastante atrativas para os 
migrantes, pois após a década de 1970, a estagnação econômica que atingiu e ainda atinge a indústria 
brasileira afetou negativamente o nível de emprego nas grandes cidades do Sudeste, gerando pouca procura 
de mão de obra, ocasionando a retração desses fluxos migratórios. Assim, as regiões Norte e Centro-Oeste, 
que já captavam alguma parcela desse movimento, tornaram-se destinos da migração interna do Brasil. 
As políticas públicas para a ocupação do oeste brasileiro foram determinantes para esse redirecionamento 
dos fluxos migratórios no Brasil. A construção de Brasília, os investimentos em infraestrutura, novas fronteiras 
agrícolas, entre outros fatores, contribuíram para essa nova distribuição. 
O Sudeste continua captando boa parte dos migrantes brasileiros. A região recebe muito mais gente do que 
perde. O Centro-Oeste também recebe mais migrantes do que perde, sendo, atualmente, o principal destino 
dos fluxos migratórios no Brasil. O Sul e o Norte são regiões onde o volume de entrada e saída de migrantes 
é mais equilibrado. A Região Nordeste tem recebido cada vez mais migrantes, sendo a maioria proveniente 
do Sudeste (retorno), porém, continua sendo a região que mais perde população para as demais. 
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ATIVIDADES: 

 
01 -  Marque V ou F, e depois conserte as frases que você marcou falsa tornando-as verdadeiras: 

a) (  ) A migração é o ato das pessoas mudarem de um lugar para outro, esse lugar pode ser um 

município, pais ou cidade. 

b) (   ) No Brasil, esse processo somente aconteceu na época da industrialização. Hoje, as pessoas 

não migram mais. 

c) (  ) As maiores motivações para as migrações são de ordem econômica. 

d) (   ) A região Sudeste do Brasil nunca foi um polo de atração para os fluxos migratórios dentro do 

país. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro não oferecem significativo quantitativo de vagas de 

emprego. 

02 - Responda as perguntas abaixo: 

a) Explique como ocorre o processo migratório dentro do Brasil. 

b) O que é o êxodo rural?  Desde quando ele acontece no Brasil? 

c) Por que nas últimas décadas as regiões centro-oeste e norte passaram a atrair os fluxos 

migratórios no Brasil? 

d)Explique o que é a migração de retorno que ocorre atualmente no nordeste do Brasil. 

03 - O Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira que mais recebeu migrantes, no 

entanto, nas últimas décadas esse cenário mudou, atualmente a região Centro-Oeste é o principal 

destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem migrantes de várias partes do Brasil. Qual 

é a região brasileira de onde mais saem pessoas( emigrantes): 

a) Sudeste                      b) Centro-Oeste                    c) Norte           d) Sul                  e) Nordeste              

 
HISTÓRIA 
 
Campo Temático: Reforma Protestante e a contrarreforma  
 
Objetivo de Conhecimento: Compreender o surgimento da igreja Protestante , iniciado por 
Martinho Lutero, e ações da igreja católica , para acabar com esse novo movimento religioso que 
estava alavancando importantes situações referente aos valores pregados pelo Catolicismo.  
 

REFORMA PROTESTANTE E A CONTRARREFORMA 
Diante de todas as mudanças que estavam acontecendo na Europa, uma delas estará diretamente 
direcionada a questão religiosa. O Protetantismo fez parte de novos valores que questionava 
determinadas ações fomentadas pela igreja Católica . Martinho Lutero, que era um monge católico, 
começa a não aceitar determinadas atitudes provindas da Igreja Católica , dando inicio a uma nova 
formação religiosa que será chamada de Protestantismo ( Protesto). Assim, Lutero irá ter um embate 
diretamente com os valores pregados pelo catolicismo, criando a chamada  “ As 95 teses de Lutero”. 
Preocupada com o avanço do movimento , a igreja Católica reage, pois via que essa nova religião 
que estava surgindo era uma profunda ameaça aos valores pregados pelo catolicismo. Essa reação 
da igreja católica foi chamada de Contrarreforma, dando inicio a uma profunda crise religiosa que irá 
se abater na Europa Ocidental.  
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ATIVIDADES  
 

Marque um X nas alternativas corretas:  
 

01 - A reforma protestante pode ser definida como:  
a) (   ) A necessidade de implantar novas ideias da época e modificar o papel da igreja na sociedade  
b) (   ) A tentativa de criar novas religiões e tirar o monopólio religioso da igreja Católica . 
c) (  ) O rompimento da unidade do Cristianismo no Ocidente iniciado com críticas às práticas da 

igreja católica;  
d) (   ) Enfraquecimento do Catolicismo na Europa e ascensão de religiões orientais.  

 
02 - Martinho Lutero foi um monge e teólogo alemão , que viveu entre 1483 e 1546. A ele é atribuído 

o inicio do movimento da reforma protestante , no século XVI, por:  
a) (   ) Cobrar da igreja Católica um posicionamento mais incisivos sobre questões sociais. 
b) (  ) Fixar na porta da igreja do Castelo , as 95 teses que criticavam certas práticas da igreja 

católica .  
c) (   ) Cobrar publicamente uma maior aproximação dos clérigos com o povo.  
d) (   ) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
03 -  Analise as afirmações a seguir :  
 
I – Descontentamento de parte dos camponeses com a necessidade de pagar taxas à igreja.  
II- Comercialização de bens eclesiásticos mesmo condenando a usura.  
III- Heresia de alguns sacerdotes pelo descumprimento do celibato. 
IV- Venda de indulgências para perdão de pecados mediante o pagamento.  
Pode -se dizer que as práticas da Igreja que podem ser apontadas como causas que levaram a 
necessidade de uma reforma religiosa foram: 
a) I  e  II 

b) III  e  IV  
c) I, II e III  
d) Todas as alternativas  
 
04 - A Contrarreforma foi um movimento iniciado pela igreja Católica para conter o avanço das ideias 
protestantes . Suas principais ações foram, EXCETO:  
 
a) Investimento na formação de sacerdotes  
b) Inicio da Inquisição Romana para perseguição aos hereges. 
c) Assembleia com as maiores autoridades da Igreja 
d) Tentativa de reaproximação com os descontentes com a igreja para acatar suas queixas.  
 
05 - O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, teve um papel fundamental na Europa com o 
avanço do protestantismo. Suas principais decisões visavam reafirmar os dogmas de fé e práticas 
do catolicismo. Em 18 anos , várias questões estiveram em pauta e as principais decisões tomadas 
foram:  
 

I. A igreja Católica detém exclusividade na interpretação das escrituras sagradas.  
II. Medidas para combater as práticas contrárias à doutrina contrária , como venda de cargos 

eclesiásticos e comercialização de indulgências. 
III. Tentativa de reaproximação com os grupos que se distanciaram da igreja permitindo que 

votassem no concílio. 
IV. Criação de uma lista com os livros proibidos pela igreja para evitar a circulação e disseminação 

de ideias contrárias . 
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Estão corretas as afirmativas : 
a) I , II , III 
b) I , II , IV  
c) II , III, IV 
d) I, II, IV  

 
06 - Luteranismo e Calvinismo  são movimentos originados a partir da reforma protestante . A 
principal diferença entre as ideias defendidas por Matinho Lutero e João Calvino estão relacionadas 
com :  

a) A liturgia dos cultos 
b) A salvação  
c) O dízimo 
d) As autoridades eclesiásticas  

 
07- A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs , dentre as quais 
destacam-se a Luterana , a Calvinista e a Anglicana . A despeito das características que conferem 
especificidade a cada uma delas. Observam-se os elementos que as aproximam entre si . Um 
desses elementos é a :  
 

a) Celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis; 
b) Ausência de hierarquia eclesiástica  
c) Tolerância em relação as demais religiões cristãs  
d) Afirmação da primazia da igreja sobre o estado.  
e) Críticas as estruturas sociais vigentes .  

 
 
CIÊNCIAS 
Neste estudo estaremos identificando e relacionando o Sistema Nervoso na coordenação das ações motoras 

(Locomoção com os Músculos e Ossos) e sensoriais (Sentidos: Visão, Audição, Tato, Paladar ou Gustação, Ol-

fato e Fonação) em suas estruturas e funções. 

Umas das características dos seres vivos é a resposta a estímulos. Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, 

sons, dores. Para ouvir o som de um pássaro cantando, é preciso que o ouvido capte as vibrações desse som e 

envie um estímulo nervoso até o cérebro. Nos animais a resposta a estímulos é coordenada pelo sistema nervo-

so.  

O sistema nervoso é formado por tecido nervoso, o principal tipo de 

célula desse tecido são os neurônios que possuem 3 partes princi-

pais: os dendritos, o corpo celular e o axônio. 

Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sen-

tido: são recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, per-

correm o axônio e, da extremidade deste, são passados à célula se-

guinte. 

Um impulso nervoso é transmitido de uma célula para outra por meio 

de uma sinapse. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. 

São elas que fazem a conexão e a transmissão de impulsos nervosos entre células vizinhas através da liberação 

de uma substância. Os impulsos podem ser transmitidos para outras células, como os músculos, que produzirão 

uma resposta. 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central (SNC) e 

sistema nervoso periférico 

(SNP). 
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SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) 

É responsável por comandar o recebimento e a transmissão de informações para todo o organismo. 

É composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. 

-O encéfalo se encontra no crânio e é constituído pelo cerebelo, cérebro e tronco encefálico. É a central de co-

mando do corpo! O cérebro é responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, memória e con-

trole dos movimentos voluntários do corpo. O cerebelo garante o equilíbrio e a postura. O tronco encefálico é 

formado por bulbo, ponte e mesencéfalo e faz o controle de ações básicas do corpo como frequência cardíaca e 

respiratória, regulação da digestão, transpiração. 

A medula espinhal é um prolongamento do encéfalo, possui como função: transmitir mensagens vindas do en-

céfalo para outras partes do corpo e levar os estímulos recebidos até o encéfalo. É a via de comunicação entre 

o encéfalo e o corpo! 

  SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP) 

Tem a função de conectar todas as partes do organismo ao SNC. 

Transmite os impulsos pelo corpo! 

Composto por nervos e gânglios. 

Possui duas categorias de nervos distintos, os cranianos, que sa-

em do encéfalo e transmitem mensagens motoras ou sensoriais, e 

os raquidianos, que saem da medula espinhal e absorvem os es-

tímulos do ambiente. 

O SNP pode ser dividido em voluntário e autônomo: 

O SNP voluntário é aquele responsável por inervar músculos estri-

ados esqueléticos que possuem ação voluntária. 

Já o SNP autônomo inerva o músculo liso e o estriado cardíaco, que pos-

suem ação involuntária. 

  As ações motoras coordenadas e controladas pelo sistema nervoso 

na locomoção são realizadas pelo Sistema Locomotor, compreendidos 

pelos Ossos e Músculos. 

 Os ossos formam o Sistema Locomotor Esquelético, que além de 

movimentos, junto com os músculos, também sustentam o nosso corpo, 

protegem órgãos (cérebro pelo crânio, pulmões e coração pela caixa torá-

xica), produzir sangue (na medula óssea dos ossos longos como o fêmur). 

Junto aos ossos (estrutura rígida com células osteócitos, minerais (cálcio) e 

proteínas (osseína), há cartilagens entre os ossos para evitar o desgaste 

deles; e tendões e ligamentos para ligá-los aos músculos.  

 Os músculos, ou seja, as carnes que compõem o corpo, 

além da função de movimentos também é importante na estética e 

contorno do corpo, e na formação dos órgãos musculosos inter-

nos. Ele é constituídos por células chamadas de fibras, ligadas 

diretamente nos nervos e que tem a capacidade de contrair e ge-

rar movimento. De acordo com elas os músculos podem ser: Es-

triados, Lisos e Cardíacos 

O SISTEMA LOCOMOTOR (PRINCIPAIS OSSOS E MÚS-

CULOS DO CORPO HUMANO) 
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Nas ações sensoriais, estas são percebidas e captadas pelos órgãos Sentidos, através dos estímu-

los do ambiente (luz, calor, frio, som, pressão, odores, comunicação, sabores, formas) que são sen-

tidas/codificadas pelo cérebro. 

ESTÍMULO DO MEIO – ÓRGÃO SENSORIAL- NERVO – CÉREBRO – NERVO -  SENTIDO. 

SENTIDOS ESTÍMULO PERCEBIDO 
TATO Formas, pressão, calor, frio na pele. 

OLFATO Odores/cheiro (partículas que estão no ar), nas fossas nasais 

GUSTAÇÃO OU PALADAR Sabores/gosto (partículas dissolvidas nos alimentos), na língua 

VISÃO Imagens projetadas com luz, nos olhos 
AUDIÇÃO Som (ondas no ar), na orelha 
FONAÇÃO Sons produzidos com o ar que vem dos pulmões, para as cordas vocais 

 

ATIVIDADE: realize no seu caderno de ciencias  
1 – Observe a imagem ao lado: 

A - Como se chama a célula do sistema nervoso 
   representada? 
 
B- Indique o nome das estruturas que compõem essa 
  célula. 
 A..............B......................C........................ 
 
C- O que é sinapse?.................................. 
 
– Quais órgãos pertencem ao sistema nervoso central e quais 
 pertencem ao sistema nervoso  periférico?....................................... 
 
– Qual é a função do SNC e do SNP?............................. 
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4) Enumere nas figuras abaixo 
a) (1) Visão  (  ) audição  (  ) tato  (  ) gustação ou paladar  (  )olfato 
5) Circule os órgãos dos sentidos protegidos por supercílios, cílios e pálpebras. 
6) Pinte o órgão do sentido que funciona com a saliva para captar os sabores. 
7)Dê uma seta no órgão que indica as cordas vocais na produção da fala. 
8) Quadricule o órgão do sentido que captura os odores do ar. 
9) Marque um X no órgão do sentido que percebe o calor, frio, pressão, formas e texturas. 
10) Desenhe um coração no órgão dos sentido que capta os sons e promove o equilíbrio do corpo. 
 

 

  

  
 

 

Escreva 1 na figura dos músculos e 2 na figura do esqueleto 

Pinte um osso móvel da primeira figura 

Circule o maior osso do corpo humano. 

Circule na segunda figura o músculo peitoral maior 

Pinte na segunda figura o bíceps 

Aponte o nomeie na primeira figura: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores 
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INGLÊS 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade:  
EF07LI15- Construir repertório lexical relativo aos verbos regulares e irregulares, ( formas no 
passado)  
 

FAÇAM O CABEÇALHO  
Hello Class,  
How are you?  
Hoje continuaremos com o past do to be, para ficar bem entendido ok?  

ATIVIDADES 

01 - Produza um texto de 06 linhas em português e inglês, usando o was e o were.  
 

02 -Sublinhe a resposta correta. 
Exemplo: 

Helen was/were in hospital yesterday. 

a) These shoes was /were very expensive. 

b) That shop was /were shut last week. 

c) Joe was /were here last night. 

d) I was/were ill yesterday. 

e) We was/were very busy two weeks ago. 

f) Our hotel was/were very clean. 

g) You was/were brilliant! 

h) My parents was/were in Italy in March. 

i) I was/were very happy last year. 

j) Kate was/were at home yesterday. 

03 - Complete as frases com was, wasn't, were ou weren't. 

a) Victoria was at drama school, too, but she ______________ at my school in Cardiff. 

b) Tom _____________ in Cardiff from January to April. He wasn't there in May. 

c) Pedro and I were at the same school, but we _____________ in the same class. 

d) Mark and Amanda were in Cardiff last year, too, but they weren't at drama school. They _______ 

at university. 

e) The course wasn't easy. Last term ____________ very difficult. 

f) I ____________ happy! I was worried a lot of the time 

 

04 - Passe as frases acima número 2 para o português:  
Bye bye  

Teacher Adriana  

OBSERVAÇÃO: envie suas atividades com nome e turma  
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ARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Analisar os elementos das artes 

visuais 

constitutivos das artes visuais. (ponto, linha, forma, direção, dimensão e espaço.)  

Habilidades:  EF69AR04-ES 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física -Esporte de precisão = BOLICHE 

 Nessa primeira coletânea do segundo trimestre vamos estudar o boliche, hoje conhecido 

como um esporte de precisão, porque a principal habilidade é a “MIRA”, não sendo necessário ser 

forte ou rápido! 

 A história do boliche é indefinida, sendo que há várias possibilidades. Uma delas é que um 

arqueólogo teria encontrado, na tumba de uma criança egípcia, um jogo similar ao boliche, que tinha 

pinos e bolas primitivas. Também foi encontrada por um grupo de arqueólogos, em 2007 uma tumba 

nunca vista igual. Nessa tumba havia uma espécie de salão de jogos semelhante ao do boliche. O 

achado foi identificado como da dinastia de Ptolomeu, que 

durou de 332 a.C. à 30 d.C. No séc. XII surgiu o boliche na 

grama, porém o esporte ficou tão popular que a prática foi 

proibida pelo rei Eduardo que temeu que o arco fosse 

menos praticado e assim enfraquece as defesas do reino. 

No séc. XIX nos Estados Unidos, o boliche se modificou. 

Nessa época foi acrescentado um pino no boliche, ficando 

assim com os 10 pinos que são usados atualmente. Na 

Europa, em alguns locais, ainda se usa 9 pinos nas 

partidas. 

ATIVIDADES 

Sobre o boliche responda: 

 Descreva com suas palavras o que é o boliche. 

 O que significa no boliche o STRIKE‽  

Momento prático de confecção dos pinos do boliche seguido pela prática em família ou entre 

amigos. 

Objetos utilizados: 

- 5 garrafas de água mineral ou garrafa pet, sendo do mesmo modelo! 

- Durex colorido. 

- Uma bola, com relevante peso. 

 Modo de confecção: Cada garrafa deve 

conter dois dedos de água no seu fundo, devem ser 

numeradas de 1 a 5 com o durex, assim como um 

design na própria garrafa com esse durex, demarcar 

no chão a posição das garrafas e o local de onde 

será lançada a bola. OBS: No início de cada aula 

estarei postando um vídeo explicando os 

procedimentos. 

Bom jogo a todos 


