
 

   
                            SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA:_____________________________________________________ 
 
ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 
SÉRIE: 6º ANO 

 
QUERIDO ALUNO, 

 
  A saudade aperta, mas no momento é preciso a conscientização de todos que 
para que tudo fique bem logo, precisamos realizar o isolamento social e 
somente sair de casa se necessário. Infelizmente os índices apontam que a 
doença, COVID 19, têm aumentado. Façamos o isolamento, usemos 
máscara e sigamos todas as orientações. Vamos, também, realizar orações 

para que isso passe logo e voltemos a nossa rotina. Deus abençoe a todos! 
                                                                                    Com carinho, A professora 
 
Texto para as questões de 1 a 3.  
 
     SARAMPO: POR QUE A DOENÇA VOLTOU NO BRASIL E COMO PREVENI-LA  
 

  O governo de Roraima anunciou na última quarta-feira (7) que oito casos de 
sarampo foram confirmados no Estado — 29 ainda estão sob investigação. O 
Brasil recebeu, em 2016, o certificado de eliminação da doença pela 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), mas o vírus voltou com a 
recente chegada de venezuelanos ao país — e, principalmente, graças à baixa 
cobertura vacinal nos Estados e municípios.  
   “Essas pessoas estão saindo de um país em que o sistema de saúde está 
falido, onde não se consegue fazer a vacinação de rotina”, diz o infectologista 
Jessé Alves, coordenador da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). “As 
autoridades [brasileiras] de saúde precisam dar suporte para essa população e 
os brasileiros têm de entender que precisam estar protegidos para interromper 
essa cadeia de transmissão do vírus”, completa Alves.  
   Alves também traçou um panorama da cobertura vacinal no Brasil: “Ela é 
heterogênea, mas dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura da 
segunda dose é em torno de 76%, como média no país — uma cobertura 
baixa. A meta é chegar aos 95% da segunda dose”, afirma ele. 
    Por ser uma vacina com vírus vivo atenuado, a primeira dose deve ser 
aplicada em crianças a partir dos 12 meses de vida, e a segunda, a partir dos 
15 meses. O Ministério da Saúde recomenda que adultos até 29 anos tomem a 
segunda dose, caso não tenham terminado o esquema vacinal. Já adultos 
entre 30 e 40 anos precisam de apenas uma única aplicação. 
 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/tveja/estudio-veja/sarampo-por-que-a-doenca-voltou-no-brasil-e-como-preveni-
la. Acesso em: 18 de julho de 2018. 

QUESTÃO 01. Assinale a única informação INCORRETA, de acordo com as 

informações apresentadas no texto:  
A) O sistema de saúde da Venezuela, atualmente, não consegue vacinar 
regularmente a população.  



B) A Organização Pan-Americana de Saúde anunciou que o estado de 
Roraima possui uma baixa cobertura vacinal.  
C) Segundo o coordenador da Sociedade Brasileira de Infectologia, é 
necessário que o brasileiro esteja protegido contra o vírus do sarampo.  
D) No Brasil, a cobertura vacinal não é homogênea  
QUESTÃO 02. No trecho, a palavra em destaque, “O Ministério da Saúde 
recomenda que adultos até 29 anos tomem a segunda dose, caso não tenham 
terminado o esquema vacinal”, sem alteração de sentido, poderia ser 
substituída por:  
A) orienta.  
B) proíbe.  
C) desaconselha.  
D) autoriza.  
QUESTÃO 03. Segundo o texto, a causa principal do retorno do vírus do 
sarampo ao Brasil é:  
A) a presença dos venezuelanos contaminados pelo vírus do sarampo.  
B) a baixa vacinação em algumas regiões do Brasil.  
C) a resistência da população brasileira em vacinar-se.  
D) a falta de assistência do Ministério da Saúde. 

https://colegiosolido.com.br/upload/files/2018/9/concurso-de-bolsas-6o-ano-ensino-fundamental17093408.pdf 

QUESTÃO 04. O pronome “la”, que apareceu no título retoma qual palavra 
A) Sarampo 
B) Doença 
C) Brasil 
D) Previni 
QUESTÃO 05. Retire do texto uma fala do infectologista Jessé Alves. Qual a 

marca que aparece no texto que nos permite afirmar essa fala? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
QUESTÃO 06. Crie um panfleto de conscientização da importância de vacinar-

se contra o Sarampo. 
 
 
                                  
 
 
 
                                      
 
 
 

https://colegiosolido.com.br/upload/files/2018/9/concurso-de-bolsas-6o-ano-ensino-fundamental17093408.pdf


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
Atividades do Período 22/06/2020 à 26/06/2020  
Conteúdo: Números Naturais (Matemática no dia a dia) 

Ano: 6° 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - 

TURMA 6º ANO  

PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 

 

 

 

 

11ª SEMANA 

 

SOS Meio ambiente 

Justo Chacon 
 

 

Meio ambiente não é meio, 
Não é sonho ou devaneio, 
Não é conto ou poesia. 
Meio ambiente é mais que 
meio, 
É a redoma, é o esteio: 
Bio-terra em harmonia. 
Meio ambiente é a 
natureza, 
Flora verde, mil riquezas, 
Fauna viva - ao natural. 
Meio ambiente é a própria 
vida, 
Ou a morte pressentida, 
Que buscamos, afinal? 
Eis que o homem 
ganancioso, 
Irresponsável, belicoso, 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignora o grande mal 
 E a floresta dizimando, 
A terra fértil calcinando, 
Só pensou no vil metal. 
Rios e lagos vão secando, 
Água doce escasseando; 
Floresta perde a cor. 
Morre a fauna nessa 
guerra, 
Triste fim da frágil terra: 
Um deserto aterrador. 
Chora o solo acinzentado, 
Chora a mata o mal 
legado, 
Chora a fauna tal desdém; 
E o homem, indiferente, 
Na ganância persistente, 
Busca a morte, assim, 
também. 
 
Conscientize-se sobre a 
importância de preservar o 
meio ambiente 

 

www.mensagenscomamor.com/poemas-

meio-ambiente 

 

Agora que você leu atentamente a 

poesia, vamos as questões. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “___________________________________________” 

PROFESSOR(A)_____________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166856
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166856
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166856
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166856
https://www.mensagenscomamor.com/meio-ambiente
https://www.mensagenscomamor.com/meio-ambiente
https://www.mensagenscomamor.com/meio-ambiente


1- Se puder, pesquise o significado das palavras que não conhece e 

registre-as. 

R:................................................................................................................. 

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

 

2- O texto fala sobre meio ambiente e cita a Flora verde( plantas) e Fauna 

viva ( animais). Cite cinco exemplos de: 

 

a) Flora:......................................................................................................

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

 

b) Fauna:....................................................................................................

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

 

3- O que você entende sobre terra em Harmonia? ( pessoal) 

R:.................................................................................................................

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

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

 

4- “Eis que o homem ganancioso, 
Irresponsável, belicoso, 
Ignora o grande mal” 

Cite exemplo do que seria esse mal. 

R:.................................................................................................................

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

 

5- Marque com (x) a alternativa que melhor corresponde com o trecho 

abaixo: 

”E o homem, indiferente, 

Na ganância persistente, 

Busca a morte, assim, também.” 

 
(   ) O homem não se sensibiliza com o meio ambiente. 

(   ) O homem se preocupa com o meio ambiente e cuida dele 

transformando-o. 

(   ) O homem sempre repõe o que tira do meio ambiente. 

 

6- Escreva uma frase sobre conscientização do Meio Ambiente. 

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

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

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

 

 

Bons estudos!!!!!! 

 



 



ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 6º ANO  

PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 

 

 

 

 

11ª SEMANA 

 

1- Leia o significado do título e responda; 

a- Você conhece alguém com essas características? 

R:........................................................................................................... 

 

b- Essas características são positivas ou negativas? 

R:......................................................................................................... 

 

2- Com base no texto “origem” marque as respostas corretas. 

a- A expressão “Sujeito cheio de nove horas” deriva: 

(   ) dos hábitos da antiguidade. 

(   ) dos hábitos sociais do século XIX. 

(   ) do filme  Ratatouille. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “___________________________________________” 

PROFESSOR(A)_____________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

 



b- Quando 9h da noite era horário de: 

(   ) começar a diversão indo ao teatro. 

(   ) horário em que as pessoas se reuniam par discutir sobre politica.   

(   ) horário em que as pessoas deveriam se recolher, terminar as 

visitas e se despedir. 

 

3- Para refletir; 

a- “A ruas ficavam desertas. Qualquer um que teimasse em ficar na rua 

depois desse horário poderia ser revistado pela polícia”. 

Se precisasse adotar essa medida nos dias atuais você acha que 

funcionaria como no século XIX? Justifique sua resposta. 

R:.................................................................................................................

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

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

 

b- “Hoje”, século XXI, enfrentamos uma pandemia (covid-19), em que as 

autoridades aconselham as pessoas que podem, a ficar em casa. Você 

observa que as pessoas estão obedecendo esse pedido? 

R:.................................................................................................................

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

 

c- Quem era chamado cheio de nove horas no século XIX? 

R:.................................................................................................................

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

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

 



 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../06/2020 

O texto trata-se de um fragmento extraído da página escola kids. Leia com atenção o 

texto e responda as atividades seguintes. Para saber mais sobre o texo “Reciclagem”, 

acesse o link.  https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm 

RECICLAGEM 

Que tal compreender melhor o que é a reciclagem? A reciclagem é um processo por meio 

do qual objetos já utilizados são transformados em matéria-prima para a criação de um 

novo produto. Na reciclagem, conseguimos reinserir um resíduo no ciclo produtivo, o 

que tem um impacto muito positivo no meio ambiente. 

 Importância da reciclagem 

Como vimos, a reciclagem garante que resíduos sejam transformados em matéria-prima 

para a fabricação de um novo produto. Desse modo, o resíduo não será lançado no 

ambiente nem será necessário captar nova matéria-prima. Esse processo, portanto, 

garante a redução do lixo em nosso planeta e também uma diminuição da utilização 

dos recursos naturais, que muitas vezes não são renováveis. Além disso, devemos 

destacar a importância da reciclagem para a geração de empregos. 

 

Ao separar o lixo que pode ser reciclado, estamos ajudando o meio ambiente 

 Tipos de reciclagem 

Vários materiais podem ser reciclados, e as técnicas utilizadas para isso dependem do 

produto que será usado no processo. Os principais tipos de reciclagem são: 

 Reciclagem do papel: nesse processo são reciclados, por exemplo, jornais, 

revistas, caixas de papelão e embalagens de papel.  

 Reciclagem do plástico: nesse processo são reciclados, por exemplo, garrafas 

PET e embalagens plásticas.  

 Reciclagem do metal: nesse processo são reciclados, por exemplo, latas de 

alumínio e de produtos alimentícios.  

Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm
https://escolakids.uol.com.br/recursos-naturais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm


 Reciclagem do vidro: nesse processo são reciclados, por exemplo, potes de 

alimentos, garrafas e cacos de vidro. 

 Cores da coleta seletiva 

Você já deve ter percebido lixeiras de cores diferentes nas ruas brasileiras ou em 

determinados locais. Essas cores representam o material que deve ser colocado em cada 

uma delas, garantindo, desse modo, a coleta seletiva e separando o que pode ser 

reciclado daquilo que não pode. As cores da coleta seletiva, de acordo com o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, são: AZUL: papel/papelão, VERMELHO: plástico, VERDE: 

vidro, AMARELO: metal, PRETO: madeira, LARANJA: resíduos perigosos, BRANCO: 

resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde, ROXO: resíduos radioativos, MARROM: 

resíduos orgânicos e CINZA: resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado não 

passível de separação. 

 ATIVIDADE 1 – O guarda municipal está mostrando para os alunos ações que ajudam a 

preservar o planeta. 

 

A ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é 

a. economizar água. 

b. realizar a coleta seletiva para reciclagem. 

c. evitar o desperdício de energia elétrica. 

d. plantio de novas mudas. 

ATIVIDADE 2 - Segundo o código de cores da seleção do lixo para a reciclagem, as 

lixeiras verdes e vermelha são, respectivamente, utilizadas para? 

 

https://escolakids.uol.com.br/coleta-seletiva-de-lixo.htm
https://4.bp.blogspot.com/-a_64TdUOTfM/V9K2TOvrOtI/AAAAAAAAC1g/9hQB884XZZsMiafxMwf9Y7LcooxUdp4agCK4B/s1600/capture-20160909-101609.png
https://2.bp.blogspot.com/-JsZ64SxM-zI/V9K8HewcutI/AAAAAAAAC1w/FRg3oC8zuF84GwoAZ559E_BtUnDNhBYrwCK4B/s1600/capture-20160909-104111.png


ATIVIDADE 3 – O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. 

Consequentemente, é um dos maiores poluentes do ambiente, fazendo-se necessárias 

medidas urgentes do controle de seu uso. 

São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo uso de 

plásticos: 

I. Aumentar a queima do lixo plástico. 

II. Reduzir o consumo de embalagens plásticas. 

III. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis. 

Estão corretas as iniciativas: 

a. I e II, apenas. 

b. I e III, apenas. 

c. II e III, apenas. 

d. I, II e III. 

ATIVIDADE 4 - Em uma cesta de lixo foram encontrados alguns tipos de resíduos:  

 Casca de laranja.  

 Copo plástico.  

 Garrafa de vidro.  

 Latinha de refrigerante  

 Jornal. 

Dentre todos aqueles quais podem ser reciclados? 

 

Referências Bibliográficas 

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-

reciclagem-de.html. Acesso em: 17 de junho de 2020.  

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm. Acesso em: 17 de 

junho de 2020. 

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-solo-reciclagem-

e.html. Acesso em: 17 de junho de 2020. 

https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-reciclagem-de.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-reciclagem-de.html
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-solo-reciclagem-e.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-solo-reciclagem-e.html
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“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  Fruits Período: 22/06 a 26/06  

                                                 ATIVIDADES 

1.Desenhe os emoticons na frente de cada fruta  

abaixo em resposta as perguntas que seguem. 

 

  

 

 

 

a. Do you like watermelon? 
 

 

 

b. Do you like apples? 

 

 

 
c.Do you like strawberries? 
 

  

 

d.Do you like bananas? 
 

 

 

  

e.Do you like grapes? 
 

 

 

LIKE 

DON’T LIKE 

2. Faça a leitura da receita abaixo , 

em seguida, reescreva em português 

os ingredientes e a receita abaixo, 

tente usar seu conhecimento prévio. 

“Fruit Salad” 

Ingredients 

Orange             Banana              

 Apple                Papaya               

Pineapple          Strawberries         

Cherries            Grapes                 

Pear                  Condensed milk    

 How to prepare 

To peel fruit; 

To chop fruit; 
To mix fruit, condensed milk in a 

bowl. 
To serve the salad in plastic cups. 
 

3. Se puder, siga as instruções da 

receita e faça uma salada de frutas 

com as frutas que tem em casa, tire 

fotos ou gravem um pequeno vídeo 

seguindo a receita em inglês, enviem 

para seus professores de inglês. Bom 

apetite. 

Referências Atividades: < 
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliaca

o-de-ingles-leitura-e-interpretacao-7o-

ano/#more-31063>. Acesso em 12/06/2020 

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
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 22/06/2020 ao dia 26/06/2020 
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 

 
Hoje você será repórter por um dia! Você irá entrevistar alguém da sua casa que já 

tenha participado de alguma festa junina e fará as seguintes perguntas: 

 
a) O que você mais gosta em uma festa junina? 

b) Como você gosta de ir vestido para uma festa junina? 

c) Qual a sua comida típica favorita? 

d) Qual música de festa junina você mais gosta? 

e) Qual a sua brincadeira favorita? 

 
    Anote em seu caderno de arte as respostas da sua entrevista e faça um 

desenho que represente a sua entrevista, usando a sua criatividade. 

 

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 e faça a sua entrevista. Tire 

uma foto ou filme a sua entrevista e envie para mim. Irei amar recebê-la!  

 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
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 “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: Deus em todos os lugares  Período: 22/06 a 26/06  

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:

 
“Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.” 

Romanos 14:12 

Na tirinha acima a personagem Mafalda lê o jornal e acaba expressando a palavra 

”Coitado” por Deus estar em todos os lugares vendo tudo o que os seres humanos 

fazem na Terra. Observe a tirinha e associe com o versículo acima escrito. Mediante 

a isto responda: 

1- Deus é onipresente, logo ele sabe exatamente o que cada pessoa faz. Você 

acredita que Deus possa estar feliz com o que vê atualmente? 

2- Somos seres humanos e como consequência cometemos falhas, muitas das vezes 

tentando acertar, outras por pensarmos mais em nós mesmos. Desta forma escreva 

o que você acha que as pessoas (incluindo você) deveria fazer para melhorar a 

convivência umas com as outras e dessa forma diminuir as tragédias? 

3 Escreva uma carta ou um bilhete para você no futuro, escreva nele o que você 

gostaria de mudar para se agradar e agradar a Deus, guarde este bilhete para que no 

Natal deste ano você possa abri-lo. Será que você terá grandes surpresas?  

Referências: 

Fonte tirinha: < https://br.pinterest.com/andressa0809/mafalda/ >. Acesso 12/06/2020. 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_14_12/
https://br.pinterest.com/andressa0809/mafalda/


 

História do futsal 

Criado por volta das décadas de 1930 e 1940, o futsal tem algumas versões e 

divergências sobre o ano e local de sua origem. 

Alguns dizem que ele começou a ser jogado por jovens da Associação Cristã 

de Moços (ACM), em São Paulo; outros defendem que foi na ACM de 

Montevidéu, no Uruguai, porque havia dificuldade de se encontrar campos de 

futebol livres. Por isso, os jogos de futsal aconteciam em quadras de 

basquete e hóquei. 

A teoria mais aceita diz que o futsal foi criado pelo uruguaio Juan Carlos 

Ceriani, como uma espécie de futebol para ser praticada dentro de ginásios 

esportivos. 

O que é 

O futsal é uma modalidade esportiva coletiva praticada em quadras de espaço 

menor, com o uso de uma bola pesada e regras diferentes das do futebol de 

campo. 

Além disso, o futsal é muito mais do que uma atividade física: envolve 

criatividade, raciocínio rápido, habilidade e competitividade. É um "jogo de 

disputas técnicas e articulações táticas, que estimulam a inteligência do 

jogador e despertam a paixão de quem assiste", diz o site da Confederação 

Nacional de Futebol de Salão (CNFS). 

Objetivo  

O futsal é considerado um esporte de "invasão", ou seja, os times possuem 

campo de defesa e ataque e circulam livremente por eles. 

Regras 

Jogadores  

Participam do jogo 5 jogadores em cada equipe, sendo: 

 Um goleiro, que pode pegar a bola na mão. 

 E quatro jogadores de linha, que movimentam a bola somente com os 

pés e partes do corpo que não as mãos. 

Data: 22/06 á 26/06/2020 

Disciplina: Educação Física 

Turmas: 6ºa, b, c e 7º a. 

Atividades pedagógicas não presenciais  

Tema da Aula: História do futsal seus benefícios e regras.  

http://acmsaopaulo.org.br/
http://acmsaopaulo.org.br/


Função dos jogadores  

Goleiro: defende a trave para que o adversário não marque o gol e também 

pode atacar. 

Fixo: defensor, semelhante ao zagueiro, marca os adversários que vem para 

o ataque. 

Alas (esquerda e direita): jogam pelas laterais da quadra 

Pivô: movimenta-se no ataque e arma jogada. 

Quadra 

O tamanho da quadra pode variar, mas trata-se de um formato retangular, em 

geral com 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. Em eventos 

internacionais, pode chegar a até 42 metros de profundidade e 22 metros de 

largura. 

Fonte: https://www.minhavida.com.br/fitness/tudo-sobre/35362-futsal - Escrito por Patricia 

Beloni - Créditos:  DarioZg/Shutterstock. Acesso em 16 junh.2020. 

EXERCÍCIOS 

 

1) O futsal ou futebol de salão é um esporte muito popular no Brasil e em 

muitos outros países, principalmente sul-americanos. Com base do texto 

acima explique como foi criado e qual seus benefícios. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 2) Quais são as posições dos jogadores existentes no futsal? Explique 

cada     uma. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) Por quantos jogadores é composta uma equipe de futsal? 

_____________________________________________ 

       4) Desenhe a quadra do futsal. 
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