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18 de maio: Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

 

 

 
 
 
 

18 de maio é celebrado o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, data 
determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, 
em memória à menina Araceli Crespo, de 08 
anos de idade, que foi sequestrada, 
violentada e assassinada em 18 de maio de 
1973. Portanto, o Comitê Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual de 
Crianças e Adolescentes incentiva que em 
todo o Brasil sejam realizadas ações que 
visem alertar toda a sociedade sobre a 
necessidade da prevenção à violência sexual. 

Diariamente crianças e adolescentes 
são expostos a diversas formas de violência 
nos diversos ambientes por eles 
frequentados. Dessa forma, a família, a 
sociedade e o poder público, devem ser 
envolvidos na discussão e nas atividades 
propostas em relação à prevenção ao abuso 
e exploração sexual, alertando principalmente 
que as vítimas, em sua grande maioria, não 
têm a percepção do que é o abuso sexual. 



A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias 
idades (incluindo bebês), e em todas as classes sociais, podendo ser de várias 
formas, como: 

• abuso sexual: a criança é utilizada por adulto, ou até um adolescente, 
para praticar algum ato de natureza sexual; 

• exploração sexual: usar crianças e adolescentes com propósito de troca 
ou de obter lucro financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, 
tráfico, pornografia, ou também em rede de prostituição. 
Assim que for identificada a violência sexual, antes mesmo de conversar 

com a vítima, é importante entrar em contato com profissional que possa 
colaborar e dar o encaminhamento correto de acordo com o caso, conforme a 
Lei nº. 13.431/2017. 

Ressaltamos a importância do trabalho em rede, destacando os Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades 
públicas que funcionam como porta de entrada para o atendimento de pessoas 
em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. Salientamos 
que principalmente não culpabilizem a criança ou o adolescente e que, 
identifiquem quaisquer elementos e situações de risco que possam haver. 

Havendo alguma suspeita é possível fazer a denúncia por meio do 
canal Disque 100. A ligação é gratuita, funciona todos os dias da semana, por 
24h, inclusive sábados, domingos e feriados. A denúncia pode ser feita também 
na Polícia Militar, pelo número 190, ou Polícia Rodoviária Federal, pelo 191. O 
sigilo é garantido, e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móvel. 
Mais informações poderão ser obtidas no site www.facabonito.org.br 

 
Texto: CPSE/SUPAS 
Publicado por: Leomar Alves Rosa 
 

Aulas 3 e 4 

Responda 

 

01.  Por que a date de 18 de maio foi escolhida para ser o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

02.  Para que serve esta data? Explique com suas palavras. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

03.  A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias 
idades. Quais são as duas maneiras citadas no texto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

04.  Você pode fazer uma denúncia por meio do número________ 

http://www.facabonito.com.br/


 

05. Faça um cartaz, em folha sulfite, colocando as principais informações para 
a conscientização desta data. Você vai produzir o cartaz para crianças de 
8 anos. Então, fação bem colorido, com as informações mais importantes 
como: o número do disque denúncia, a data de comemoração, desenho 
de crianças felizes ou crianças tristes e assustadas. Use, como inspiração 
a propaganda utilizada acima. 
 

Boa Sorte! 

GRAMÁTICA 
Sinônimo, Antônimo e Homônimo 

Os sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado e os antônimos são 

palavras de significação oposta. 

As palavras sinônimas são aquelas com significados semelhantes, sentido 

aproximado, mas não idênticos.  

Exemplos: casa, lar, moradia, residência e domicílio.  

Poucas vezes se usa a palavra domicílio no dia a dia, embora seja sinônimo de 

casa. 

Em um texto, quando não queremos repetir várias vezes a mesma palavra em 

uma redação, recorremos a seus sinônimos, para que o texto não fique repetitivo.  

Outros exemplos: • alfabeto – abecedário; • brado, grito – clamor; • extinguir, 

apagar – abolir.  

As palavras antônimas são aquelas de significados opostos, contrários.  

Exemplo: gigante e anão, ou tudo e nada. 

Também pode acontecer por meio da adição de prefixos (pedaço que vem antes 

do radical). Exemplos: • contente – descontente ● real - irreal • feliz – infeliz. 

As palavras homônimas são aquelas idênticas na escrita e no som, mas com 

significados diferentes. Trata-se de palavras de origens diferentes que passaram 

a ser escritas e pronunciadas da mesma forma em determinada língua. 

Exemplos: manga (fruta) - manga (parte do vestuário que cobre o braço) canto 

(música) - canto (parte de uma sala). 

 

Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por um 

sinônimo.  

a) Mariana me auxiliou na pesquisa.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) Verônica é muito carinhosa com todos os alunos.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) O cabelo de Sofia está comprido.  



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) No início do ano, Marcelo se tornou meu amigo.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) O gato saltou o muro.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) Procure as palavras no dicionário.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) O rapaz entendeu a narrativa do livro.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

h) A menina está muito feliz.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

i) Leonardo mora bem longe da escola, 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

j) A avaliação deixou os estudantes nervosos.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Aula 2 

Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por um 

antônimo.  

a) É impossível ficar sem sair de casa.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) Meu amigo é muito alto.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Pela manhã tomei leite quente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Hoje o trânsito na cidade estava muito rápido.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) Os dias com chuva são tristes.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) O balde de água está cheio.  



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) As leis são justas.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

h) O povo brasileiro é muito rico.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

i) Gosto de estar sempre acompanhada. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

j) O povo gaúcho está doente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Aula 3 

Reescreva as frases abaixo, utilizando uma das palavras em negrito de 

forma correta.  

a) O jornalista não pôs o acento/assento na palavra correta.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) O tapeceiro reformou o acento/assento da cadeira.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Espero que eles viagem/viajem amanhã cedo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Espero que eles façam uma boa viagem/viajem. 

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) Tivemos que apertar o passo/paço para chegar antes da chuva.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) Aquela menina monta sem sela/cela.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) É o carcereiro que abre e fecha a sela/cela. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

h) A Orquestra da Fundação Pão dos Pobres fará um conserto/concerto 
musical. 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

i) Aquele homem tem bom censo/senso.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

j) No inverno minha mãe acende/ascende a lareira. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

MATEMÁTICA 
AULA 

POTENCIAÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

 

A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais 

Exemplos: 

a) 23 = 2 x 2 x 2 = 8 
2 é a base, 3 é o expoente, 8 é a potência ou o resultado da 
multiplicação. 
 

b) 32 = 3 x 3 = 9 
3 é a base, 2 é o expoente, 9 é a potência ou o resultado da 
multiplicação. 
 

c) 53 = 5 x 5 x 5 = 125 
5 é a base, 3 é o expoente, 125 é a potência ou o resultado da 
multiplicação. 
 

CASOS DE POTENCIAÇÃO 

      1). Todo número diferente de zero e elevado a zero é um. 

70=1 

30=1 

100=1 

640 = 1  



     2).Todo número diferente de zero e elevado a um é o próprio número.   

2¹=2 

3¹=3 

15¹=15 

310 = 31 

      3).Se em uma potência exista a base zero e qualquer número no expoente, 

o resultado será zero. 

05=0 

0¹²=0 

0¹¹¹=0 

02222 = 0 

MAIS EXEMPLOS: 

a) 40 =1 
b) 41 =4 
c) 42 =4x4=16 
d) 43 =4x4x4=64 
e) 44 = 4x4x4x4=256 

 
f) 30 =1 
g) 31 =3 
h) 32 =3x3=9 
i) 33 =3x3x3=27 
j) 34 = 3x3x3x3=81 

 
k) 100 =10 
l) 101 =10 
m) 102 =10x10=100 
n) 103 =10x10x10=100 
o) 104 = 10x10x10x10=1000 

 Curiosidade: Toda a potência com base 10, resulta em um 
número com a quantia do expoente. 
 

p) 20 =1 
q) 61 =6 
r) 82 =8x8=64 
s) 92 =9x9=81 
t) 72 = 7x7=49 
u) 250 =1 
v) 132 =13x13 =169 
w) 162 =4x4=16 
x) 203 =20x20 = 400 
y) 54 = 5x5x5x5 = 625 

 
EXERCÍCIOS: 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 2) 

1) Sendo 53 = 125, responda: 



a) Quem é a base? 

 

b) Quem é o expoente? 

 

 c) Quem é a potência? 

 

2). Calcule as potências: 

 
a) 30 = 
b) 80 = 
c) 81 = 
d) 82 = 
e) 52 = 
f) 72 =  
g) 150 = 
h) 32 = 
i) 52 = 
j) 23 = 
k) 22 = 
l) 102 = 
m) 103 = 
n) 24=  
o) 251 = 
p) 112 = 
q) 122 = 

 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 3) 

RAIZ QUADRADA EXATA DE NÚMEROS NATURAIS 

Raiz quadrada 

 

 

 

 

Podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa da 
potenciação, pois: 

 

Assim, para encontrarmos a raiz de um número, basta descobrirmos um outro 
número que, multiplicado por si mesmo, resulta no número da raiz. Exemplos: 



• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  

• , pois  
•  

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 4) 

1) Determine as raízes: 

a) √4 =  

b) √25 =  

c) √16 =  

d) √9 =  

e) √81 =  

f)  √100 =  

g) √36 =  

h) √1 =  

i) √400 =  

j) √121 =  

k) √169 =  

l) √900 = 

 

EXEPRESSÕES NÚMERICAS 

As expressões devem ser resolvidas obedecendo à seguinte ordem de 

operações: 

1) Potenciação e radiciação; 

2) Multiplicação e divisão 

3) Adição e subtração 

 
EXEMPLOS: 
√144 + √169 -√81 =  
    12+13 - 9 = 
     25 - 9 = 16 



 
√49 + 2³ - 1= 
 7 + 8 – 1= 
  15 – 1 = 14 

(TEORIA DA MATEMÁTICA – AULA 5) 

 
1) Calcule o valor das expressões: 

 
a) √25 + √16 =  
b) √9 - √49 =  
c) √1 + √0 =  
d) √100 - √81 + √4 =  
e) √36 + √16 + √9 =  

 
 
2) Calcule o valor das expressões: 
 
a) 3 + 4² + 1 =  
b) 2³ - 2² + 2 =  
c) 1⁴ + 5 +3² =  
d)  √25 + 2³ = 
e)  3² - √36 = 

 
(GEOMETRIA AULA- 1)  
Medidas de Comprimento 

Entre as unidades de medida de comprimento existentes, a que é 

considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é 

o metro. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos 

do metro são quilômetro (km), hectômetro (hm) e decâmetro (dam), e 

os submúltiplos são decímetro (dm), centímetro (cm) e milímetro (mm). 

Leia também: Conversão de unidades: aprenda como fazer 

Neste texto, vamos estudar essas unidades de medida mais detalhadamente. 

Também vamos ensinar a transformar uma unidade em outra, além de resolver 

alguns exercícios sobre o assunto. 

Múltiplos e submúltiplos do metro 

→ Múltiplos do metro: 

• Quilômetro (km) → Um quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 
metro x 1000 = 1 quilômetro. 
1KM = 1000M 

• Hectômetro (hm) → Um hectômetro equivale a 100 metros, isto é, 1 metro 
x 100 = 1 hectômetro. 
1hm = 100M 

• Decâmetro (dam) → Um decâmetro equivale a 10 metros, ou seja, 1 
metro x 10 = 1 decâmetro. 
1dam = 10m 

→ Submúltiplos do metro 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/conversao-unidades.htm


• Milímetro (mm) → O milímetro equivale a dividir o metro em 1000 partes 
iguais, ou seja, 1 metro : 1000 = 1 mm. 
1mm = 0,001m 

• Centímetro (cm) → O centímetro equivale a dividir o metro em 100 partes 
iguais, ou seja, 1 metro : 100 = 1 centímetro. 
1cm = 0,01m 

• Decímetro (dm) → O decímetro equivale a dividir o metro em 10 partes 
iguais, ou seja, 1 metro : 10 = 1 decímetro. 
1dm = 0,1m 

Exemplos 

Vamos transformar as unidades de medidas a seguir para metro: 

a) 10 dam 

Sabemos que 1 dam equivale a 10 m, logo 10 dam equivale a: 

1 dam = 10 m 

10 dam = 100 m 

b) 2 km 

Em 1 km, temos 1000 m, então, em 2 km, vamos ter o dobro, ou seja, 2000 m. 

c) 35 hm 

Como em 1 hm, temos 100 m, então, em 35 hm, vamos ter 35 x 100 m, ou seja, 

3500 m. 

d) 4 cm 

De maneira análoga, sabemos que, em 1 cm, temos 0,01 m. Logo, em 4 cm, 

vamos ter 4 x 0,01 m, isto é, 0,04 m. 

e) 2000 mm 

Por último, em 1 mm, temos 0,001 metro; em 2000 mm, vamos ter 2000 x 0,001 

m = 2 m. 

(GEOMETRIA AULA- 2) 

Exercícios: 

1). Fazendo a conversão de 12 km para metro, quanto obtemos? 

 

 2).Dois primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus do transporte 

público. A parada do ônibus fica a 100 metros da escola dos primos. Sabendo 

que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é de 5 quilômetros, 

determine quantos metros eles andam por dia. 

 

3) Determine quanto vale em mm 2 dam. 

 

4) Calcule a soma de 3 km + 20 m. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/divisao.htm


                                       ARTE  

     Vamos iniciar o 2º bimestre mais uma vez remotamente, tenho muita 

esperança de que no próximo semestre estaremos juntos. Continue fazendo sua 

parte daí que eu faço a minha daqui até breve; bons estudos.  

1 Aula - A invenção da dança 

                                                       Ricardo Silvestri                                      

 Antes da dança, veio a música, 

Que nasceu dentro do corpo,  

Na batida do coração. 

Batuca, coração, batuca. 

Um dia a música saiu para fora 

E foi para a mão. 

Batuca, tambor, batuca. 

O ouvido escutou, mas o pé também 

E começou a bater 

Até o dedão chamou 

O dedo médio pra estalar. 

E a cintura que era dura, 

Foi para um lado e outro 

Sem parar 

A música saiu de dentro do corpo 

E o convidou pra dançar 

 

Atividades (OBS ATIVIDADES ESCRITAS EM LETRA DE FORMA) 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso referente ao assunto tratado no texto  

(   ) a poesia fala sobre o nascimento do homem primitivo 

(   ) fala do descobrimento dos sons corporais 

(   ) fala da percepção corporal individual ou coletiva e sua expressão 

(   ) duvida  do surgimento dos sons 

(   ) sobre o convite da música para o corpo dançar 

2º Com suas palavras comente a poesia com o que estamos estudando _______ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3º Pinte a imagem que poderia ilustrar a poesia se desejar pode completá-la. 

                           
2 Aula Atividade de pesquisa 

Direitos humanos 

     O conceito de direitos humanos é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser 

humano, independente da sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. São garantias 

que dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o 

mínimo de recursos que alguém precisa para sobreviver.  Abrangem garantias fundamentais 

de maneira universal como saúde, segurança, alimentação e liberdade. 



     A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda 

Guerra Mundial, e foram reconhecidos em escala global e institucionalizados por meio dos 

esforços da ONU (Organização da Nações Unidas). Isso significa que eles se aplicam a todos 

os homens, mulheres e crianças – sem distinção. 

 

Com base na introdução acima pesquise e responda.  (LETRA DE FORMA) 

 

1º Qual a importância do dia 18 de maio? _______________________ ___________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2º Qual é o símbolo do dia 18 de maio e qual seu significado? __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3º Qual o número deve ser discado para denunciar abuso e violência contra crianças e 

adolescentes? ________________________________________________________________ 

4º No quadro abaixo desenhe o símbolo de 18 de maio e deixe uma mensagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED.FISICA 

Aula 1: Lutas do Brasil  

Vamos continuar com o tema do roteiro passado, a Capoeira. Agora iremos conhecer os 

principais movimentos. Você deverá analisar cada um dos movimentos e acessar o link 

abaixo para responder as perguntas. 

 



 

Aula 2: Responda 

1) Cite e defina os principais movimentos da capoeira: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________ 

 

2) Faça uma pesquisa histórica sobre a origem da Capoeira. Anexe sua pesquisa ao 

roteiro de estudos.  Escreva: Como ela se originou, onde ela surgiu, onde ela se 

consolidou, a origem do nome e tipos de capoeira. 

 

Dança de Guerra, Viagem Pitoresca ao Brasil, Rugendas – Jogo da Vidcesse o link para 

auxiliar os estudos  https://www.youtube.com/watch?v=NzulQ6knoD0 

 

HISTÓRIA 

Aula 1,2 e 3 



 Faça uma leitura atenta do texto, marque os pontos importantes, para responder as 

questões que estarão no Roteiro da 2º semana de maio!!! 

 

A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM OUTRAS SOCIEDADES 

EGITO ANTIGO III 

 Retomando nossos estudos sobre o Egito Antigo, vamos ver como estava 

organizada a sociedade do Egito Antigo.  

 Não muito diferente de quase todas as sociedades existentes em nosso 

planeta, a sociedade era dividida entre dominantes e dominados. 

Vamos lá então, apresentar os dominantes: 

• como é sabido por todos, o Faraó era considerado um deus vivo, com autoridade 

absoluta, apenas altos dirigentes e chefes de províncias podiam questionar algumas ordens do 

faraó e assim mesmo isso era extremamente arriscado. 

• Nobres: comandavam províncias ou principais postos do exército, os cargos eram 

hereditários. 

• Sacerdotes: presidiam cerimônias religiosas e administravam os bens do templo, 

desfrutavam da enorme riqueza proveniente das oferendas. 

• Escribas: funcionários públicos que cobravam impostos, fiscalizavam a economia, 

organizavam as leis... Todos sabiam ler, escrever e contar. 

 Agora chegou o momento de apresentar os dominados: 

• Artesãos: trabalhadores urbanos como barbeiros, ferreiros, barqueiros, tecelões, 

carpinteiros... Muitos trabalhavam em construções e viviam quase sempre na pobreza. 

• Felás: camponeses ou trabalhadores das obras públicas, transporte... Eram a grande 

maioria dos egípcios e viviam na miséria. 

• Escravos: presos de guerra, trabalhavam nos serviços mais pesados como as pedreiras. 

Viviam precariamente, mas tinham alguns direitos, como casar com pessoas livres, possuir bens, 

testemunhar... (Alguns tinham altas colocações, inclusive alguns estavam entre os escribas). 

Os camponeses não tinham descanso mesmo durante as cheias, nesse período 

fabricavam e consertavam utensílios e, por vezes, eram chamados para as obras dos faraós. 



Quando as águas descem, eles consertavam os estragos feitos por esta, consertando canais e 

reforçando a margem do rio. 

A irrigação era diária, devido a força do sol e a noite os camponeses verificavam os 

utensílios e fabricavam cordas. Alimentavam-se de pão, cerveja e legumes e, as vezes, peixe e 

frutas. Eram muito magros com essa alimentação. Os gordos são de classes abastadas, e eram 

considerados elegantes. 

Economia 

Predomina o modo de produção asiático. Estado/Faraó é dono de toda a terra, controlando 

o trabalho agrícola. Além da agricultura, o Estado egípcio também controlava muitas outras 

atividades econômicas, por meio de seus funcionários, administrava as pedreiras, minas e 

construções. A maioria dos egípcios viviam em servidão, obrigados a sustentar elites com 

tributos, em bens (impostos) ou trabalho (corvéia). 

As Principais atividades econômicas eram: 

• Agricultura: destaca-se o cultivo de trigo (pão), cevada (cerveja), linho (tecidos) e papiro 

(papel). 

• Pecuária: criavam bois, asnos, carneiros, porcos e aves, após invasão dos hicsos 

começam a criar cavalos. Para a maioria da população carne era um luxo e só a consumiam em 

ocasiões especiais. 

• Comércio exterior: exportação (trigo, tecidos de linho, cerâmica...) e importação (marfim, 

perfumes, peles...). Era de controle do Estado, que envia expedições para Palestina, Creta, 

Fenícia... 

GEOGRAFIA 

Aula 1, 2 e 3 

 Faça uma leitura atenta do texto, marque os pontos importantes, para responder as 

questões que estarão no Roteiro da 2º semana de maio!!! 

TIPOS DE PAISAGENS 

 Existem vários tipos de paisagem. São elas que compreendem aquilo que se define 

como espaço geográfico. 

Paisagem Natural 

 Paisagem natural: cenário verde com água limpa e fresca 



 A paisagem natural remete à natureza. Serra, mar, cascatas são espaços naturais que 

geralmente podem ser modificados em decorrência de aspectos climáticos e outros 

acontecimentos naturais, não por intervenção humana. 

Paisagem Humanizada 

 Paisagem modificada: cidade com várias construções 

 A paisagem humanizada, modificada ou artificial é aquela em que é claramente 

perceptível a intervenção dos homens. 

 Nesses casos, a paisagem é modificada para criação de infraestruturas. Basta pensar 

numa porção de terra desabitada e planejar a construção de tudo o que a torna capaz de ser 

povoada: prédios, escolas, hospitais, lojas, estradas. 

Paisagem Cultural 

 Tribo indígena: povoação rodeada por paisagem verde 

 A paisagem cultural revela aspectos culturais de uma extensão territorial. A forma como 

ela se apresenta indica costumes e valores dos seus habitantes. 

 Como exemplo, podemos citar as tribos indígenas. A ocupação desses locais é muito 

diferente das estruturas criadas para uma população que não é indígena. 

 Importante frisar que as paisagens diferentes são importantes, por isso é preciso que 

haja equilíbrio entre elas. 

 A paisagem natural é indispensável para a proteção do meio ambiente. Mas a 

humanização de alguns espaços também não pode ser facilmente dispensada, uma vez que 

muitas construções visam o bem-estar e propiciam melhores condições para os seus 

habitantes. Conservar certas paisagens, por sua vez, concorre para a valorização da identidade 

de uma sociedade. 

 

CIÊNCIAS 

Aula 1, 2 e 3 

 Faça uma leitura atenta do texto, marque os pontos importantes, para responder as 

questões que estarão no Roteiro da 2º semana de maio!!! 

 

TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA 

 Você já viu na aula passada que Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que 

tem massa. Agora vamos estudar as transformações ou fenômenos físicos ou químicos que 

podem ocorrer com ela.  

 Podemos dizer que, no mundo, a matéria sempre sofre transformações, seja por ação de 

processos e fenômenos naturais, seja pela ação humana. Porém, nem toda transformação leva 

á formação de novas substâncias. Sendo assim, é possível distinguir dois tipos de transformação: 

a física e a química. 



 

Transformações Físicas 

 São aquelas que não formam novas substâncias. Um exemplo é a mudança dos estados 

físicos da água. 

1. Solidificação: passagem do estado líquido para o sólido. 

2. Fusão: passagem do estado sólido para o líquido. 

3. Vaporização: passagem do estado líquido para o gasoso. Existem três tipos: 

Evaporação: passagem lenta do estado líquido para o gasoso. 

Ebulição: passagem rápida do estado líquido para o gasoso. 

Calefação: passagem instantânea do estado líquido para o gasoso. 

4. Condensação: passagem do estado gasoso para o líquido. 

 

 

 

Transformações químicas 

 São aquelas que formam novas substâncias. A queima de um pedaço de papel ou de uma 

vela são exemplos de transformação química. O fenômeno químico altera a natureza da 

substância. 

Propriedades Gerais da Matéria   

São propriedades comuns a todo tipo de matéria. Suas medidas ajudam na identificação do 

tipo de matéria, mas não são por si sós, suficientes para essa análise. As propriedades gerais 

da matéria mais importantes estão listadas a seguir. 

 Massa: grandeza física que corresponde à quantidade absoluta de matéria que compõe 

aquele material. Todos os corpos possuem massa. 

 Extensão: corresponde ao espaço ocupado, ao volume ou à dimensão de um corpo. 

 Impenetrabilidade: é a capacidade de uma quantidade de matéria de não ocupar o lugar 

de outra e/ou de não permitir que esta outra matéria ocupe seu lugar no espaço, 

simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. 



 Divisibilidade: todos os corpos podem ser divididos em porções menores sem se 

alterarem a sua constituição e, por isso, todos os corpos são divisíveis (incluindo o átomo). 

 Compressibilidade: os corpos têm a propriedade de poder reduzir o seu volume sob a 

ação de uma força externa. 

 Elasticidade: os corpos têm a propriedade de voltar à sua forma inicial, no momento de 

dissipação de todas as forças que lhe foram aplicadas. Além disso, é possível exercer uma força 

capaz de estender seu tamanho. 

 Porosidade: toda matéria é porosa e descontínua, contendo espaços (poros) entre as 

partículas que a constituem; tais poros podem apresentar diferentes tamanhos. A porosidade é 

a capacidade de uma matéria de apresentar poros maiores ou menores que outra, fazendo com 

que a densidade de variadas matérias seja diferente. 

 Inércia: é caracterizada pela capacidade de um corpo de manter inalterada sua 

velocidade ou seu repouso, exceto quando alguma força externa modifica a intensidade de seu 

movimento ou interrompe seu repouso. 

 

Propriedades Específicas da Matéria 

 Todas as matérias apresentam várias propriedades gerais, porém alguns tipos de matéria 

têm características que outros tipos não têm, algo como uma “impressão digital” de determinado 

grupo.  As propriedades específicas são fundamentais para que saibamos como lidar com 

determinadas substâncias da melhor forma possível e com segurança. São classificadas em três 

grandes grupos: propriedades organolépticas, propriedades químicas e propriedades físicas. 

a) propriedades organolépticas 

 As propriedades organolépticas (cor, brilho, sabor, odor, textura e som) são 

características da matéria que podem ser percebidas e comprovadas por meio dos sentidos do 

ser humano (visão, paladar, olfato e tato), como o cheiro de uma vela de parafina se queimando 

ou a textura de uma tábua de madeira. 

b) propriedades químicas 

 As propriedades químicas (combustível, oxidante, corrosivo, explosivo, efervescência e 

fermentação) são os modos pelos quais cada tipo de matéria reage quimicamente com outras 

substâncias ou com o meio ambiente, alterando parcial ou completamente sua composição 

química e/ou a da substância com a qual tal matéria interagiu. 

 Um bom exemplo de propriedade química é a de materiais combustíveis, como a gasolina. 

Sua combustão ocorre sob determinadas condições, transformando a gasolina em outras 

substâncias, como o dióxido de carbono e a água. 

c) propriedades físicas 

 As propriedades físicas são características encontradas em cada tipo específico de 

matéria; são percebidas quando a substância é submetida a determinadas condições 



ambientais e, mesmo sob essas condições, a matéria não altera sua composição, pois essas 

propriedades são absolutas e inalteráveis em determinado grupo de substância. 

 

INGLÊS 

Aula 1 

 

Aula 2 



 



 

 

                       

 

  

 

 

 
 

 

 

 


