
 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 7ºano 
 

 Com antecedência, deixe organizado o espaço e materiais que precisará para os estudos. 

 Para realizar as atividades você poderá utilizar o celular, o computador ou outro recurso  

que esteja ao seu alcance e da sua família. 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de Português. 

 Lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade. 

m livro Mágico 

Leitura e interpretação de texto 
 
Leia o texto abaixo: 

Um livro mágico 
 
Sonhar acordado? 
É fácil! 
Basta ser o dono do tempo. 
Trate de dar um nó no vento; depois pendure 
uma rede no azul e balance devagar, bem 
devagarinho... Sozinho. 
Aí tudo começa... . 
Brota feito semente, cresce feito mato, de fato... 
Menino come nuvem, menina calça luva de 
penugem. (...) 
Quem quiser acender estrela sapeca, depois se 
enfeita de flor cheirosa, visita casa do bicho-da-
seda, vira borboleta airosa. 

 

Um cometa aparece, deixa uma poeira de ouro e prata. Em seguida, desaparece... (...) 
Depois viaja num raio de chuva ou de sol. 
De qualquer lado a gente vê os dois lados da lua. Será que no céu tem 
Se o menino faz do arco-íris um anzol, com ele pesca o tesouro. Em cima dorme um besouro. (...) 
Até que um dia... quem adivinha? 
Encontra um livro e sua magia! 
                                               (Branca Maria de Paula e Ferrúcio Verdolim Filho. 
                                     Um livro mágico. São Paulo, FTD, 1987. Coleção Primeiras Histórias.) 
 
Interpretando e compreendendo o texto... 
 
Após ler o texto “ Um livro mágico ” responda as questões abaixo. 
 
01) De acordo com o texto, como é possível sonhar acordado? 
 
02) Você já sonhou acordado alguma vez? Escreva contando como foi. 
 
03) Depois que começamos a conhecer e fazer coisas fantásticas e interessantes, utilizando a nossa 
imaginação, será que existe algum limite para o SONHO? Copie um trecho do texto que comprove sua 
resposta. 
 
04) Sozinhos, dando um nó no vento, pendurando uma rede no azul e balançando bem devagarinho 
podemos sonhar acordados, através da nossa imaginação. Mas existe um outro meio que nos leva a 
sonhar acordados. Qual é? 
 
05) Em sua opinião por que o livro é considerado um objeto mágico? 
 



 
Enriquecendo o vocabulário 
 
01) Observe: 
 “Menino come nuvem, menina calça luva de penugem.” 
 
a- As palavras destacadas foram usadas no sentido próprio ou no sentido figurado? Por quê? 
 
b- Retire outros exemplos do texto: 
 
02) Qual o significado das palavras destacadas em cada oração? 
a- Brota feito semente. __________________________________________________________________ 
b- O doce foi feito com muito carinho._______________________________________________________ 
c- Aí tudo começa. _____________________________________________________________________ 
d- Aí, perto de você, está a caixa mágica de surpresa.__________________________________________ 
 
03) Agora vamos criar frases com os diferentes significados de uma mesma palavra? 
 
a) feito 
- Significado 1:_________________________________________________________________________ 
- Significado 2:_________________________________________________________________________ 
 
b) aí 
- Significado 1:_________________________________________________________________________ 
- Significado 2:_________________________________________________________________________ 
 
Aprimorando nossa gramática ... 
 
01) Separe as sílabas das palavras, circule a sílaba tônica e relacione as colunas. 
(a) A sílaba tônica é a última.                                           (  ) açúcar 
(b) A sílaba tônica é a penúltima.                                     (  ) quintal 
(c) A sílaba tônica é a antepenúltima.                              (  ) café 
                                                                                          (  ) exército 
                                                                                          (  ) paixão 
 
02) Numere de acordo com a posição da sílaba tônica. 
A- oxítona                            B- paroxítona                              C- proparoxítona 
(  ) jardim          (  ) janela           (  ) atenção           (  ) automóvel           (  ) lápis              (  ) capim  
(  ) médico        (  ) óculos           (  ) tráfego            (  ) estômago            (  ) rosa              (  ) jogar 
 
03) Escreva as palavras no quadro, de acordo com sua classificação quanto à silaba tônica. 
chácara – amasse – festival – retirar – castelo – saúde – fósforo – armazém – safanão – ótimo – saleiro – século 
 

                   Oxítona                 Paroxítona                Proparoxítona 

      

      

 
                                                              Produção de Texto  
      Narração 
Escreva sobre um acontecimento ( uma festa, um piquenique, uma cerimônia, etc) envolvendo uma família 
alegre e descontraída. Não esqueça de ilustrar seu texto. 
 
 
Fonte de pesquisa: https://lerinterpretar.blogspot.com/2006/08/um-livro-mgico.html    

https://lerinterpretar.blogspot.com/2006/08/um-livro-mgico.html


 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
Atividades do Período 15/06/2020 à 19/06/2020  
Conteúdo: Números Naturais 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

Atividades 
 1)  Os números estão presentes em quase tudo em nosso dia-a-dia. 

Você já percebeu as diversas informações presentes em uma embalagem? 

Pegue alguma embalagem na sua casa e responda as seguintes questões: 

 

a) A embalagem se refere a que produto? 

b) Quantos gramas ou litros há na embalagem? 

c) Qual seu código de barras? 

d) Qual sua data de fabricação? 

e) Qual sua data de validade? 

f) Há algum telefone de atendimento ao consumidor? 

g) Qual o valor desse produto? 

h) Quantos passos você deu para pegar o produto e retornar ao seu ambiente de estudo? 

i) Há que horas você terminou de fazer esta atividade? 

j) Vivemos cercados por números? Você concorda? 

 

 
 

 

 



 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 
DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA      7ºANO              9ª SEMANA 

 

Continuando nossos estudos sobre a Biodiversidade Brasileira, essa semana vamos ver 

um pouquinho a respeito dos Manguezais. 

A riqueza dos manguezais 
Os manguezais são ecossistemas localizados em zonas costeiras, ou seja, nas faixas 

litorâneas. Desenvolvem-se em locais onde há o encontro de águas doces com águas salgadas. 
Um dos mais ricos ambientes naturais, os manguezais são considerados “berçário dos oceanos”. 
Isso porque essas áreas abrigam fontes de nutrientes que sustentam uma vasta cadeia alimentar 
composta de diversas espécies, principalmente as de vida marinha, como peixes, crustáceos e 
mariscos, os quais servem de alimento para os seres humanos. 

A vegetação dos mangues é composta, principalmente, de árvores com raízes aéreas, 
adaptadas a locais predominantemente alagados e com presença de lama. Essas árvores 
formam uma espécie de proteção das zonas costeiras e evitam, por e No Brasil, os mangues 
estendem-se do estado do Amapá até Santa Catarina, e são fontes de alimento e renda para 
povos tradicionais, que retiram seu sustento dessas áreas. 

Embora sejam repletos de riquezas naturais, os manguezais têm sofrido com diversos 
problemas ambientais em virtude de sua fragilidade. Esses problemas são causados pelos 
seguintes fatores: desmatamento, prática do extrativismo animal e vegetal sem controle e 
respeito pela reposição natural das espécies, aterramento de áreas para a expansão urbana, 
despejo de lixo e esgoto etc. Portanto, podemos compreender a importância de conservar os 
manguezais, e também outras formações naturais, a fim de manter o equilíbrio ambiental. 

 
FONTE: 

Torrezani, Neiva Camargo Vontade de saber: geografia: 7o ano: ensino fundamental: anos finais / Neiva       
Camargo, Torrezani. — 1. ed. — São Paulo: Quinteto Editorial, 2018. 
 

Manguezal de Vitória – Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão
 

Também situado na região noroeste, é o coração de uma extensa área de mangue, o 
Manguezal de Vitória, com área de 891,83 hectares, um dos maiores e mais belos manguezais 
urbanos do mundo. Berço da vida marinha, o manguezal é o porto seguro para diversos seres 
que encontram em suas águas tranquilas a garantia de perpetuação de suas espécies.  

De forma ordenada e controlada, o manguezal é utilizado para fins científicos, 
educacionais e turísticos, sendo também uma fonte de subsistência para os pescadores ou 
“catadores” e suas famílias, ao ofertar ingredientes imprescindíveis à tradicional culinária 
capixaba como o siri e o caranguejo. Navegável, o manguezal oferece uma rota que permite a 
visão panorâmica de toda a costa oeste de Vitória, começando pelo antigo Cais do Hidroavião e 
Santuário de Santo Antônio, com opção de parada na Ilha das Caieiras, para visitar os pequenos 
restaurantes do local e também o galpão das Desfiadeiras de Siri, uma cooperativa que beneficia, 
congela e prepara os frutos do mar.  

Há opções de navegação pelo manguezal em escunas ou pequenos barcos para conhecer 
seus muitos canais, dentre eles o Canal dos Escravos, onde também podem ser vistos alguns 
sambaquis, verdadeiras esculturas naturais, formados pelo acúmulo de conchas e esqueletos. 
Permite visita a bordo de embarcações. 

 
Fonte: Site PMV. 

 



Como vimos então, os Manguezais são uma rica biodiversidade brasileira, inclusive bem 

presente em nosso Estado, o Espírito Santo. 

Abaixo, a imagem do caranguejo vermelho e de um mangue típico brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda:  

• Você gostou das informações obtidas aqui? Já comeu caranguejo alguma vez? Gostou? 

Converse com sua família e pergunte a respeito desse crustáceo que também faz parte 

da culinária capixaba. Boa leitura e bom papo em família!! 



REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE 

DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA      7ºANO              10ª SEMANA 

 

Curiosidades sobre os Astecas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- O deus mais antigo da civilização asteca era Quetzalcoatl. De acordo com a religião deste 
povo, foi este deus que criou o homem e a civilização. 
  
- Os astecas praticavam o sacrifício humano como forma de renovação, através do sangue, dos 
poderes dos deuses humanizados. 
  
- Um dos maiores palácios construídos pelos astecas foi o do imperador Montezuma. Dentro 
dele havia um grande aquário e anexos específicos para aves, répteis e mamíferos. Havia 300 
funcionários somente para cuidar destes animais. 
  
- Os astecas apreciavam muito música, dança e canto. Usavam estas expressões artísticas nos 
funerais, casamentos e festividades religiosas. 
  
- Os astecas acreditavam que existiam no Universo treze céus. Cada céu era uma espécie de 
habitação específica. Assim, havia o céu das estrelas, o céu das cobras de fogo, o céu dos 
deuses, o céu das estrelas e etc. 
  
- Os astecas possuíam dois calendários, um com 365 dias (ano solar) e outro com 260 dias 
(ciclo ritual). 
  
- A mitologia asteca era muito rica. Além dos deuses, os astecas acreditavam na existência de 
criaturas como, por exemplo, gigantes, criaturas metamórficas (com capacidade de mudar de 
forma) e espécies de monstros formados por parte de corpo de dois animais. 



  
- Podemos dizer que os astecas são os pais do chocolate. Considerado um alimento sagrado, 
o cacau era usado por eles para fazer uma espécie de bebida. Porém, era uma bebida 
consumida quase que exclusivamente pela nobreza, em função da raridade da semente de 
cacau. 
  
- A semente do cacau também era usada como espécie de moeda entre os astecas, tamanho 
era o seu valor. 
  
- Os astecas construíram grandes pirâmides. Elas não eram usadas como túmulos, como 
ocorrida no Egito Antigo, mas sim para a realização de cerimônias religiosas e sacrifícios 
humanos. 
  
- Os astecas eram dedicados às ciências, pois desenvolveram conceitos matemáticos 
importantes e, através da observação dos céus, desenvolveram conhecimentos 
astronômicos.    
  
- Os astecas desenvolveram vários instrumentos musicais. Estes eram feitos de madeira, 
cascos de tartaruga e até chifres de animais. 
  
- Os astecas tinham um interessante sistema de escrita, baseado em imagens e símbolos. 
  
- Nas guerras, os guerreiros astecas usavam roupas representando animais que eles 
consideravam poderosos (jaguar, crocodilo, puma, onça-pintada e água). 
  
- O alimento mais consumido pelos astecas era o milho. Com este grão eles faziam panquecas, 
mingau e outros pratos. Também se alimentavam de feijão, chia, cogumelos, tomate, abóbora, 
carnes (aves, rãs, iguanas, patos, peixes entre outras) e até insetos.  
  
___________________________________ 
 
FONTE: Site SuaPesquisa.com 
Por Jefferson Evandro Machado Ramos 
Graduado em História pela Universidade de São Paulo - USP (1994). 
 
  

• Diga, qual das curiosidades sobre os Astecas mais chamou a sua atenção? E por qual 
motivo? 

 

 

Boa Leitura e reflexão!!!  



 

 
 
ATIVIDADE 10 CIÊNCIAS 7º ANO 
ALUNO____________________________________________________ 
ESCOLA___________________________________________________ 
 

 
Utilize seus conhecimentos para responder as questões abaixo, 

caso necessário consulte os conteúdos disponíveis nas atividades 
anteriores. 

 
 

1) É comum na agricultura a adição de húmus a um solo pouco 
produtivo, uma vez que esse composto traz muitos benefícios, tais 

como: retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como 
reservatório fixo de nitrogênio, promove a liberação de nutrientes 
lentamente, além de impedir a compactação de solos argilosos e 

promover a agregação de solos arenosos. 
O húmus é um componente do solo e é formado a partir da: 

 
A) decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. 

B) fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas. 
C) mistura da água de chuva com os minerais provenientes da rocha. 

D) transformação dos minerais primários em minerais secundários. 
 

 
2) Na parte de cima da crosta terrestre encontra-se o(a): 

 
A) manto. 

B) núcleo. 
C) rocha-mãe. 

D) solo. 
 
 

3) Relacione os tipos de solo às suas características. 
 ( 1 ) Solo arenoso.     ( 2 ) Solo argiloso.        ( 3 ) Solo humífero 

 
(     ) Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém 

muita água (permeável). 
(     ) Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das 

plantas (muito permeável). 
(     ) Contém muita argila, é úmido e barrento ( pouco permeável). 

A relação correta de cima para baixo é: 
 

A) 3, 1, 2 
B) 2, 3, 1 

C) 1, 2, 3 
D) 3, 2,  
 



4) Observe com atenção o esquema abaixo: 

 
A) Qual das camadas apareceu como consequência da ação dos ventos, 
chuva e variações de temperatura? Como é conhecida? 

______________________________________________ 
 

 
B) Se você tivesse de ordenar as camadas, da mais antiga para a de 

formação mais recente, qual seria a sequência? 
______________________________________________ 

 
 

C) Como se chamam as camadas B e C 
 

 
5) Observando a foto a seguir e pensando sobre como são os solos das 
cidades, pode-se afirmar que as enchentes ocorrem principalmente 

devido: 

 
A) Ao solo das cidades serem argilosos. 

B) À retirada da cobertura vegetal. 
C) Aos rios estarem sempre cheios. 

D) À impermeabilização do solo. 
 

 
6) As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade 

de plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica 
presente nesses locais, é esperado que os solos destas florestas tenham 

grande quantidade de: 
 

https://4.bp.blogspot.com/-LP6IQv-5noY/VGJgohw-d_I/AAAAAAAABXc/8HyH2ML3_Rc/s1600/Sem%2Bt%C3%ADtulo.pngmop.png
https://4.bp.blogspot.com/-75jExHU7LGQ/V_xG2tdLQ9I/AAAAAAAADeg/GXFExPwRb-Qy6rly-3XN2ilIuq16Yxn1ACK4B/s1600/capture-20161010-225559.png
https://4.bp.blogspot.com/-LP6IQv-5noY/VGJgohw-d_I/AAAAAAAABXc/8HyH2ML3_Rc/s1600/Sem%2Bt%C3%ADtulo.pngmop.png
https://4.bp.blogspot.com/-75jExHU7LGQ/V_xG2tdLQ9I/AAAAAAAADeg/GXFExPwRb-Qy6rly-3XN2ilIuq16Yxn1ACK4B/s1600/capture-20161010-225559.png


A) Húmus. 

B) Argila. 
C) Areia. 

D) Cascalho. 
 

 
7) Considerando o que você aprendeu sobre solo, escolha qual 

alternativa a seguir é a verdadeira: 
 

A) Solos arenosos são os mais ricos em húmus. 
B) Os nutrientes presentes nos solos húmicos favorecem o bom 

desenvolvimento das plantas. 
C) Os solos argilosos são os que contêm maior quantidade de nutrientes 

para as plantas. 
D) Nos solos argilosos a água penetra rapidamente. 
 

 
8) O homem colabora para a destruição do solo quando: 

 
A) planta árvores. 

B) irriga suas plantações. 
C) semeia trigo e cereais semelhantes. 

D) derruba florestas. 
 

 
9) Sobre os problemas causados pela degradação do solo, marque a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Esgotamento dos solos. 
B) Erosão. 
C) Degradação por Contaminação. 

D) Alta fertilidade no solo. 
 

 
10)  Denomina-se erosão a degradação e decomposição das rochas e as 

modificações provocadas pelas variações de temperatura, ação da água 
e do vento, seu transporte e deposição. Este processo também pode ser 

induzido ou acelerado pela ação humana. Assinale a alternativa que 
contém, corretamente, um tipo de erosão e respectiva técnica de 

controle.  
 

a) Eólica/calagem.  
b) Laminar/terraceamento.  

c) Pluvial/assoreamento.  
d) Glacial/gabiões.  

 
 

https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-caracteristicas-do-solo-6.html 

https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-caracteristicas-do-solo-6.html


 

 

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão  Período: 15/06 a 19/06 

                                                 ATIVIDADES 

1- Observe a imagem abaixo e responda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o texto acima, assinale as alternativas que representam as 

características de  Paul. 

(   )ele é alto  

(   ) ele  é baixo 

(   )  tem olhos azuis e 

cabelos escuro. 

(   ) tem olhos pretos 

e cabelos pretos. 

(   ) tem olhos verdes 

e cabelos loiros. 

2.Porque Paul quer aprender inglês?___________________________________ 

3. Tente reescrever o texto do Paul, usando as suas informações, utilize o 

google tradutor se for necessário. Segue algumas palavras que podem ajudar no 

texto.

Brown eyes: Olhos 

marrons                            

Short: baixo                                     

Yellow hair: Cabelos 

loiros 

I want sing english 

songs: Quero cantar 

músicas em inglês 

I want visit others 

countries: Quero 

visitar outros países 

I want watch 

movies in english: 

Quero assistir filmes 

em inglês.

My name is________, I have______________ and ____________, I want to 

learn English because ________________________________. Please, Help me! 

 

Referências Atividades: < https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-

e-interpretacao-7o-ano/#more-31063>. Acesso em 06/06/2020 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-7o-ano/#more-31063
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-7o-ano/#more-31063


 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 15 / 06 / 2020 ao dia 19 / 06 / 2020 
Turmas: 6° e 7º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
FESTA JUNINA 

 
A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o 

mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 
especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses 
no século XVI.  
 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as 
quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, 
como canjica, pamonha, pé de moleque. Outra característica muito comum é a de se 
vestir de caipira de maneira caricata. 
 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 
 

ATIVIDADE 
 

Desenhe em seu caderno de arte um menino e uma menina dançando na 
quadrilha de uma festa junina. Enfeite as suas roupas com retalhos de pano ou com 
pedaços de papel tudo bem colorido! Não esqueça dos acessórios, como os chapéus; 
da maquiagem, como o bigode do menino e as pintinhas nas  bochechas  da menina; 
dos sapatos e do penteado do cabelo. Não esqueça também de ilustrar no seu 
desenho o cenário: as bandeirinhas, a fogueira e as barraquinhas não podem faltar!  
Deixe seu desenho bem característico de uma festa junina! 

 
DESAFIO 

 
Caso você tenha em sua casa roupas típicas de uma festa junina, se puder, se 

caracterize como se você fosse para uma festa junina, tire uma foto e envie para mim!  
 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br 

 

  

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Agradecer a Deus  Período: 15/06 a 19/06  

Orientações iniciais para o período de realização das atividades domiciliares. 

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade: 

 Poderá responder na própria folha: 

 Anexar no caderno, logo após a conclusão da mesma: 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada 

e respondida no caderno: 

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo: 

 

 

2- Faça um comentário sobre os versos: Olhai por quem acorda bem mais cedo, vai 

a luta e não em medo de suar pelo seu pão ( Salvar olhai ! ) 

3- O que o autor quis dizer com os versos: Olhai por este ar que respiramos e por 

tudo que plantamos, nessa terra de ninguém? 

4- Como você agradece a Deus por toda graça que ele nos concede? 

  

Referências: 

Fonte música: <www.letras.mus.br › antonio-marcos>. Acesso 05/06/2020. 

Atividades: FERNANDES, João Flávio. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://www.letras.mus.br/antonio-marcos/1074592/


Atividades de Educação Física 
Turmas 6º e 7º ano  

 

 

 

1) Descreva de acordo com seu conhecimento e também através das aulas de educação 

física,quais os principais benefícios que os jogos de futsal podem trazer para o 

desenvolvimento humano? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

2) Cite três esportes coletivos e mediante seu conhecimento descreva suas principais 

características, regras e benefícios para saúde de quem o pratica. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

3) Cite os principais fundamentos do futsal e suas características. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 4) Em sua opinião qual a importância da educação física na escola? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

5) Por que é super importante a pratica de esportes e uma alimentação saudável? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Bons estudos! 

 

 

Fonte: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica 


