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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL- LIPT 
(10º Roteiro – 3º semana de maio ) 

 

 Aula 1: Querido (a) aluno (a), copie em seu caderno o que é onomatopeia. Lembre-

se de utilizar caneta para copiar e caprichar na letra! 

 

  

                                                          ONOMATOPEIA 

 O que seria de uma história em quadrinhos se não fosse a onomatopéia? Sabe esses 

nomes estranhos, que provocam uma fala diferente e divertida nas histórias? Pois é, eles 

geralmente aparecem para imitar barulhos, ruídos, sons e movimentos; e nem precisa ser 

só de pessoas, pode ser de animais, objetos e coisas. 

 Veja alguns exemplos de onomatopeias abaixo: 

 Dim Dong!!! – imita o som de uma campanhia; 

 Toc Toc!!! – imita o som de uma batida na porta; 

 Bummmmmm!!! – imita o som de uma bomba; 

 Buáááá!!! – imita o som de um choro; 

 Nhac!!! – imita o som de uma mordida. 

 

Aula 2: Assista o vídeo complementar para ampliar os seus conhecimentos sobre as 

onomatopeias https://youtu.be/lpR-u0DaHnE 

 

 

  

Aula 3: Leia a tirinha abaixo e responda às questões: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lpR-u0DaHnE
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BROWNE, D. “Hagar, o horrível”. Porto Alegre: LP&M, 2008. p. 40. 

 

 1 ) Identifique a passagem da tira que apresenta uma onomatopeia: 

 a) (     ) “Que dia!” 

 b) (     ) “Pegou alguma coisa?” 

 c) (     ) “Ahhchoo!” 

 

 2) A onomatopeia, identificada acima, revela que Hagar ficou: 

a) (     ) doente 

b) (     ) faminto 

c) (     ) raivoso 

 

 3) Assinale a onomatopeia que poderia substituir a que foi empregada na tira, sem interferência no 

sentido: 

a) (     ) Cof-cof! 

b) (     ) Buááá! 

c) (     ) Atchim! 

 

4)“Pesquei por quatro horas [...]”. Marque a onomatopeia que poderia representar o som da 

passagem das horas nessa parte do texto: 

a) (     ) Din-don! 

b) (     ) Tique-taque! 

c) (     ) Trrrim-trrrim! 

 

 5) Supondo que Hagar tivesse pescado muitos peixes, aponte a onomatopeia que poderia exprimir 

o som de seu grito de felicidade: 

a) (     ) Uhuuu! 

b) (     ) Bum! 

c) (     ) Grrr! 

 

Aula 4: Explicação e correção das atividades através do Google Meet e Whatsapp 
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GRAMÁTICA 

(10º Roteiro 3º semana de maio)  

1ª aula 
 Vídeo: Ortografia G/J- http://mcbspf.blogspot.com/2012/02/blog-post.html?m=1 
 Vídeo Educativo: https://wordwall.net/pt/resource/4794868/escrita-j-ou-g 
2ª aula  
Lembre-se! 
Viajem – deriva do verbo viajar, que não pode ser grafado com G. 
Exemplo: Não é seguro que eles viajem à noite. 
Viagem –  é um substantivo. 
Exemplo: Nossa viagem foi inesquecível. 

1- Agora complete com G ou J: 
a) A via___em foi maravilhosa! 
b) Espero que via___em em breve! 
c) Via___em sem medo, cuidarei da casa para vocês. 
d) Faço quatro via____ens internacionais todos os anos 
e) A agência está com promoção nos pacotes de via____ens. 

Animais selvajens     
Há uma grande diversidade de animais selvajens (ou silvestres) por todo o mundo, e todos 

possuem grande importância para o equilíbrio da natureza. Muitos são tirados de seu habitat natural 
e colocados em cativeiro, sendo prejudicados, e prejudicando os ecossistemas naturais. A principal 
causa é o comércio ilegal que aumenta a cada dia, e junto com ele, a extinção de várias espécies. 
    Todo animal possui um papel fundamental e uma beleza única. Portanto é imprescindível a 
conscientização da sociedade, que compra por achar “bonito”, e por pensar que é um ato de “boa 
ação” com a natureza cuidar de um deles. Mas pelo contrário, o animal vive sem liberdade, e não 
pode ajir segundo seus instintos. Não podemos impedir a maneira natural dos animais viverem, 
nem aceitar que eles sejam contrabandeados, sofram maus tratos, e morram. […]. 
 

2- Agora, identifique erros (colocados propositalmente pela autora desta atividade) referentes à 
ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
  3ª aula: WhatsApp / Google Meet / Correção 
Ditado de frases:  https://www.youtube.com/watch?v=IQ2sEj3Du9s 

 

 

 

http://mcbspf.blogspot.com/2012/02/blog-post.html?m=1
https://wordwall.net/pt/resource/4794868/escrita-j-ou-g
https://www.youtube.com/watch?v=IQ2sEj3Du9s
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TEORIA DA MATEMÁTICA  
(10º ROTEIRO-3º semana de maio) 

 

Aula 1 – NÚMEROS NATURAIS  

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para 

aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/  se 

não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Aula 3 – Exercícios  

 ORIENTAÇÕES  

I.Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas 

II.Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva (passe para) as soluções para a folha de 

atividades impressas. 

EXERCÍCIOS 

1) Qual o antecessor e o sucessor dos números  

a) ___ 88 ___ 

b) ____ 1.041 ____ 

c) _____ 16.000 _____ 

d) ____ 548 ____ 

 

2) Escreva com algarismos  

a) 3 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 7 unidades 

Resposta:_____________________________________________________________ 

 

b) 2 centenas de milhar e 3 unidades  

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

c) 8 unidades de milhar, 2 centenas, 6 dezenas e 4 unidades  

Resposta:_______________________________________________________________ 

3) Observe os seguintes números: 

 

120 63 56 513 

756 1.004 81 841 

2.600 147 396 3.079 

 

Agora responda: 

a) Quais números são pares? 

Resposta:________________________________________________________ 

 

b) Quais números são ímpares?  

Resposta: _______________________________________________________ 

4) Escreva como se leem os seguintes números:  

a) 603              Resposta:______________________________________________ 

b) 38.005         Resposta:______________________________________________ 

c) 2.954           Resposta:______________________________________________ 

https://www.somatematica.com.br/
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GEOMETRIA 
(10º roteiro – 3º semana de maio) 

Atividades  

1) O metro de um tecido custa R$3,00.  

 

a) Quanto pagarei por 4 metros desse tecido? 

A) R$8,00 

B) R$14,00 

C) R$12,00 

 

b) Quanto pagarei por 9 metros desse tecido? 

A) R$18,00 

B) R$27,00 

C) R$32,00 

 

 

2) Transforme o metro em Quilômetro: 

a) 7.000 m                 Resposta: 

b) 55.000 m               Resposta: 

c) 90 m                      Resposta: 

 

3) Priscila mede 1,78 m de altura e Selma é 16 cm mais baixa que Priscila. Qual a altura de 

Selma? 

a) 1,62 m 

b) 1,54 m 

c) 1,68 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOME:________________________________________________________________________Nº_____6º________ 

Page: 7 of 18 

“Disque 100 - Denúncia De Abuso E Exploração Contra Criança E Adolescente” 
 

 

CIÊNCIAS  
(10º ROTEIRO – 3º semana de maio) 

 

Aula 1 
CÉLULAS 

 
Todos os seres vivos são formados por células, consideradas a estrutura básica da vida. 

São nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, 
como para a obtenção de energia, a formação e a renovação dos componentes do corpo e para 
reprodução. 

Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser: 

• Unicelulares: formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só 
podem ser observados com o auxílio de microscópios. Assim são as bactérias e os 
protozoários. Essa única célula precisa então realizar todas as funções para que o ser 
unicelular possa viver.  

• Pluricelulares (ou multicelulares): formados por duas ou mais células. O corpo humano, 
por exemplo, é composto de trilhões de células, assim como a maioria dos seres vivos.  As 
células no corpo desses organismos são mais complexas e atuam de maneira conjunta para 
garantir a sobrevivência de um ser vivo. 
 

         Descoberta da célula 
         Atualmente, conhecemos células, microrganismos e diversas outras estruturas invisíveis ao 
olho humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de equipamentos 
que permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas em comparação ao ser humano. 

Essa estrutura foi inicialmente descrita no século XVII pelo inglês Robert Hooke (1635-
1703) ao analisar um corte de cortiça com um microscópio que construiu. O termo célula vem do 
latim cella, que significa pequeno compartimento, e faz referência ao que Hooke visualizou ao 
analisar o corte do vegetal. Por ter observado células mortas, o pesquisador viu apenas a parede 
celular das células vegetais e, por isso, achou que se tratava de um compartimento, e não uma 
estrutura viva e complexa.  

 
         Teoria Celular 
 A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa teoria 
é sustentada por três pilares: 

1. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade 
morfológica dos organismos vivos; 

2. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades 
funcionais dos seres vivos; 

3. Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 
Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor 

unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 
Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, 

sem uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam 
observadas. 
 
Aula 2 
 
Estrutura da célula 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/robert-hooke.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/parede-celular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/parede-celular.htm
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 Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por 
membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. 

 
  

Membrana plasmática: envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, 
mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. 

Núcleo: é a central de comando das atividades celulares, pois contém material hereditário. 
Em geral situa-se no centro da célula. É envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. Nele, 
contém as informações para a manifestação das características de um ser vivo e para o 
funcionamento do organismo. Muitos seres vivos apresentam o material genético formado de DNA 
(ácido desoxirribonucleico).  

Citoplasma: constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas 
as organelas (também chamadas organoides), componentes que realizam funções específicas na 
célula. 
  

Aula 3 
 

Atividades 
 

1) Que características são comuns a todos os seres vivos? 
_________________________________________________________________________ 
 

2) Identifique os componentes da célula abaixo indicado pelas letras: 
 

            

3) A Teoria Celular, que é a base da Biologia Celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise 
as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa 
teoria: 
a) As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. 
b) Todos os organismos vivos são formados por células. 
c) Toda a matéria existente no planeta é formada por células. 
d) Todos os seres vivos e não vivos são formados por células 
e) Nem todo organismo vivo é formado por células. 

A) _____________________________________ 

B) _____________________________________ 

C) _____________________________________ 

D) _____________________________________ 
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Aula 4 

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 
 

 Um ser vivo pluricelular pode ter diversos tipos de células. Nos seres humanos, por exemplo, 
as células do cérebro são diferentes das dos músculos e da pele, apesar de apresentarem o mesmo 
material hereditário. Essas diferenças estão relacionadas com as funções que essas células 
desempenham no corpo. 
 

  
Estruturas das células 
 

O corpo humano é uma estrutura formada por diversos órgãos, sistemas, tecidos e células 
(que são seus níveis de organização) que fazem dele um sistema complexo que permite os 
humanos de realizarem ações, como andar, correr, respirar, pensar falar, entre outras. 

Assim como os outros animais, os seres humanos são pluricelulares (formados por mais de 
uma célula), onde cada uma dessas células possui formatos e funções diferentes, gerando tecidos, 
órgãos e sistemas. 
 
Atividades: 
 
1) Quais são os níveis de organização dos seres vivos? 

_____________________________________________________________________ 
 
2) Escreva o significado dos termos a seguir. 

 
a) Seres vivos pluricelulares: ____________________________________________ 
b) Glóbulos vermelhos: _________________________________________________ 
c) Ovócito: ___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Saiba mais! 
 
O tamanho das células humanas 
 Embora existam células de diferentes tamanhos, a maioria delas é muito 
pequena. Imagine a cabeça de um alfinete, que tem 1 mm de diâmetro. Se pudéssemos 
alinhar glóbulos vermelhos (um tipo de célula encontrado no sangue) sobre ela, seria 
possível colocar 125 células de um lado a outro. 
 Uma das maiores células do corpo humano é o ovócito (células femininas 
responsáveis pela reprodução). Na cabeça de um alfinete caberiam aproximadamente 
10 deles alinhados de um lado a outro. 
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HISTÓRIA 
 

HISTÓRIA – (10º Roteiro) 3º Roteiro de Maio 

Aula 1: Ler os textos e assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rkQRd3dNZnQ 
 

BERÇO DA HUMANIDADE, A ÁFRICA TEM UMA HISTÓRIA GRANDIOSA E REPLETA DE CONFLITOS 

A História da África, geograficamente, teve início com a divisão da Pangeia há 300 milhões 
de anos. O supercontinente deu origem a dois blocos: Laurásia (América do Norte e Eurásia) e 
Gondwna (América do Sul, 
África, Índia, Austrália e as 
ilhas do Pacífico Sul).  

A semelhança entre 
o Brasil e o continente 
africano começou a partir 
desse episódio. As 
similaridades são encontradas 
nas formações rochosas, 
fósseis de animais e rastros de 
vegetação.  

O recorte litorâneo dos 
locais também chama atenção, 
o encaixe é como de um 
quebra-cabeças. 
 

HISTÓRIA DA ÁFRICA NA PRÉ-HISTÓRIA  
Charles Darwin (1809 – 1822) foi o primeiro cientista a sugerir que na África surgiram os 

primeiros humanos. As provas do desenvolvimento do homem no continente são inconclusas, mas 
nas últimas décadas as descobertas de novos fósseis, juntamente com o avanço da ciência, têm 
comprovado a hipótese.  

Descobertas científicas atestam a presença do Homo sapiens (espécie humana) no 
continente há mais de 100 mil anos. Mas antes de chegar a essa conclusão, diversos estudos foram 
realizados, inclusive o anatomista, Raymond Dart, em 1924, destacou-se por identificar uma nova 
espécie de hominídeo, o Australopithecus africanus.  

Da espécie Australopithecus afarensis, o fóssil de Lucy foi uma grande descoberta realizada 
por Yvens Coppens, em 1974, na Etiópia. 

Outros fósseis foram encontrados ao longo dos anos na África. As descobertas também se 
estenderam às armas feitas de ossos e chifres, pinturas rupestres e moradias, o que complementou 
os estudos sobre a História da África.  

Por incrível que pareça, o deserto do Saara era habitado por muitos animais e com 
abundantes vegetações. Esse era o cenário de 5 mil e 10 mil anos atrás, em um período que era 
chamado de "Saara verde" ou "Saara úmido". 

Durante esse período tiveram início a atividade agrícola e trabalho de domesticação de 
animais. Há 2.000 anos a.C., os agricultores passaram a realizar o cultivo de arroz e alguns tipos 
de inhame. Já os agricultores da parte meridional deram início a pecuária. 

Na Idade do Bronze (1300-700 a.C) e na Idade do Ferro (1200 anos a.C) houve o 
desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais marítimas no Norte da África. Invenções 
como o bronze e a escrita penetraram no Norte do continente pelo Oriente Médio, já parte 
meridional do Saara não foi contemplada.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-da-africa 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-da-africa
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Aula 2: Responder as ATIVIDADES no roteiro e depois copiá-las no caderno para estudo. 
Aula 3: Correção das atividades e tirar dúvidas pelo Watssap ou Google Meet. 
 
ATIVIDADES 

1) Após ler o texto acima, complete as frases usando as palavras do quadro: 
 

Lucy              –                Berço               –        Pangeia            –             Arroz 

a) A História da África, geograficamente, teve início com a divisão da ______________ há 300 

milhões de anos. 

 

b) A África é considerada o ______________ da Humanidade, pois para muitos cientistas foi lá que 

surgiram os primeiros seres humanos. 

 

c) Da espécie Australopithecus afarensis, o fóssil de _______________ foi uma grande descoberta 

realizada por Yvens Coppens, em 1974, na Etiópia. 

 

d) Há 2.000 anos a.C., os agricultores africanos passaram a realizar o cultivo de ___________ e 

os agricultores da parte meridional deram início a pecuária. 

 
2)  Leia o texto e assinale a alternativa CORRETA: 

Derrubando preconceitos 
 

As pesquisas científicas indicam que todos – homens e mulheres – são de uma mesma 
espécie. Todos têm a mesma origem, apesar de 
apresentar grande variedade de comportamentos e 
tipos físicos, como forma dos olhos, da face, cor de 
pele etc. Mas são diferenças superficiais quando se 
considera a origem da humanidade.  

As sociedades africanas do passado têm 
histórias e derrotas, da vida cotidiana de mulheres e 
homens, com seus sonhos, recordações e costumes, 
assim como a história de todas as sociedades 
humanas. 

Por conta do grande preconceito em relação a 
África, os estudos sobre ela ainda estão no início, mas 
muito já se pode saber.  

.... As principais fontes da história africana são arqueológicas, mas nem todos os terrenos 
se prestam a formação de fósseis que permitam um estudo. 

História.doc, 6º ano/Ronaldo Vainfas... (et al.) – 1. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

a) As principais fontes para o estudo da história da África são registros escritos. 

b) As pesquisas científicas indicam que homens e mulheres, são de espécies diferentes. 

c) As pesquisas científicas indicam que os seres humanos são de uma mesma espécie, apesar de 
apresentar grande variedade de comportamentos e tipos físicos. 

d) A África não é um continente histórico; ela não demonstra nem mudança, nem desenvolvimento. 
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GEOGRAFIA 
(10º ROTEIRO – 3º semana de maio) 

 

 
 
 
 
 

 Movimentos da Terra  
 
Rotação  
Rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento acontece 
no sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9  
centésimos para ser concluído, sendo o responsável por termos o dia e a noite.  
Quando um lado do planeta está para o lado do sol, é dia, e consequentemente, do lado oposto é 
noite. Sem o movimento da Rotação não haveria vida na Terra, já que este movimento desempenha 
um papel fundamental no equilíbrio de temperatura e composição química da atmosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O movimento de rotação da Terra ocorre de 
oeste para leste, ou seja, a porção Leste vê o 
nascer do sol primeiro que o Oeste. Como 
exemplo podemos citar o Brasil e o Japão, 
onde a diferença de fusos horários é 
exatamente 12 horas. Deste modo, quando no 
Japão são 6h da manhã, no Brasil são 6h da 
tarde

Translação  
O movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol junto com os 
outros planetas. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 
horas e cerca de 48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora.  
O tempo que a planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado "ano". O ano 
civil, aceito por convenção, tem 365 dias. Como o ano sideral, ou o tempo concreto do movimento 
de translação, é de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias, dia este 
que é acrescido ao nosso calendário no mês de fevereiro e que recebe o nome de ano bissexto.  
O movimento de translação é o responsável pelas quatro estações do ano: verão, outono, 

inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra. 

 

Orientação e localização - Mundo Educação (uol.com.br) 

 

 

 

Aula 1: Ler o texto e assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g 

Aula 2: Responder as atividades do roteiro e copiá-las no caderno. 

Aula 3: Correção das atividades, tirar dúvidas pelo WhatsApp ou Google Meet. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/orientacao-localizacao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g
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QUESTÃO 1- O movimento realizado pelo planeta Terra em torno de si mesmo e que dura 
aproximadamente 24 horas é chamado de: 

a) rotação.      

b) translação.      

c) mutação.      

d) transformação.      

e) redução. 

 

QUESTÃO 2- O movimento realizado pelo planeta Terra em torno do Sol, com duração aproximada 
de 365 dias e 5 horas, é chamado de: 

a) rotação.      

b) translação.      

c) mutação.      

d) periélio.      

e) afélio. 
 

QUESTÃO 3- Qual é a principal consequência do movimento de rotação da Terra? 

a) Elevação das temperaturas.               

b) Divisão climática da Terra.              

c) Mudança das estações do ano.          

d) Sucessão dos dias e das noites. 
 

QUESTÃO 4- Quais são as duas principais consequências atreladas ao movimento de translação 
da Terra? 
a) Aumento da temperatura e do nível dos oceanos. 
b) Sucessão dos anos e ocorrência das estações do ano. 
c) Ocorrência do tempo atmosférico e o movimento da Lua. 
d) Divisão dos fusos horários e dos dias e das noites. 
e) Redução da iluminação solar e dos dias terrestres. 
 
 
QUESTÃO 5- Quanto ao ano bissexto, é correto afirmar que: Existe em função da rotação da 
Terra e da desaceleração constante em função da gravidade do Sol.  
 
a) A cada quatro anos somadas em um dia a mais no mês de fevereiro.  
b) É o resultado da excentricidade da órbita da Terra ao redor do Sol. 
c) É um dia criado no antigo Império Romano para homenagear um importante imperador. 
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INGLÊS 
(10º Roteiro – 3º semana de maio) 
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ARTE 
(10º Roteiro – 3º semana de maio) 

                                                              

Gêneros da dança 
 

As danças podem ser classificadas a partir de muitos critérios. Dependendo de quem faz a 
dança e para quem a faz, entre outros aspectos, podemos classificá-la nos seguintes gêneros: de 
espetáculo, étnicas, folclóricas, salão e criadas pela indústria cultural.  
 

Dança de espetáculo 
 

As danças de espetáculo são aquelas executadas por profissionais, na qual muitas pessoas 
vão apreciar os dançarinos e sua performance. 
 

Na dança artística ou de espetáculo é possível utilizar vários recursos que enriquecem ainda 
mais a apresentação, tais como, trapézios, cenários e efeitos especiais. Um exemplo de uma dança 
de espetáculo é o Jazz, que surgiu nos Estados Unidos, possui raízes populares e é considerada 
uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso, que enfatiza o sentido rítmico 
do movimento e é acessível ao público. 
 

Outro estilo de dança de espetáculo é o balé que, em termos gerais, é uma dança que conta 
uma história. Com seus movimentos, os bailarinos vão narrando os acontecimentos desta história, 
tendo como base a música, que normalmente é composta para reforçar as ideias do enredo ou 
argumento. Ao observarmos os bailarinos, ficamos fascinados com a leveza de seus movimentos. 
A maioria dos balés constitui-se no conjunto de várias artes: dança, música, arte visual (cenografia, 
figurino) e também o Teatro. 
 

Degas foi um pintor que produziu muitas obras retratando bailarinas e cenas do balé clássico. 
Chamamos de balé clássico um espetáculo que teve suas origens no Renascimento, nas cortes 
francesas, no qual o público contemplava o que se desenvolvia no palco, que deveria ser um 
espaço grande, porque era executado por muitos dançarinos. 
 

No balé clássico, em geral, evita-se que o público perceba o esforço corporal realizado pelos 
bailarinos, assim a figura do dançarino torna-se etérea e idealizada, parecendo imaginária ou irreal. 
Os gestos que, por necessidade do argumento, precisem ser manifestados com grande energia ou 
força, realizam-se, de forma geral, com os braços, já que na dança acadêmica os braços possuem 
maior liberdade expressiva do que as pernas.  
 

Observe o quadro de Degas, “O Ensaio”, no qual o artista oportuniza ao espectador a 
observação dos ensaios de uma dança clássica, mostrando aspectos como a graciosidade, 
flexibilidade e beleza dos movimentos das bailarinas, típicos da dança clássica. 
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ATIVIDADE  
 
O que é releitura? 
 
É a elaboração de uma obra tendo como outra como base. Ação de interpretar novamente alguma 
coisa, acrescentando algo novo e original. 
 
Faça a releitura da obra “O ensaio” de Edgar Degas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-GP_TnSDFC_M/V7tvF_QRaJI/AAAAAAAAFgk/jNE5RMCFZy8eWpAYD3n-Oc5EPdl2CwiCQCLcB/s1600/Edgar+Degas+-+O+ensaio.png
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 (10º roteiro –3º semana de  maio) 

FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

O Drible é um fundamento básico do Handebol, trata-se do ato de quicar a bola com uma das 
mãos sem perder o domínio da bola. O Drible pode ser feito com o jogador parado ou em 
movimento. A principal função do drible no Handebol é a progressão com posse de bola. 

 
 
A Finta no Handebol é executada quando um jogador com a posse da bola, ameaça realizar um 
movimento em determinada direção para enganar e desequilibrar a marcação do adversário e 
realizar o movimento em outra direção. 

• Passar pela marcação de um adversário 
• Desequilibrar um adversário direto 
• Desviar a atenção do adversário 
• Ganhar superioridade numérica em relação a equipe adversária 

São características para uma boa Finta: 
• Ter uma boa velocidade de reação 
• Ter uma bola velocidade de deslocamento 
• Ter um bom equilíbrio 
• Ser ágil nas mudanças de direção 

 

 

Vamos estudar e responder: 
 
1 – Qual a função do drible no jogo de handebol? 
 
 
2 – Qual é a função da finta no jogo de handebol? 
 
 
3 –Quais as características do fundamento finta? 
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