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Recado Importante: Caros alunos, estamos vivendo dias 
difíceis, estamos enfrentando mais uma nova fase da COVID19 
ainda mais forte, sendo assim neste roteiro de estudos, 
precisamos ainda mais da dedicação de vocês.  
 Todas as atividades contidas neste arquivo deverão ser 
feitas em folha a parte, devidamente identificada com o nome e 
série do aluno, não precisa copiar textos, apenas respostas. 
Assim que possível iremos agendar as datas de entrega dos 
roteiros respondidos.  
 Lembramos que os Professores e Direção, estão à 
disposição nos grupos de Whatsapp para esclarecer e poder 
ajuda-los nas dúvidas que vierem a surgir. 
 Importante que todos se esforcem ao máximo para a 
realização das atividades propostas, tomando todos os 
cuidados, como: usem álcool em gel, utilizem máscara e evite 
aglomerações!!! 
 

LIPT 
 aulas 1 e 2

 

 

Leitura dos textos abaixo e compreensão 

Gênero textual – Narração 

 

O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário 
um narrador ou narradora, personagem, enredo, tempo e espaço. O narrador pode ser onisciente 
→ (é um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. 
Assim, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus 
pensamentos e sentimentos), observador ou personagem da narrativa. 
 Assim, o gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros: 

• epopeia 
• romance 
• conto 
• novela 
• fábula 



 
O Conto Maravilhoso 

O conto maravilhoso é uma narrativa de tradição oral, geralmente anônima, que gira em torno das 
situações criadas pelo imaginário. As histórias narradas revelam uma grande tendência para 
o encantamento: situações transformadas por algum tipo de magia e que não são explicadas de modo 
natural. 

Um tipo de conto maravilhoso em que a história se concentra nos poderes mágicos de seres 
sobrenaturais — fadas, bruxas, duendes etc. — é o conto de fadas. 

No conto de fadas podemos encontrar o modelo básico de qualquer narrativa literária. Queremos 
dizer o seguinte: em toda narrativa literária existem episódios, ou seja, situações de equilíbrio e 
desequilíbrio, que se modificam, provocando a passagem de uma situação a outra. É nessa cadeia de 
episódios que se situam os conflitos e soluções aos problemas que tanto nos prendem a atenção. A diferença 
é que, nos contos de fadas, a transformação é provocada pela intervenção de uma ação mágica. Assim, os 
seres mágicos são tão importantes para o desenvolvimento da história quanto para o comportamento do 
herói. 

A maioria dos contos de fadas apresenta histórias de príncipes e princesas — os heróis — que 
enfrentam problemas gerados por seres malévolos. Os conflitos são criados por uma intenção maldosa 
contra uma pessoa de bem. O herói, usando de seus talentos e qualidades — que, muitas vezes, nem sabia 
que possuía —, resolve os conflitos com a ajuda de seres mágicos. 
Assim, tudo termina, geralmente, com um final feliz (os bons são recompensados e os maus são punidos), 
e o herói, a partir da experiência vivida, torna-se mais confiante e maduro. 
Ainda hoje, os contos maravilhosos são revisitados por muitos autores consagrados. Suas personagens são 
resgatadas em histórias modernas e provocam nos leitores o mesmo encantamento que as narrativas 
tradicionais. 
 
As três penas 

(irmãos Grimm) 

            Era uma vez um rei que tinha três filhos. Dois deles eram inteligentes e sensatos, mas o terceiro não 

falava muito, era simpático e só chamado de Bobalhão. 

            Quando o rei ficou velho e fraco e começou a pensar no seu fim, não sabia qual dos seus filhos 

deveria herdar o seu reino. Então ele lhes disse: 

            - Ide-vos em viagem, e aquele que me trouxer o mais belo tapete, este será o meu herdeiro, após a 

minha morte. 

            E para que não houvesse discussões entre eles, o rei levou-os em frente do castelo soprou três 

penas para o ar e falou: 

            - Para onde elas voarem, pra lá ireis. 

            A primeiro voou para Oeste, a segunda, para Leste e a terceira voou reto para a frente, mas não foi 

longe, logo caiu ao chão. Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram o 

bobalhão, que teria de ficar lá mesmo, no lugar onde ela caiu. 

            O bobalhão sentou-se no chão, tristonho. Aí ele reparou de repente que ao lado da pena havia uma 

porta de alçapão. Ele levantou-a, viu uma escada e desceu por ela. Então chegou a outra porta, bateu e 

ouviu lá dentro uma voz, chamando: 

            "Donzela menina, / Verde e pequenina, 

            Pula de cá pra lá, /  Ligeiro, vai olhar / Quem lá na porta está". 

            A porta se abriu, e viu uma grande e gorda sapa sentada, rodeada por uma porção de sapinhos 

pequenos. A sapa gorda perguntou o que ele queria. Ele respondeu: 

            - Eu gostaria de ter o mais lindo e fino tapete. 

            Aí ela chamou uma sapinha jovem e disse: 

            "Donzela menina, / Verde e pequenina, 

            Pula de cá pra lá, / Ligeiro, vai buscar / A caixa que lá está". 

            A sapa jovem trouxe uma grande caixa, e a sapa gordo abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão 

lindo e tão fino como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao Bobalhão. Ele agradeceu e 

subiu de volta. 

            Os outros dois, porém, porém, julgavam o irmão caçula tão tolo, que achavam que ele não 

encontraria nem traria nada. 

            -Para que vamos nos dar ao trabalho de procurar - disseram eles. 

            Então, pegaram a primeira pastora de ovelhas que encontraram, tiraram-lhe do corpo as suas mantas 

grosseiras e levaram-nas ao rei. 



            Mas na mesma hora voltou o Bobalhão, trazendo o seu belo tapete. Quando o rei viu, admirou-se e 

disse: 

            -Por direito e justiça, o reino deve pertencer ao caçula. 

            Mas os outros dois não davam sossego ao pai, dizendo que não era possível que o Bobalhão, a 

quem faltava principalmente juízo, se tornasse rei e pediram-lhe que exigisse mais uma condição. Então o 

pai falou: 

            Herdará o meu reino aquele que me trouxer o anel mais belo. 

            E ele levou os três irmãos para fora e soprou para o ar as três penas que eles deveriam seguir. 

            Os dois mais velhos partiram de novo para Oeste e Leste, e para o Bobalhão a pena tornou a voar 

em frente e cair junto do alçapão. Então ele desceu de novo, e disse à sapa gorda que precisava do mais 

lindo anel. Ela mandou logo buscar a caixa, e tirou de dentro um anel que coruscava de pedras preciosas e 

era tão lindo como nenhum ourives da terra seria capaz de fazer. 

            Os dois mais velhos zombaram do Bobalhão, que queria encontrar um anel de ouro, e nem se 

esforçaram. Arrancaram de um velho aro de roda e levaram-no ao rei. Mas quando o Bobalhão mostrou o 

seu anel de ouro, o pai disse novamente: 

            -O reino pertence a ele. 

            Mas os dois mais velhos não paravam de atormentar o rei, até que ele impôs uma terceira condição, 

e declarou que herdaria o reino aquele que trouxesse a jovem mais bonita. Ele soprou de novo para o ar as 

três penas, que voaram como das vezes anteriores. 

            Então o Bobalhão desceu de novo até a sapa gorda e disse: 

            - Eu devo levar para casa a mulher mais bonita de todas. 

            -Ah, - disse a sapa- a mulher mais bonita? Esta não está à mão assim de repente, mas tu vais recebê-

la. 

            E ela lhe deu um nabo oco, com seis camundongos atrelados nele. Aí o Bobalhão falou bastante 

tristonho: 

            - O que é que eu vou fazer com isso? 

            A sapa respondeu: 

             -Ponha uma das minhas sapinhas aí dentro. 

            Então ele agarrou a esmo uma sapinha do grupo e colocou-a dentro do nabo amarelo; mas nem bem 

ela se sentou dentro, transformou-se numa lindíssima senhorita, o nabo virou carruagem e os seis 

camundongos cavalos. Aí ele beijou a senhorita, atiçou os cavalos e partiu com ela, para levá-la ao rei. 

            Os seus irmãos vieram em seguida, e não tinham feito esforço algum para encontrarem mulheres 

bonitas, mas levaram as primeiras camponesas que encontraram. Quando o rei as viu, disse logo; 

            -Depois da minha morte, o reino ficará para o caçula. 

            Mas os mais velhos atordoaram de novo os ouvidos do rei com a sua gritaria: - Não podemos permitir 

que o bobalhão seja o rei! 

            E exigiram que o preferido fosse aquele que cuja mulher conseguisse saltar através de um aro que 

pendia no salão. Eles pensavam: "As camponesas vão consegui-lo com certeza, elas são fortes e robustas, 

mas a delicada senhorita vai se matar, pulando. 

            O velho rei cedeu ainda essa vez. Então as duas camponesas saltaram através do aro, mas eram 

tão desajeitadas que caíram e quebraram seus grosseiros braços e pernas. Então saltou a linda senhorita 

que o Bobalhão trouxera, e atravessou o aro leve como uma corça, e então todos os processos tiveram de 

cessar. 

            Assim, o Bobalhão herdou a coroa e reinou por muito tempo com sabedoria. 

 

 

(Os contos de Grimm, Trad. Tatiana Belinky. São Paulo, Paulus 1997.) 

 

LIPT, aulas  3 e 4 

Responda 

1. No início do conto, o narrador apresenta os membros de uma família real e, em seguida, faz a 

caracterização dessas personagens. 

a) Como são caracterizados os filhos mais velhos do rei? 

...................................................................................................................................................................... 

b) Como é caracterizado o filho mais jovem? Suas características eram semelhantes ou opostas as dos 

irmãos?......................................................................................................................................................... 

 



2. O rei, já velho e preocupado com o futuro de seu reino, resolve escolher o filho que, após sua morte, seria 

o herdeiro do trono. 

a) O que o rei decide fazer para realizar essa escolha? 

...................................................................................................................................................................... 

b) Para determinar a direção que cada filho deveria seguir, o que o rei faz? Que intenção ele tem ao adotar 

esse procedimento? 

...................................................................................................................................................................... 

c) para onde o Bobalhão deveria ir? Por que os irmãos zombam dele? 

...................................................................................................................................................................... 

 

3. Ao descer pelo alçapão ao lado do qual cai a pena que indicava a direção a ser seguida, o Bobalhão 

adentra a um mundo mágico. 

a) Quando solicita a sapa gorda e recebe dela o tapete de que precisava, o Bobalhão se comporta com 

delicadeza ou com grosseria? Comprove sua resposta. 

...................................................................................................................................................................... 

b) O Bobalhão segue a orientação da sapa gorda e, ao obterá “mulher mais linda de todas” beija-a. O que 

esse comportamento da personagem revela a respeito de seu caráter? 

...................................................................................................................................................................... 

c) Levante hipóteses: por que a sapa gorda atende aos três pedidos do Bobalhão? 

...................................................................................................................................................................... 

 

4. por três vezes, os filhos mais velhos do rei saem em viagem. 

a) Sempre que retornam ao castelo, eles trazem, de fato, o que o rei tinha solicitado/ Por que, na sua opinião, 

isso acontece 

...................................................................................................................................................................... 

b) por três vezes o rei determina que, por direito e por justiça, o Bobalhão seria o herdeiro do trono. Qual é 

a reação dos filhos mais velhos diante desses veredictos do pai? 

...................................................................................................................................................................... 

 

5. Depois de três provas, os irmãos mais velhos, ainda insatisfeitos, pedem ao pai que proponha um novo 

desafio: a prova do aro. O que levou os irmãos mais velhos a supor que poderiam vencer essa última prova? 

.......................................................................................................................................................... 

 

6. Aos poucos os fatos vão revelados como são, de fato, as personagens. 

a) O que as atitudes dos irmãos mais velhos revelam sobre o caráter deles? 

...................................................................................................................................................................... 

b) O filho mais jovem era realmente um bobalhão, como as pessoas supunham? 

...................................................................................................................................................................... 

c) O desempenho do bobalhão como rei confirma a resposta da questão anterior? Por que? 

...................................................................................................................................................................... 

 

7. O título do conto é “As Três Penas”. O que as penas podem representar, no contexto da história narrada? 

...................................................................................................................................................................... 

 

8. Os contos maravilhosos geralmente transmitem ensinamentos relacionados ao comportamento humano. 

Que ensinamento o conto lido transmite? 

...................................................................................................................................................................... 

 

 
GRAMÁTICA 

Aula  1

Encontro Vocálico, Encontro Consonantal e Dígrafo 
 
Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais 
vogais em uma palavra. 

Exemplos: coração, mamãe, herói, loiro, 
Paraguai, ciúme e poético. 

https://www.infoescola.com/portugues/encontros-vocalicos/


Classificação do encontro vocálico: ditongo, hiato 
e tritongo. 
 
DITONGO -> é o encontro de uma vogal e uma 
semi-vogal pronunciadas na mesma sílaba. 
Exemplos: 
água -> á – gua 
espécie -> es – pé - cie 
muito -> mui – to 
pelotão -> pe - lo – tão 
pais -> pais 
 
HIATO -> é o encontro de duas vogais 
pronunciadas em sílabas separadas. 
Exemplos: 
receoso -> re – ce – o - so 
triunfo -> tri – un – fo 
poeta -> po – e – ta 
país -> pa - ís 
 
 
TRITONGO -> é o encontro de três vogais 
pronunciadas na mesma sílaba. 

Exemplos: 
saguões -> sa – guões 
quaisquer -> quais – quer 
enxaguou -> en – xa – guou 
 
Encontro consonantal é o encontro de duas 
consoantes, as duas consoantes são 
pronunciadas. 
Exemplos com as consoantes na mesma sílaba: 
Pedra -> pe – dra 
Planta -> plan – ta 
Glicose -> gli – co – se 
Gravidade -> gra – vi – da – de 
Exemplos com as consoantes em sílabas 
separadas: 
Garfo -> gar – fo 
Ignorar -> ig – no – rar 
Vista -> vis – ta 
 
Dígrafo é o encontro de duas letras com um 
único som. 
Exemplos: chapéu, piscina, carroça, descer, 
pássaro, mosquito, exceção, galinha, tampa, 
ponta, índia, comprimido e renda. 

 

GRAMÁTICA, aula 2 

 

Exercícios 

 
1) Classifique os encontros vocálicos, de acordo com os números em: ditongo(1), tritongo(2) e 
hiato(3): 
(   ) saguão                  
(   ) circuito                   
(   ) artéria                    
(   ) Paraguai                
(   ) quieto                     
(   ) aguentar                 
(   ) preestabelecer       

(   ) propõe                    
(   ) rainha 
(   ) orquídea 
(   ) pinguim 
(   ) averiguemos 
(   ) pia 

(   ) cupuaçu 
(   ) iguaizinhos 
(   ) saguões 
(   ) gratuito 
(   ) triunfo 

                  
2) Sublinhe as palavras em que ocorre hiato: 
Viúva 
viu         
coeso     
caí      
lagoa     

cai 
ruivo         
ruína      
sueco     
rua      

ruim      
sai 
beato       
Tietê       
boia       

país     
água    
saíra 

  
3) Observe as palavras abaixo. Note que os ditongos encontram-se destacados. Classifique-os em 
crescentes  ou decrescentes. 
a) ditongo crescente – ocorre quando som da primeira vogal é fraco e o da segunda vogal é forte. Ex: 

goela, miséria, pátria, glória. 

 
b) ditongo decrescente – ocorre quando o som da primeira vogal é forte e o da segunda vogal é fraco. Ex: 

pai, pauta, céu, chapéu 

 
língua      
constrói      
 depois       
brasileiro  

feio         
redação   
baía          
exercício  

múmia       
tênue        
quando    

https://www.infoescola.com/portugues/ditongo/
https://www.infoescola.com/linguistica/silaba/
https://www.infoescola.com/portugues/hiato/
https://www.infoescola.com/portugues/tritongo/
https://www.infoescola.com/portugues/encontro-consonantal/
https://www.infoescola.com/portugues/digrafos/


4) Sublinhe as palavras em que ocorre tritongo: 
Paraguai 
Pescaria 
Mandaria 
choraria 
averiguei 
conquistei 
redarguiu 
enxaguou 
saguão 
Uruguai 
quão 
quais 
Batatais 
 

GRAMATICA, aula 3 
5) Marque a alternativa em que apresenta, respectivamente, um hiato, um ditongo e um tritongo: 
a.(   )panela, Paraguai, saúde 
b.(   )saúde, ouro, saguão 
c.(   ) janela, camelo, Uruguai 
  
6) Assinale a alternativa que apresenta somente hiato: 
a.(   )pia, Paraguai, saúva 
b.(   )rainha, uai, propõe 
c.(   ) dia, triunfo, caótico 
  
7) Coloque (D) para  ditongo e  (H) para hiato. 
(   )Orquídea                 (   )contrário                   (   )soar                         (   )sabiá 
(   )algodão                   (   ) mau                         (   ) saúde                      (   )Noel  
(   )feio                          (   )pardais                     (   ) Paraíba                    (   )hiato   
 

8) Separe as sílabas das palavras abaixo e pinte os encontros consonantais. 
 

A)   PRIMO: ___________________________________ 

B)   RITMADO: _________________________________ 

C)   GRANDES: ________________________________ 

D)   CREMOSO: ________________________________ 

E)   MALIGNA: _________________________________ 

F)   GRAVAÇÃO: _______________________________ 

G)   ADMIRAÇÃO: ______________________________ 

H)   OBTER: ___________________________________ 

  

9)    SEPARE AS SILABAS DAS PALAVRAS ABAIXO: 

 

A)   MAESTRO: ___________________________________ 

B)   LUA: ________________________________________ 

C)   JOELHO: ____________________________________ 

D)   SAÚDE: _____________________________________ 

E)   AFTA: _______________________________________ 

F)   SIGNO: ______________________________________ 

G)   SUBMARINO: _________________________________ 

H)   ABSOLUTO: __________________________________ 

I)     DIGNO: ______________________________________ 

J)    ATMOSFERA: _________________________________ 

K)   CACTO: ______________________________________ 

L)    CONVICÇÃO: _________________________________ 

M)  ENIGMA: _____________________________________ 

N)   OBJETIVO: _________________________________ __ 



 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 1) 

 

1)  (Prova Brasil). O consumo de água em residências é medido em metros cúbico (m³). 
Observando no gráfico abaixo o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses.  

 

 

 

Na casa de Carlos, os dois meses em que o consumo foi maior que 40 m³ são: 

 

(A) janeiro e abril. (B) janeiro e maio. 

(C) março e 

fevereiro.  

(D) abril e maio. 

 

2). O gráfico mostra as vendas de televisores em uma loja: 

 

 

 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) as vendas aumentaram mês a mês. 

(B) Foram vendidos 100 televisores até junho.  

(C) As vendas do mês de maio foram inferiores á soma das vendas de janeiro e fevereiro.  

(D) Foram vendidos 90 televisores até abril.



 

3). Um grupo foi ao zoológico e contou a quantidade de visitas que alguns animais receberam. 

Com os dados, construiu o gráfico abaixo.  

 

 

É correto afirmar que: 

(A) 120 pessoas visitaram os macacos e os tigres.  

(B) Os macacos e as onças foram os animais mais visitados.  

(C) Os animais mais visitados foram os tigres.  

(D) Os animais menos visitados foram às araras. 

 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 2) 

 
4) Dado o número 821.517 responda: 
a) O sucessor é _____________, o antecessor é ______________. 
 
b). As ordens são:____________________________________                                                
 
c). As classes são:_____________________________________ 
 
 
5). Complete desfazendo as operações: 
 
a)   ________ ÷   4  = 24                      b)  ______ .  4 = 44                      
 
c) _________ ÷  5  =  10                      d)  _______ - 50 = 90 
 

 

 

6) Qual é o número que multiplicado por 4, somado a 12, subtraído a 6 e dividido por 5 

resultou em 30? 

 

R:__________________________________________________________________
_ 
 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 3) 

 

7) Complete as sequências numéricas: 



a)   12, 10, 8, ____,_____,_____                        b) 1, 4, 7, _____, _____,______          

 

 c)  2, 10, 50, _____,____,______                     c) 8, 9,11, 14, ____-, _____, ____ 

 

d)  3, ____, 9, 12, _____, _____                        e) 11, 14, 19, 26,_____,______,_____ 

 

8). Dos 260 reias que Leonardo possuía, gastou 185.depois ganhou 88 reias. Será que 

Leonardo ainda tem dinheiro. Quanto? 

 

9). Pedro, que é feirante, guardou 3 centenas de limões em 5 caixotes. Quantos limões 

foram guardados em cada caixote? 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 4) 

10). Se em uma dúzia de ovos contém 12 ovos. Quantas dúzias compõe 48 ovos? 

a. (  ) 4 dúzias 

b. (  ) 3 dúzias 

c. (  ) 2 dúzias 

d. (  ) 5 dúzias 

 

11). A torneira do quintal estava gotejando, estava   desperdiçando 38 litros de água por dia. 

Quantos litros de água desperdiçou em todo o mês de abril? 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 5) 

 

 

12). Na divisão 328 ÷ 8, responda qual é: 

a) o quociente: ________ 

b) o divisor: __________ 

c) o resto: ___________ 

d) dividendo: _________ 



 

13). Na divisão 134÷ 6, responda qual é: 

a) o quociente: ________ 

b) o divisor: __________ 

c) o resto: ___________ 

d) dividendo: _________ 

 

14). Na divisão 165 ÷ 5, responda qual é: 

a) o quociente: ________ 

b) o divisor: __________ 

c) o resto: ___________ 

d) dividendo: _________ 

 
( GEOMETRIA – AULA 1) 

 
1) Escreva os elementos do polígono abaixo: 

                                                                             
a) Nome do polígono: _______________________________________________ 
b) Lados do polígono:________________________________________________ 
c) Vértices do polígono:______________________________________________ 
d) Ângulos internos:________________________________________________ 
 
2)  Escreva na figura se é polígono ou não polígono:  
 

 
 

( GEOMETRIA – AULA 2) 

 

 TRIÂNGULOS  

 



 

 

 

3). Classifique os triângulos quanto aos seus lados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Classifique os triângulos quanto aos seus ângulos: 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Educação Física  

Leia o texto abaixo: 

Aula 1: Alongamentos 

 
 

Os alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade muscular, que 

promovem o estiramento das fibras musculares, fazendo com que elas aumentem o seu 

comprimento. O principal efeito dos alongamentos é o aumento da flexibilidade, que é a maior 

amplitude de movimento possível de uma determinada articulação.  

Quanto mais alongado um músculo, maior será a movimentação da articulação comandada por 

aquele músculo e, portanto, maior a sua flexibilidade. Os alongamentos conseguem esse 

resultado por aumentarem a temperatura da musculatura e por produzirem pequenas 

distensões na camada de tecido conjuntivo que revestem os músculos. 

Por que fazer alongamentos? 
 
 Com a prática regular de alongamentos os músculos passam a suportar melhor as tensões 

diárias e dos esportes, prevenindo o desenvolvimento de lesões musculares. 

 
Quando alongar? 
 
É importante alongar adequadamente a musculatura logo antes de iniciar uma atividade física. 

Isso prepara os músculos para as exigências que virão a seguir, protegendo e melhorando o 

desempenho muscular. Além disso, como não é raro que a prática de exercícios provoque 



dores musculares 24 horas após o seu término, alongar-se imediatamente após o exercício 

reduz o aparecimento da Dor Muscular Tardia.  

Pela sua facilidade de execução, a maioria dos alongamentos podem também ser feitos, 

praticamente, a qualquer hora. Ao despertar pela manhã, no trabalho, durante viagens 

prolongadas, no ônibus, em qualquer lugar. Sempre que for identificada alguma tensão 

muscular, prontamente algum tipo de alongamento pode ser empregado para trazer bem estar. 

 
Como alongar? 
 
Antes de tudo, é importante aprender a forma correta de executar os alongamentos, para 

aumentar os resultados e evitar lesões desnecessárias. Inicie o alongamento até sentir certa 

tensão no músculo e então relaxe um pouco, sustentando por 30 segundos, voltando 

novamente à posição inicial de relaxamento.  

Os movimentos devem ser sempre lentos e suaves. O mesmo alongamento pode ser repetido, 

buscando alongar um pouco mais o músculo, evitando sentir dor.  

 

Aula 2: Responda 

 

1) Para que servem os alongamentos 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
2) Quando e como devermos alongar: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________ 

3) Realize os alongamentos abaixo, contando 20 a 30 segundos cada seguimento 

de braços ou perna. Vamos lá! 

 

 



 

ARTE 

Aula 1 A ciência e a arte do luthier 

     Como as pessoas começaram a construir instrumento? Quem constrói? 

     Há muita ciência, matemática e arte na fabricação de instrumentos musicais. Para construir 

instrumentos é preciso saber sobre medidas, proporções, formas e ter conhecimento sobre a 

acústica, porque cada instrumento tem suas características. Luthier é o nome do profissional 

que constrói instrumentos musicais. Esse serviço é muito especializado exige conhecimento 

e habilidade para transformar materiais em instrumentos.  

Atividade  

1º Que tal dar uma de luthier e criar um instrumento?  Poste no grupo como tocá-lo.  

Aula 2 Ritmos afro-brasileiros 

     Os ritmos afro-brasileiros surgiram no decorrer da nossa história e fazem parte da vida dos 

brasileiros não só no Carnaval, mas em diversos momentos. 

     O batuque, também chamado batucada, foi trazido ao Brasil pelos africanos em 

manifestações culturais que envolviam o canto e a dança. Os instrumentos de percussão são 

tradicionalmente acompanhados por fontes sonoras improvisadas, como os utensílios de 

cozinha (pratos, frigideiras, colheres etc) além de palmas. Com o passar do tempo foram 

introduzidos o cavaquinho, o agogô, a cuica e instrumentos de sopro. 

     O frevo, forte presença no Carnaval do Nordeste (Pernambuco) envolve música e dança. 

Os instrumentos musicais usados no frevo são: corneta, trompete, flauta, caixa etc. 

     Samba de roda originado na Bahia do século XIX, é o samba tradicional, mistura música, 

dança, poesia e festa 

     Afoxé é uma manifestação típica de Salvador muito influenciado pelo candomblé, as 

cantigas em iorubá, acompanhadas por atabaques, agogôs, afoxés e xequerês. O ritmo e a 

melodia entoadas são os mesmos dos terreiros. 

     Coco de roda é um ritmo musical realizado com instrumentos como ganzá, surdo, pandeiro 

e triângulo é marcado por palmas e pela batida dos tamancos usados pelos dançarinos; 

também é chamado de pagode ou zambê. 

     Samba nascido do batuque baiano, trazido da Bahia para o Rio de Janeiro no final do 

século XIX o samba se desenvolveu nas casas das tias baianas (negras que recebiam artistas 

em suas residências), na casa de uma delas Tia Ciata foi composto o primeiro samba gravado. 

Chamado “Pelo Telefone”. Com o passar do tempo o samba foi se espalhando foram criadas 

outras maneiras de se fazer samba como: samba de morro, com seu ritmo bem marcado, 

partido alto com letras improvisadas. Foram muitos desdobramentos até chegar aos sambas-

enredo. 

 

HISTÓRIA 

Aula 1  

A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM OUTRAS 

SOCIEDADES. 

 

“Civilizações Hidráulicas” 

 Chamamos as primeiras civilizações constituídas de civilizações hidráulicas, pelo fato 

de terem a necessidade de fazer o máximo de aproveitamento das águas de seus rios. 



 As tais civilizações hidráulicas eram a do Egito Antigo e a da Mesopotâmia. 

 Recebe a denominação de civilização, aquelas sociedades onde a organização era 

maior, onde passaram a ter leis e governo, ou seja a formação do Estado. 

 Não se sabe ao certo, qual das duas civilizações se organizou primeiro, se sabe que 

ambas se floresceram e ambas têm a sua devida importância para a História da Humanidade. 

 Paralelamente à formação das civilizações e do Estado, surgiu a escrita. Também não 

se sabe ao certo onde a escrita teria surgido primeiro, se foi no Egito ou na Mesopotâmia. 

  A História do Egito Antigo, basicamente é dividida em duas partes ou períodos, 

que são Pré-Dinástico e Dinástico. 

 No período Pré-Dinástico os egípcios primitivos organizavam-se em nomos, que eram 

espécies de tribos localizadas ás margens de seu rio. Os nomos eram governados por 

nomarcas. 

 Devido às suas necessidades de se construírem obras em benefícios próprios, dois ou 

mais nomos se uniam. O mesmo ocorria em tempos de guerras, para enfrentar um inimigo 

comum, dois ou mais nomos se uniam para enfrentar o inimigo comum. Dessa forma, 

basicamente os nomos se agregaram, surgindo dessa forma dois Egitos, do Norte e o do Sul, 

ou como alguns historiadores definem como o Alto e Baixo Egito. 

 Coube a Menés, a importante missão de unificar os dois Egitos, iniciando o período 

Dinástico. 

 A Mesopotâmia, foi um palco de invasão e dominação de sucessivos povos. Sendo 

assim, sempre um povo dominava o poder na Mesopotâmia. 

 Na Mesopotâmia, existia a forma de governo chamada de patriarcalismo, isto é, o mais 

velho é quem era o responsável pela administração da região, ou seja era o chefe político. 

 

Aula 2 e 3 

Sobre as civilizações do Egito Antigo e da Mesopotâmia, pesquise: 

1-) Já que ambas as civilizações tinham que fazer o máximo do aproveitamento das águas 

de seus rios, qual era o principal rio do Egito? 

__________________________________________________ 

2-) E da Mesopotâmia: escreva o nome de seus principais 

rios.______________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

3-) Em qual continente situa-se o 

Egito?________________________________________________ 

4-) Qual é a capital do 

Egito?_________________________________________________________ 



5-) Quais são os dois períodos históricos do Egito Antigo? 

__________________________________ 

6-) O que eram os 

nomos?__________________________________________________________ 

7-) Quem foi o responsável pela unificação dos dois 

Egitos?________________________________ 

8-) Qual era o título que o governante do Egito Antigo 

recebia?______________________________ 

9-). Atualmente, grande parte do território da Mesopotâmia corresponde a um determinado 

país, que país é 

esse?_____________________________________________________________________ 

10-) Cite o nome de quatro povos da antiga 

Mesopotâmia.__________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

11-) Defina patriarcalismo. Quem foi o principal patriarca dos 

hebreus?________________________ 

12-) Justifique a razão dos hebreus terem saído de Ur, na região da Caldéia e terem ido para 

Canaã. 

__________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

Aula 1 Observe o mapa do Brasil (divisão política) coloque os nomes dos estados inseridos 

no mapa.  

 

 

 



Aula 2 

De acordo com o mapa, divida-os de acordo com as regiões demarcadas. 

Norte: ____________________________________________________________________ 

Nordeste: __________________________________________________________________ 

Centro-Oeste:_______________________________________________________________ 

Sudeste: __________________________________________________________________ 

Sul: ______________________________________________________________________ 

    

Aula 3                                                                               

Pesquise e responda as questões abaixo: 

1.Dê acordo com a Rosa dos ventos, cite os pontos cardeais. 

_______________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

2.Como se chama o instrumento que utilizamos para localizarmos as 

direções?_________________ 

3.Meridional é o nome dado a qual direção da Rosa dos ventos? 

_____________________________ 

4.Qual a utilidade de um mapa? 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5.O que é cartografia? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

6.A bússola está cada vez mais deixando de ser utilizada devido o surgimento de aparelhos 

modernos. O que é G.P.S.? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

CIÊNCIAS 

Aula 1 

ÁGUA 

 A água é um recurso natural abundante essencial para a existência de vida na Terra. 

O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água, correspondendo ao que 

conhecemos como hidrosfera. 



 Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do 

nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa 

substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, e 

também usada como solvente universal. 

 A água era considerada um recurso inesgotável. Contudo, desde que foi considerada 

um símbolo de riqueza, por ter sido transformada em uma mercadoria, passou também a 

ser sinônimo de conflito. O mau uso, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência 

são responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a 

disponibilidade de água é pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. 

 

ÁGUA NO PLANETA 

 O planeta Terra está inundado de água, formando a hidrosfera, compreendendo os 

oceanos, mares e águas continentais. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é 

coberta por água, totalizando cerca de 1,4 bilhão de km3. É considerado o único planeta que 

apresenta a água em seus três estados físicos: gasoso, líquido e sólido. De toda a água 

disponível no planeta, 97,5% é água salgada. Apenas 2,5% da água disponível é doce. 

 

 

 A água doce disponível no planeta não se apresenta distribuída uniformemente, 

variando segundo a presença de ecossistemas nas diferentes regiões. A água doce pode ser 

encontrada em geleiras, neves eternas, águas subterrâneas, solos, rios e lagos. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/hidrosfera.htm


 Os países que mais concentram água doce no mundo são Rússia, Brasil, Canadá, 

Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo e China, correspondendo 

a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. 

 De acordo com dados da Agência Nacional das Águas (ANA), o continente com maior 

concentração de água doce é a América com cerca de 39,6%, seguido pelo continente asiático 

com 31,8%. O continente com menor volume de água doce é a Oceania, concentrando apenas 

3,9% da água doce disponível. A África, por sua dimensão, é um dos continentes que sofre 

com a falta de água, tendo em seu território cerca de 9,7% da água doce do mundo. 

 

Aula 2 

CICLO DA ÁGUA 

 O ciclo da água é responsável pela reposição de água doce no mundo e corresponde 

ao movimento da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ao longo da circulação, a 

água apresenta-se em diferentes estados físicos. O ciclo hidrológico ocorre da seguinte 

maneira: 

 

 A energia solar que chega até a superfície terrestre faz com que a água de oceanos, 

mares, lagos, rios, sofram evaporação. O vapor d'água eleva-se formando nuvens. Devido às 

condições climáticas, as nuvens podem estar carregadas de umidade, precipitando, então, em 

forma de chuva, neve ou granizo. Ao retornar à superfície, parte da água precipitada pode 

evaporar antes mesmo de alcançar o solo; outra parte retorna aos oceanos, mares e demais 

cursos d'água; parte infiltra-se no solo abastecendo os reservatórios subterrâneos e assim o 

processo de circulação é reiniciado. 

 

ÁGUA POTÁVEL 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-dinamica-atmosfera.htm


 Água potável, segundo o Ministério da Saúde, é a “água que atenda ao padrão de 

potabilidade e que não ofereça risco à saúde”, ou seja, é aquela que pode ser consumida por 

atender requisitos físicos, químicos e biológicos que estabeleçam sua qualidade e garanta 

segurança ao bem-estar do consumidor. 

 Os principais requisitos para classificar a água como potável é: 

1. Ser inodora, incolor e ter sabor indefinível, mas que permita distingui-la dos demais 

líquidos. 

2. Não pode conter organismos patogênicos, ou seja, que causem doenças. 

 

UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

 A água além de compor boa parte do planeta e do nosso corpo, garantindo a existência 

de vida, possui também inúmeras utilidades, estando presente em quase todas as atividades 

humanas que permitem o desenvolvimento de uma sociedade. A atividade que mais consome 

água no mundo é a agricultura, segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO). Quase 70% do consumo de água é voltado ao setor 

agrícola. A segunda atividade que mais consome água doce é a indústria, de acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente, representando cerca de 22% do consumo e depois 

o abastecimento doméstico correspondendo a aproximadamente 8% do consumo. No 

Brasil, cerca de 60% da água consumida é destinada ao setor agrícola; 17% ao setor industrial 

e 9% ao abastecimento doméstico. 

 

Aula 3 

ATIVIDADES 

 

1. De onde vem à água que consumimos? 

______________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/consumo-agua-no-mundo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/consumo-agua-no-mundo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agricultura-5.htm


__________________________________________________________________________

_____ 

2. A água em nosso Planeta se apresenta em três estados físicos, quais são eles e cite um 

exemplo de cada. 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

3. De onde vem à chuva? Dica: leia o texto sobre o Ciclo da Água. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

4. Qual a principal fonte de energia que faz com que o ciclo da Água aconteça? 

__________________________________________________________________________

_____ 

5. O que é água potável e como ela é classificada? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

6. Para responder as próximas questões faça a leitura do gráfico: O Uso da Água por Região 

e Setor: 

A) Em qual região do Mundo a água é utilizada em maior escala para a agricultura? 

__________________________________________________________________________

_____ 

B) Em qual parte do Planeta a água é utilizada em maior e menor escala na indústria? 

__________________________________________________________________________

_____ 

C) Classifique do maior para o menor o uso da água para fins domésticos em todas as partes 

do Mundo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 



INGLÊS 

Aula 1 

 Se você está começando a ter contato com o inglês, vai perceber que duas palavrinhas 

são muito repetidas no idioma: is e are. Hoje, você vai entender quando e como usar cada 

uma delas.  

 

O que significam is e are? 

 Antes de entender quando esses termos devem ser usados, você deve saber o que 

eles significam: ambos são o presente do verbo to be e querem dizer “ser” ou “estar”. Isso 

mesmo, no inglês, o mesmo verbo serve para falarmos sobre o que é ou está, dependendo 

do contexto. 

 

Quando usar is ou are? 

 Ok, você já sabe o que significam os termos, mas quando utilizar cada um? Eles devem 

ser usados de acordo com o pronome, ou seja, com quem ou de quem você está falando. 

Cada um combina com uma pessoa e, por isso, podem significar “é”, “está”, “são”, “estão”, 

“somos” e “estamos”. O segredo é entender esta listinha: 

I am – eu sou/estou 

You are – você é/está/ vocês são/estão 

We are – nós somos/estamos 

They are – eles são/estão 

He is – ele é/está 

She is – ela é/está 

It is – isso é/está 

• Para falar sobre a pessoa com quem está conversando, use are. 

• Para falar sobre um grupo de pessoas, use are. Ele é o único indicado para o plural. 

• Lembre-se de que o is só pode ser usado no singular. 

• Como você viu, só um pronome não combina nem com is e nem com are. O I, que quer 

dizer “eu”, tem uma forma específica e exclusiva, o am. 



• Para fazer perguntas com o verbo to be, você deve inverter a ordem e colocar 

o am, are ou is antes do pronome. 

 

Aula 2 

Complete as frases abaixo com IS, ARE ou AM. Após traduza todas as frases; 

A) I _______ very happy today. – ______________________________________________ 

B) ______ I wrong? –  ______________________________________________ 

C) I _____ not afraid, I believe in you. –  ________________________________________ 

D) You ______ the best teacher that I know.–  _____________________________________ 

E) _______ you Ana’s husband? –  ____________________________________________ 

F) You _____ not pessimists, you’re realists. –  ____________________________________ 

G) He _____  a good boy.–  ______________________________________________ 

H) _______ Luiza your friend?–  ______________________________________________ 

I) ______ we late for dinner? –  ______________________________________________ 

J) _____ they busy this weekend? –  ____________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


