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NOME:______________________________________________________________________________6º___nº__ 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

(LIPT 8º roteiro) 
                                                                   Atividade de LIPT             9º Roteiro – 2º semana de Maio 

Aulas 1 e 2: Querido (a) aluno (a), estudaremos algumas características das Histórias em Quadrinhos, 

copie em seu caderno apenas os textos. 

 

                                                                     HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. 

Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e 

a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de 

balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. 

Há também as onomatopeias que são os sons, ruídos reproduzidos por letras e desenhos. 

Também há os recursos gráficos que em sua maioria são os símbolos e sinais que aplicados aos 

desenhos, acrescentam-lhe sensações, movimentos, etc. As interjeições também estão presentes nas 

histórias em quadrinhos, elas são palavras que expressam as emoções e sentimentos das 

personagens. Exemplos de interjeições: Ai! Socorro! Ufa! Credo!  

 

           Veja agora algumas onomatopeias e o que elas representam:  

 

 

                                          

Recursos 

gráficos: 
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Alguns tipos de balões: 

 

 Os sinais de pontuação são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, 

expressam o modo como eles representam seus sentimentos como: raiva, emoção, medo, tristeza 

etc. 

Aula 3: Agora você irá produzir a sua história em quadrinhos. Seja bem criativo ao produzir a história. 
Lembre-se de dar um título bem legal ao texto! 

 

 

 

Aula 4: Explicação e correção das atividades através do Google Meet e Whatsapp. 
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NOME:______________________________________________________________________________6º___nº___ 

GRAMÁTICA 

GRAMÁTICA (9º Roteiro 2º semana de maio) 

 
 

2-Substitua as palavras destacadas das frases e assinale o pronome pessoal do caso reto 

correspondente. 

 

• Cláudia gosta muito de estudar.     (A) Ela                (B) Elas            (C) Nós        (D) Eu 

     

• As mulheres rodearam a criancinha.   (A) Eles           (B) Ele          (C) Elas       (D) Nós 

 

• Os estudantes participaram da festa.   (A) Tu             (B) Vós           (C) Ela          (D) Eles 

      

• Mauro é o melhor advogado da cidade.   (A) Ele          (B) Eles          (C) Eu           (D) Tu 

 
3- Numere as frases, indicando qual a pessoa empregada. Assinale a sequência correta. Consulte 

o quadro dos pronomes: 

(1) 1ª pessoa do singular                        (4) 1ª pessoa do plural 
(2) 2ª pessoa do singular                        (5) 2ª pessoa do plural 
(3) 3ª pessoa do singular                        (6) 3ª pessoa do plural 

 

(   ) Eu penteio os cabelos.                            (    ) Tu estás tristes? 

(    ) Ele brinca na calçada.                           (     ) Vós comprais livros? 

(     ) Nós lemos o texto                                 (      ) Elas são bonitas..                                                                     

(     ) Eles chegaram tarde.                            (     ) Ela pula corda. 

Complete a frase com o pronome pessoal do caso reto adequado e assinale a resposta certa: 

4- __________  tenho muitas roupas.                          (A) Ele       (B) Eu         (C) Nós      (D) Ele 

5- ________ conversamos muito sobre a pandemia.  (A) Nós       (B) Eles      (C) EU        (D) Vós 

6- _________  tomaram a vacina Coronavac.              (A) Nós       (B) Eu        (C) Tu         (D) Elas  

1- Na tira ao lado, 

identifique quais são os 

pronomes pessoais do 

caso reto? 

(A) Eu, ele 
(B) Você, não 
(C) Está, sem 
(D) o, é 

(A) 1- 3- 4- 6- 2- 5- 6-3  
 

(B) 3- 4- 6- 2- 5- 1- 3- 6 
 

(C)  1- 6- 3- 3- 5-1-3- 6 
 

(D)  2- 5- 6- 3- 2 -4 -1- 6 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_____nº__ 

GEOMETRIA 
 

Aula 1 – PONTO E RETA  

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. 

 
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. 

AULA 2 

Exercícios  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.somatematica.com.br/
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NOME:______________________________________________________________________________6º____nº__ 

TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 
9º roteiro (2º semana maio). 

Aula 1 – OS NÚMEROS NATURAIS E OS PROCESSOS DE CONTAGEM 

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  e 4– Exercícios  

Aula 5 – Correção pelo WhatsApp e Meet  

 

1) Veja, na tabela abaixo, o resultado de uma corrida de 100 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quem foi o vencedor? 

b) Quem correu com menor velocidade? 

 

2) Considere todos os números naturais de três algarismos diferentes, formados por 4, 5 e 9. 

Responda. 

 

a) Quais começam por 4? 

b) Quais começam por 5? 

c) Quais começam por 9? 

d) Quantos são no total? 

 

3) Observe o gráfico  

 

 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/


“Disque 100 - Denuncia De Abuso E Exploração Contra Criança E Adolescente” 
Page: 7 of 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Associe as cidades ao número que mais se aproxima da população de cada uma delas. 

A) 785.722 

B) 1.678.965 

C) 2.469.489 

D) 530.308 

E) 2.258.096 

F) 1.718.584 

 

b) Quais cidades têm menos de um milhão de habitantes? 

 

c) Quais cidades têm população entre 1 milhão e 2 milhões de habitantes? 

 

d) Qual cidade tem mais de dois milhões e seiscentos mil habitantes?  
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NOME:____________________________________________________________________6º_____nº__ 
CIÊNCIAS  

 

9º Roteiro -2º Semana de Maio -                        
 
Aula 1 
Para começarmos nossa primeira aula, onde vamos tratar um pouco da nossa alimentação diária gostaria 
de conhecer um pouco de seus hábitos alimentares. Para isso você devera fazer um pequeno relato em 
uma folha separada (depois anexa-la as atividades com seu nome e série para ser entregue na escola). Este 
relato de experiência será importante para perceber dificuldades encontradas para se ter uma alimentação 
saudável nos dias de hoje. A partir desta reflexão, alguns aspectos deverão ser evidenciados, tais com a 
tomada de consciência a respeito das primeiras lembranças sobre alimentação e sua trajetória até a 
atualidade. 
Espero que você descreva como foi o ato de se alimentar nas seguintes etapas de sua vida: 

 1ª infância: informações sobre o aleitamento materno e a suas lembranças referentes à introdução 
alimentar; (aqui você pode pedir auxílio para sua mãe); 

 Idade escolar: vivências alimentares que envolvam alimentação em casa e na escola. 
 
Para auxiliar nesta construção, segue abaixo algumas perguntas disparadoras do processo de alimentação 
que você pode refletir ao descrever sua trajetória alimentar: 
 
1. Quando penso em comida o que lhe vem à cabeça?  
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2. Qual o alimento que você associa com prazer?  
_____________________________________________________________________ 
 
3. Qual o alimento que você associa com desagrado? 
______________________________________________________________________ 
 
4. Qual fato marcante da sua história que envolve alimentação.  
______________________________________________________________________ 
 
5. A escola contribuiu de alguma forma na sua história alimentar? De que maneira? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
6. Você sabe cozinhar? Se sim, quem te ensinou? 
______________________________________________________________________ 
 
Aula 2 
 
Produção de Alimentos no Brasil 
O caminho que o alimento percorre até chegar ao consumidor inicia-se no campo, por meio da criação de 
animais e do cultivo de diferentes espécies vegetais. Assim, o alimento que chega diariamente à mesa dos 
brasileiros tem como base o setor agropecuário (agricultura e pecuária), no qual se destacam a agricultura 
tradicional e a agricultura moderna, ligada ao agronegócio. A agricultura tradicional caracteriza-se por ser 
praticada em pequenas propriedades (minifúndio), com o cultivo de diversos produtos (policultura). Em geral, 
a produção tem como destino a subsistência das próprias famílias ou pequenos mercados consumidores. A 
agricultura familiar é o melhor exemplo. O agronegócio envolve toda relação comercial e industrial da cadeia 
produtiva agrícola ou pecuária. Ele ganhou destaque após a chamada Revolução Verde, modelo de 
modernização da agricultura idealizado para aumentar a produção agrícola, por meio da mecanização da 
agricultura, da produção em massa, do uso de insumos industriais e de sementes geneticamente 
modificadas. Em geral, é praticado em grandes propriedades (latifúndio), com o cultivo de um único produto 
(monocultura). 
Logo após o plantio e a colheita, é preciso cuidar do armazenamento e da estocagem dos alimentos. Em 
seguida, eles serão transportados chegando à mesa do consumidor por meio da venda direta ou pela 
indústria, onde serão processados, beneficiados e embalados.  
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Cadeias Produtivas de Alimentos 
O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até a mesa do 
consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. 
Assim, o agricultor pode vender o alimento diretamente ao consumidor (nos chamados mercados de venda 
direta, por meio da venda em feiras livres, a domicílio, entre outros), existindo um relacionamento de 
proximidade entre produtor-consumidor que se caracteriza pela maior autonomia dos agricultores e por uma 
relação de confiança entre os envolvidos. 
Este processo produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a sociedade, por 
diversos motivos, especialmente por: 
• possibilitar o acesso da população aos alimentos frescos ou minimamente processados, mais saudáveis e 
nutritivos, garantindo a segurança alimentar e nutricional; 
• fortalecer as culturas alimentares tradicionais e a diversidade culinária; 
• oportunizar a venda direta de alimentos produzidos pelos agricultores do município ou da região, 
fortalecendo e movimentando a economia local. 
No entanto, as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, produzidas pelas sociedades 
humanas ao longo do tempo, determinaram um novo modo de viver dos sujeitos e coletividades, provocando 
mudanças, inclusive, nas relações de produção e consumo. 
Ou seja, a agricultura transformou-se em uma indústria que deve alimentar uma população que não para de 
crescer. Assim, atualmente verifica-se que o consumo de alimentos minimamente processados e 
ingredientes culinários tradicionais estão sendo substituídos por alimentos submetidos ao processo de 
industrialização. 
Deste modo, os alimentos percorrem, agora, grandes distâncias entre o local de produção e o local de venda 
e consumo (o que caracteriza a chamada cadeia produtiva longa). Neste mercado, o produtor perde o 
controle da produção e se distancia dos consumidores, aumentando a sua dependência em relação às 
grandes indústrias de alimentos. Por sua vez, o consumidor abandona o simbolismo associado ao ato de 
comer e perde o valor que acompanha os rituais de preparo e partilha das refeições. 
Um dos reflexos dessa cadeia produtiva é o aumento do consumo de alimentos industrializados, os quais 
são apontados como uma das principais causas das epidemias atuais de obesidade e doenças crônicas. 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, 
são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos como idade, sexo, tabagismo, consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, colesterol alto, consumo excessivo de sal, ingestão insuficiente 
de frutas e verduras e a falta de atividade física. 
 
Aula 3 
 
Industrialização de Alimentos 
O consumo de alimentos processados vem aumentando devido à sua potencial praticidade associada à 
correria do dia a dia. A variedade destes produtos e a intensa publicidade têm atraído grande parte dos 
consumidores, que acabam por substituir os alimentos in natura pelos processados, o que caracteriza a 
alteração dos hábitos alimentares, determinando a chamada transição nutricional.  
A transição nutricional pode ser definida pelas alterações do padrão alimentar e do estado nutricional da 
população, com aumento dos casos de excesso de peso/obesidade e redução dos casos de desnutrição.  
 
Alimentos Processados 
 
O processamento é definido como os métodos utilizados pela indústria alimentícia para transformar o 
alimento fresco em produto alimentar. Assim, os produtos alimentícios ultraprocessados, tais como 
refrigerantes, biscoitos, sorvetes, bolos, sopas desidratadas, salgadinhos industrializados, alimentos 
congelados, embutidos, entre outros, são transformados pela indústria e vendidos nos supermercados como 
alimentos prontos ou que exigem pouca preparação para o consumo. 
Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar alta densidade energética, menos fibras e mais gordura, 
açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, estabilizantes, aromatizantes) prejudiciais à 
saúde. O consumo excessivo de alimentos industrializados também provoca prejuízo das dietas locais e da 
diversidade cultural gastronômica, causando o que chamamos de globalização ou homogeneização 
alimentar. Ademais, o aumento da produção e do consumo desses alimentos produz efeitos negativos no 
desenvolvimento sustentável do meio ambiente, uma vez que a indústria é uma das principais responsáveis 
pelo lançamento de poluentes, contaminando solos e águas, e contribuindo para o aquecimento global.  
Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de outra 
substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar.  
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São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões 
dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações 
culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. 
Alguns exemplos de alimentos processados são: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola e couve-flor 
preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; extratos ou concentrados de tomate (com sal e 
ou açúcar); frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; queijos; 
e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. 
Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração 
após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in 
natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, 
fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos 
similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias 
ao alimento original. O objetivo do processamento mínimo é tornar os alimentos mais disponíveis e 
acessíveis, e muitas vezes mais seguros e mais palatáveis. Os alimentos que fazem parte desse grupo 
são: grãos, nozes, legumes, frutas e hortaliças, raízes e tubérculos, chás, café, infusão de ervas, águas de 
torneira e engarrafada. 
 
Aula 4 
 
Atividades: 
 
1. Qual a diferença entre minifúndio e latifúndio? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até a mesa 
do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. Este processo produtivo, 
denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a sociedade. No bairro onde mora como 
é feita essa distribuição? Você pode assinalar mais de um item. 
 
(     ) feira livre.  (     ) supermercados.   (     ) mercadinhos.    (      ) vendedores  autônomos (ambulantes)    
 (     ) horta comunitária.    
 
3. Descreva sobre os alimentos ultraprocessados, processados e in natura, citando pelo menos dois 
exemplos de cada um. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Indique para cada alimento abaixo UP (ultraprocessado), P (processado) e IN  
(in natura) 
 
(     ) Arroz cozido   (     ) Suco de abacaxi em pó    (     ) Sorvete de chocolate   
 
(     ) Salgadinho de Presunto  (     ) Maçã    (     ) Milho em lata    (     ) Salsicha  
 
(     ) Batata frita   (     ) Refrigerante    (     ) Alface    (     ) Tomate com sal 
 
5. Para nosso próximo roteiro vocês deverão entregar um cardápio dos alimentos consumidos durante essa 
semana, faça em folha separada e anexe no roteiro. 
 

 Café da manhã Almoço Café da tarde Jantar 

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

Sábado     

Domingo     
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NOME:______________________________________________________________________________6º__nº____ 

HISTÓRIA 
 

Aula 1: Ler os textos e assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7YT0rg75X6U 

 
PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA – Parte 2 
POVOS DO SAMBAQUI  
 

Os sambaquis são formações constituídas, principalmente, de conchas de moluscos, 
formadas ao longo de milhares de anos pelas 
populações que habitavam regiões litorâneas. 
Essas conchas eram descartadas após o 
consumo dos moluscos (ostras, mariscos, etc), 
formando imensas montanhas. Apesar de 
conhecermos os casos do litoral brasileiro, como 
em Santa Catarina, onde se encontram os 
maiores do mundo, há indícios de sambaquis na 
Europa, na América e na África. 

A palavra sambaqui, vem do tupi-guarani, 
significando depósito de conchas. Os povos que 
habitavam as regiões litorâneas e formaram os 
sambaquis com suas ações são conhecidos 
como povos do sambaqui. Os concheiros, como também são chamados os sambaquis, medem, 
no Brasil, entre 2 e 20 metros de altura, podendo chegar a 100 metros de diâmetro. Alguns são 
datados com mais de 5000 anos. 

Estudos arqueológicos mostram que as montanhas eram formadas por conchas e restos 
alimentares depositados em um mesmo lugar ao longo de vários anos. Mas há também indícios 
que havia restos de animais, bem como ferramentas utilizadas por essas populações primitivas. 
Por outro lado, os resquícios (vestígios) de corpos humanos podem sugerir que os sambaquis 
serviam também como cemitérios. 

Possivelmente os povos dos sambaquis deixaram de ocupar a região quando a população 
tupi-guarani se espalhou pelo litoral brasileiro. Entretanto, a ocupação das regiões litorâneas e o 
uso das montanhas de conchas para fins econômicos, principalmente por serem fonte de calcário, 
ameaçam à existência desses tesouros arqueológicos. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/sambaquis-ocupacao-litoral-brasileiro.htm 
 

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) Que nome é dado as montanhas de conchas e restos de moluscos, formadas ao longo de 
milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas: 

a) África                        b) América                         c) Europa                            d) Ásia 

2) Os concheiros, como também são chamados os sambaquis, medem no Brasil, entre 2 e 20 
metros de altura, podendo chegar a 100 metros de diâmetro. E alguns são datados com mais de: 

a) 10 mil                         b) 5 mil                             c) 3 mil                                 d) 50 mil 

3) Há indícios nessas montanhas de restos de animais, bem como ferramentas e restos de corpos 

humanos que sugerem que os sambaquis serviam também como:  

a) cemitérios                  b) prisão                            c) observatórios                   d) museu 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/sambaquis-ocupacao-litoral-brasileiro.htm
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Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  
 

GEOGRAFIA 
9º Roteiro – 2º semana de maio 

 

 

 

 

 

Os problemas ambientais urbanos 

A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois 

interfere nos fluxos populacionais, gerados sobre o meio ambiente, haja vista que, a depender do 

tipo de fábrica e das infraestruturas para ela oferecidas, são gerados mais poluentes na atmosfera 

e também nos solos e cursos d'água   

  Dentre os muitos impactos ambientais nas áreas urbanas podemos destacar as enchentes, lixos 

urbanos, poluição do ar, poluição do sonora e despejo de esgoto sanitário nos rios, problemas 

que afetam diretamente os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas que residem nas 

cidades.                                

Os processos de industrialização e urbanização estão interligados 

 
   Atualmente o mundo está extremamente poluído e degradado. A poluição ocorre de diversas 

formas, tais como do ar, atmosfera, águas, solos, entre outras, além da degradação envolvendo a 

vegetação, a extração de minérios e a ocupação agropecuária. 

   Para contribuir com os itens anteriores é importante a implantação de medidas comuns a todos 

os países do mundo, com a finalidade de surtir efeito na mesma escala, nesse caso seria 

necessária a participação efetiva das nações desenvolvida. 

O desenvolvimento sustentável praticado de forma planejada produz resultados significativos, aliar 

crescimento econômico e ambiental é o principal foco desse processo. Além disso, a criação de 

novos materiais de maior vida útil para diminuir a rotatividade de produtos faz-se necessária, atitude 

essa que está vinculada ao consumo. 

  No caso das águas é preciso que haja um processo de despoluição dos mananciais que se 

encontram poluídos, preservação dos recursos hídricos e fiscalização do uso dos mesmos, 

tratamento rigoroso do esgoto, implantação residencial, comercial e industrial de reciclagem de 

água, recuperação de áreas onde as matas ciliares encontram-se degradas. 

  Outro fator extremamente poluidor é o lixo, nesse sentido a reciclagem e a coleta seletiva são 

indispensáveis, além de designar responsabilidade às empresas no sentido dos resíduos industriais 

e as mercadorias que terminaram sua vida útil, como baterias de celulares, embalagens de plástico, 

pneus, entre muitos outros seguimentos. 

   As fontes energéticas também são agentes poluidores ou degradantes, especialmente 

aquelas oriundas de combustíveis fósseis como automóveis e indústrias. 
 

Aula 1: Ler o texto e assistir o vídeo https://youtu.be/1ybcobZL4Po 

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://youtu.be/1ybcobZL4Po
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QUESTÃO 1: Dê três exemplos de problemas ambientais urbanos. 

1_______________________2____________________3_______________________ 

 

 

QUESTÃO 2:Tais problemas ambientais são causados por diversos fatores, principalmente pela 

ação do homem. São exemplos de problemas ambientais, EXCETO: 

A) Efeito estufa. 

B) Poluição do ar. 

C) Poluição das águas. 

D) Poluição visual e sonora. 

E) Áreas de reflorestamento. 

 

 

QUESTÃO 3:A ilha de calor, fenômeno climático típico das grandes aglomerações urbanas, 

resulta da elevação das temperaturas médias nas áreas urbanizadas das grandes cidades, em 

comparação com as zonas rurais. NÃO contribui para esse aumento de temperatura a 

a) poluição atmosférica. 

b) concentração de edifícios. 

c) impermeabilização dos solos. 

d) construção de áreas de lazer arborizadas. 

 

 

QUESTÃO 4:As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo 

que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. 

Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se 

destaca: 

a) aumento da temperatura do globo terrestre. 

b) diminuição dos níveis dos oceanos. 

c) aumento da urbanização. 

d) crescimento da industrialização. 

e) diminuição dos gases de efeito estufa. 
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Nome: ___________________________________________________________6º___ Nº ___  

 

INGLÊS 
2º Roteiro Maio 

Continuação da atividade anterior 

5) Complete as frases abaixo com informações sobre a família de Nancy.  

a) Loren ___ pretty.  

b) They ___ a very happy family.  

c) Nancy is a student ____ Canada.  

d) John is her _____ and Loren is her _____.  

 

6) Qual é a cor da banana?  

(      ) red                 (      ) Orange           (      ) yellow  

 

9) Qual é a cor do céu?  

(      ) purple            (      ) blue                (      ) green  

 

7) Qual é a cor da nuvem?  

(      ) White             (      ) black               (       ) pink 

8) Agora é sua vez de escrever. Use o texto sobre a Nancy de base e escreva um breve texto sobre 

você em inglês. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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NOME: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  

ARTE 
                                                              

                                      9º  Roteiro -2º semana de  Maio 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

ARTE                    

História da Dança 
A dança é uma expressão artística que movimenta o corpo. Considerada uma das principais artes 

cênicas da Antiguidade, a dança utiliza o corpo como um instrumento criativo. 

Na maioria das vezes, esta manifestação artística acompanha um ritmo musical, entretanto, ela 

também pode ser expressa sem qualquer tipo de música. 

Os movimentos da dança ocorrem de forma previamente estabelecida, isto é, por meio de 

coreografias ou de forma livre, improvisada. 

Esta expressão artística está presente na vida de grande parte das pessoas do mundo. 

História da dança 

A dança é considerada uma das primeiras manifestações expressas pelo ser humano. Sua origem 

remonta à Pré-História, quando homens e mulheres realizavam experimentações corpóreas que 

envolviam o bater palmas e bater os pés no chão. 

Com isso, a dança primitiva surge a partir das descobertas de novos ritmos e sons que foram sendo 

embalados pelo movimento do corpo. 

Nesse sentido, é bastante provável que o surgimento da dança tenha coincidido com o da música, 

pois ambas se relacionam a rituais. 

Existem estudos de pinturas rupestres que suspeitam que tais registros representem corpos 

humanos em movimento, que foram decifrados como danças. 

Há registros da ocorrência de danças milenares, desde o Egito Antigo, Índia Antiga, Grécia 

Antiga e Roma Antiga, como forma de compor os rituais sagrados, pois acreditavam que a dança 

possuía poderes mágicos. 

Por isso, o maior objetivo desta expressão artística era reverenciar as divindades ou auxiliar nos 

rituais que envolviam casamentos e funerais. 

A influência religiosa da Igreja Católica durante a Idade Média fez com que a dança passasse por 

um processo de empobrecimento em razão da moralidade imposta por esta instituição. 

Assim, as expressões artísticas que envolviam o corpo, passaram a ser vistas como pecado. De 

todo modo, a população rural manteve as tradições, com a dança camponesa. 

O Renascimento foi um movimento cultural e artístico que envolveu pintura, escultura e dança. 
Este período foi marcado pela valorização dessa manifestação artística por parte da nobreza. A 
partir de então, a dança se torna um objeto de estudo que visava, sobretudo, sua sistematização. 
O balé foi a expressão corporal que mais se destacou nesta fase. 
Tempos depois surge a dança moderna, caracterizada por um estilo mais espontâneo e livre. Esta 

dança visava retratar o cotidiano, a vida real. 

Orientação 

Aula 1: Leia com atenção o texto e 
responda as questões. 
Aula 2: Expositiva com explicação do 
texto, das atividades e vídeos na 
plataforma do google meet e whatsapp. 
https://www.educamaisbrasil.com.br/ene

m/educacao-fisica/danca 

Habilidades: (EF69AR34)  Analisar e valorizar o 
patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluido suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e 
favorecendo a construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas. 

https://escolaeducacao.com.br/curiosidades-sobre-o-corpo-humano/
https://escolaeducacao.com.br/pre-historia/
https://escolaeducacao.com.br/a-importancia-da-musica-na-educacao-infantil/
https://escolaeducacao.com.br/egito-antigo/
https://escolaeducacao.com.br/india-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/roma-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/igreja-medieval/
https://escolaeducacao.com.br/idade-media-ou-idade-das-trevas/
https://escolaeducacao.com.br/o-renascimento/
https://escolaeducacao.com.br/artistas-do-renascimento/
https://escolaeducacao.com.br/escultura/
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Isadora Duncan (1877-1927) e Martha Graham (1894-1991) foram grandes nomes desse estilo de 

dança que revolucionou essa expressão artística, além de aproximá-la a um número maior de 

pessoas. 

Com o passar dos anos, surgiram novas maneiras de se expressar corporalmente. Atualmente, 

existe a dança contemporânea, que se baseia mais nas emoções do que na forma. Ela se 

caracteriza por movimentos mais livres, experimentais. 

Sua técnica é tão ampla que não determina rigidamente estilos de roupas, músicas ou espaços. 

Por isso, a dança contemporânea pode ser apresentada em lugares inusitados. 

RESPONDA 

1- A dança é uma expressão artística que 

movimenta o que? 

a- (     ) a mente 

b- (     ) o pescoço 

c- (     ) o corpo 

d- (     ) o braço 

2-  A dança é considerada uma das primeiras manifestações expressas pelo ser humano. Sua 
origem remonta à Pré-História, quando homens e mulheres realizavam o que?  
a- (     ) experimentações corpóreas que envolviam o bater palmas e bater os pés no chão 
b- (     ) realizavam rituais 
c- (     ) poderes mágicos 
d- (     ) realizavam movimento artístico e cultural 
3- Onde há registros da ocorrência de danças milenares, como forma de compor os rituais 
sagrados, pois acreditavam que a dança possuía poderes mágicos? 
a- (     ) Argentina, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 
b- (     ) Brasil, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 
c- (     ) Egito Antigo, Índia Antiga, Portugal e Roma Antiga, 
d- (     ) Egito Antigo, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 
4- A influência da Igreja Católica durante a Idade Média fez com que a dança passasse por um 
processo de empobrecimento em razão da moralidade imposta por esta instituição. Assim, as 
expressões artísticas que envolviam o corpo, passaram a ser vistas como o que? 
a- (     ) manifestação artística 
b- (     ) pecado 
c- (     ) dança moderna 
d- (     ) movimentos livres 
5- Conta uma história engraçada que aconteceu com você em relação com a dança. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Dança no Brasil 

 

 Os acontecimentos na dança brasileira ocorreram de igual maneira como na música. Tendo 

suas origens através das culturas indígenas, europeia e africana. Os primeiros habitantes do 

território brasileiro, os índios, dançavam em rituais religiosos e em eventos cotidianos para 

formalizar a morte, as doenças e nascimentos. 

 Como as regiões brasileiras são tão diversificada culturalmente, na dança também acontece 

variações de gêneros e estilos de acordo com cada região.  

https://escolaeducacao.com.br/pre-historia/
https://escolaeducacao.com.br/egito-antigo/
https://escolaeducacao.com.br/india-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/roma-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/egito-antigo/
https://escolaeducacao.com.br/india-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/roma-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/egito-antigo/
https://escolaeducacao.com.br/india-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/roma-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/egito-antigo/
https://escolaeducacao.com.br/india-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/grecia-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/roma-antiga/
https://escolaeducacao.com.br/igreja-medieval/
https://escolaeducacao.com.br/idade-media-ou-idade-das-trevas/
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 São exemplos de danças brasileiras e paulistas as que traduzem a tradição e costumes do 

povo de uma determinada região e que geralmente são transmitidas de geração para geração. 

Algumas delas são consideradas patrimônio cultural imaterial brasileiro como o frevo (em 

Pernambuco) e o carimbó (do Amazonas). Destacamos algumas danças tradicionais em cada 

região. 

 - norte a marujada e o carimbó. 

 - nordeste o frevo, o maracatu e o forró. 

 - sudeste o samba, o lundu e o pagode e no estado de São Paulo temos o jongo, o 

 fandango e a catira. 

 - centro oeste o cururu, a polca de carão e o sertanejo. 

 - sul teve influência europeia e predomina o fandango, a milonga e o chamamé. 

  

QUESTÃO 01: Escreva na tabela abaixo o nome das danças tradicionais de cada regíão  brasileira. 

 

NORTE NORDESTE SUDESTE ESTADO DE 
SÃO  PAULO 

CENTRO 
OESTE 

SUL 

      

      

      

      

 

QUESTÃO 02: Leia o parágrafo do texto que está em conformidade com o trecho abaixo e complete os 

espaços com as palavras faltantes. 

  São exemplos de __________ brasileiras e paulistas as que traduzem a __________ e costumes 

do _____________ de uma determinada ______________e que geralmente são _______________de 

geração para _____________. Algumas delas são consideradas _______________cultural 

____________brasileiro como o __________ (em Pernambuco) e o _____________(do Amazonas). 

QUESTÃO 03: Pintura criativa. Vamos colorir o desenho com as cores verde, amarelo, vermelho 

e azul marinho para caracterizar a dança frevo.  
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Nome____________________________________________________________6º___ Nº ___  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
  (9º roteiro –2º semana de  maio) 

 

 

FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

 

     Os Fundamentos técnicos do Handebol são as técnicas e movimentos utilizados para jogar Handebol. 
Os principais Fundamentos Técnicos do Handebol são: a Empunhadura, a Recepção, o Passe, o Arremesso, 
o Drible e a Finta. 
     A Empunhadura é um dos fundamentos mais básicos do Handebol, trata-se do ato de segurar a bola de 
Handebol com uma das mãos. A Empunhadura correta no Handebol é feita segurando a bola na palma da 
mão e apertando (fazendo pressão) com as pontas dos dedos. 
 
     A Recepção é um dos fundamentos mais simples do Handebol, trata-se do ato de receber (recepcionar) 
a bola. A Recepção no Handebol deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas e ligeiramente côncavas 
(em forma de concha) e voltadas para frente. 
Observação: A Recepção no Handebol também pode ser feita com uma só mão. 
 
     O Passe é um dos principais Fundamentos técnicos do Handebol, o passe é o ato de lançar a bola entre 
os jogadores de uma mesma equipe. 

Quais são os Tipos de Passe no Handebol? 
• Passe acima do ombro: conhecido como Passe de Ombro, é o passe mais utilizado num jogo de 

Handebol, pode ser feito em trajetória reta ou parabólica. 
• Passe em pronação: O Passe em Pronação no Handebol feito segurando a bola com a palma da 

mão apontada para baixo e realizando um giro do punho para fora. Pode ser feito com direção lateral 
ou para trás. 

• Passe por de trás da cabeça: O passe por trás da cabeça no Handebol é executado exatamente 
como diz o nome, lançando a bola “por trás da cabeça”, pode ser feito em direção lateral ou diagonal. 

• Passe por de trás do corpo: O passe por trás do corpo é feito lançando a bola por trás do corpo, pode 
ser feito em direção lateral ou diagonal. 

• Passe para trás: É o passe feito na altura da cabeça com extensão do punho jogando a bola para 
trás. 

• Passe quicado: É quando a bola toca o solo da quadra uma vez antes de ser recepcionado pelo 
companheiro de equipe. Esse tipo de passe é utilizado para desviar a bola de um marcado 
adversário. 
 

 
     O Arremesso é também um dos principais Fundamentos Técnicos do Handebol, é através do arremesso 
que se marca os gols em um jogo de Handebol. O Arremesso é o ato de lançar a bola em direção ao gol 
(meta) da equipe adversária. 
Quais são os Tipos de Arremessos no Handebol? 

• Arremesso com apoio – É o tipo de arremesso no Handebol onde um ou os dois pés estão em contato 
com o solo no momento da execução do arremesso. 

• Arremesso em suspensão – Nesse tipo de Arremesso o jogador de Handebol realiza um salto e fica 
com o corpo completamente suspenso no ar no momento da execução do arremesso. 
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• Arremesso com queda – É o tipo de Arremesso no Handebol onde o jogador projeta uma queda após 
o arremesso. Ao forçar uma queda o jogador de Handebol projeta o corpo e consegue colocar mais 
potência no arremesso. É um tipo de arremesso muito utilizado entre os pivôs no Handebol. 

• Arremesso com rolamento – É o tipo de Arremesso onde após o jogador lançar a bola, ele realizado 
um rolamento, normalmente um rolamento de ombro. É um tipo de arremesso comumente utilizado 
pelos “Pontas” no Handebol. 

 

 
 

Agora vamos estudar e responder:  

1 – Quais são os fundamentos do Handebol? 

 

 

 

 

 

2 – Qual a importância do passe no jogo de handebol? 

 

 

 

 

 

3 – Qual a importância do arremesso no jogo de handebol? 

 

 


