
 

 
 

Escola: ______________________________________________________ 

Ano:7º 

Área: Português 

01 – Leia o texto abaixo: 

 

 
 

                        Toda Mafalda. Joaquim Salvador Lavado (Quino). 
                                            São Paulo: Martins Fontes, 1993, p 111. 

 
A menina do texto: 

a)   Chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. 
b)   Está trocando seus dentes de leite e não gosta disso. 
c)   Reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 
d)   Usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes 
 
 •  Leia o texto abaixo: 

 
O menino que mentia 

 
 Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu 
pregar uma peça nos vizinhos. 
  --- Um lobo! Um lobo! Socorro! ele vai comer minhas ovelhas! Os vizinhos 
largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. 
Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. 
        Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar; e ele 
caçoou de todos. 
        Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. 
Morrendo de medo, o menino saiu correndo. 
        --- Um lobo! Um lobo! Socorro! 
        Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e 
o pastor perdeu todo o rebanho. 
        Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. 
 

                        Bennett, William J. O livro das virtudes para crianças. 

                                                 Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 
02 - O texto tem a finalidade de: 

      a)   Dar uma informação. 
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      b)   Fazer uma propaganda. 
      c)   Registrar um acontecimento. 
      d)   Transmitir um ensinamento. 
 
      03 - De acordo com o texto acima, no final da história, pode-se entender que: 
      a)   As ovelhas fugiram do pastor. 
      b)   Os vizinhos assustaram o rebanho. 
      c)   O lobo comeu todo o rebanho. 
      d)   O jovem pastor pediu socorro. 

                                                https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/10/textos-curtos-para-o-6-ano, acesso em 15/06/2020. 

 

 

Leia o texto e responda às questões sobre classes gramaticais  

Como o avião voa? 

O básico é vencer duas forças que grudam o “bichão” à terra. A primeira 

é a resistência do ar contra o avião ou qualquer objeto em movimento. Para 

superá-la, os aviões usam hélices, turbinas ou foguetes para conseguir um 

impulso maior que a resistência. A segunda é o próprio peso da aeronave. Nesse 

caso, é preciso criar uma força mais poderosa que o peso para empurrar o avião 

para cima ─ o empuxo. Fácil?  

Nem tanto, se a gente lembrar um princípio da física traduzido pelo inglês 

Isaac Newton: toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mas com 

sentido contrário. Ou seja, sempre que os primeiros inventores forçavam o avião 

para cima (empuxo), a resposta era uma força igualzinha para baixo (peso). E o 

avião não voava. A solução apareceu em outro princípio da física, enunciado 

pelo suíço Daniel Bernoulli: quando a velocidade da passagem do ar por uma 

superfície aumenta, a pressão diminui. Aí, os engenheiros desenharam asas de 

modo que o ar passasse mais rápido na parte de cima e mais devagar na parte 

de baixo. Com isso, a pressão na parte de cima da asa fica menor, e na parte de 

baixo fica maior, certo? Essa diferença de pressão “suga” a asa para cima, 

gerando um empuxo suficiente para fazer o avião levantar. No ar, pás móveis 

ajudam a controlar os movimentos laterais e de subida e descida. 

 (Adaptado de http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/como-o-aviao-voa/) 

 

04 - Classifique qual a classe gramatical das palavras destacadas no texto:  

a) básico (linha 1) –  

b) em (linha 2) –  

c) usam (linha 3) –  

d) A (linha 4) –  

e) para (linha 5) –  

f) lembrar (linha 6) –  

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/10/textos-curtos-para-o-6-ano
http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/como-o-aviao-voa/


g) reação (linha 7) –  

h) primeiros (linha 8) –  

i) era (linha 9) –  

j) solução (linha 10) –  

 

Em relação a essa frase do texto, responda às questões 05, 06 e 07: 

 “No ar, pás móveis ajudam a controlar os movimentos laterais(...).” 

05 -  Quantos substantivos têm nessa frase? 

a) 1 substantivo  

b) 2 substantivos  

c) 3 substantivos  

d) 4 substantivos  

e) 5 substantivos  

 

06. Quantos verbos têm nessa frase?  

a) 1 verbo  

b) 2 verbos  

c) 3 verbos  

d) 4 verbos  

e) 5 verbos  

 

07. Quantos adjetivos têm nessa frase?  

a) 1 adjetivo  

b) 2 adjetivos  

c) 3 adjetivos  

d) 4 adjetivos  

e) 5 adjetivos  

 

08 -  Qual alternativa traz a palavra e sua classificação correta? 

a) ar - numeral                    b) pás - adjetivo  

c) ajudam - substantivo      d) a - preposição  

e) os – verbo 

https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Atividade-de-portugu%C3%AAs-Classes-de-palavras-8%C2%BA-ano-do-

fundamental, acesso em 15/06/2020, 

 

https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Atividade-de-portugu%C3%AAs-Classes-de-palavras-8%C2%BA-ano-do-fundamental
https://acessaber.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Atividade-de-portugu%C3%AAs-Classes-de-palavras-8%C2%BA-ano-do-fundamental


“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: Reta numérica  

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

Atividades 
1) Nas retas numéricas a seguir, as distâncias entre duas marcações consecutivas (uma após a outra) 

são iguais. Escreva o número que está faltando em cada uma dessas retas: 

 

 
2) Considere a reta numérica: 

 
Que letra corresponde ao número inteiro que aparece em cada frase abaixo? 
a) Sete graus abaixo de zero. —— 

b) Quatro graus acima de zero. —— 

c) Ana morano 5º andar. —— 

d) A garagem está no 2º subsolo. —— 

e) Seis metros de altitude.—— 

f) Três metros de profundidade. —— 

 

 

Referências: 

Fonte: Matemática, fazendo a diferença/José Roberto Bonjorno, Regina Azenha Bonjorno, 
Ayrton Olivares-1ª edição- São Paulo: FTD, 2006. 
 

Fonte: Souza, Joamir Roberto de-Matemática e Realidade-7ºano-1ªedição- São Paulo: FTP, 
2018. 
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ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE DE 

PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA      7ºANO              11ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) De acordo com o texto e o mapa acima, responda: 

 

a) Qual foi considerado um dos maiores fatores de integração entre as regiões brasileiras? 

 

b) O que é monocultura? 

 

c) De acordo com o mapa, qual é a atividade econômica predominante em nosso Estado? 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



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              11ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) De acordo com os textos acima, responda: 

 

a) No final do século XV, os Incas já haviam formado um império na América do Sul com 

aproximadamente 12 milhões de pessoas. Onde se estabeleceram em inicialmente em meados do 

século XIII? 

 

b) Enumere as camadas sociais incas de acordo com a pirâmide: 

 

(     ) Carpinteiros, pedreiros e agricultores   (    ) Inca   (     ) Chefes militares, juízes, administradores e contadores   

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quais eram as funções das mulheres na sociedade inca? 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

Dias, Adriana Machado Vontade de saber : história : 7o ano : ensino fundamental : anos finais / Adriana 
Machado Dias, Keila Grinberg, Marco César Pellegrini. — 1. ed. — São Paulo : Quinteto Editorial, 2018. 
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ATIVIDADE 11 CIÊNCIAS 7º ANO 

ALUNO_______________________________________________________________ 

ESCOLA______________________________________________________________ 

 

 
 
 

Mudanças dos Estados Físicos da Água 
 

Entre as principais características da água, está a sua capacidade de mudar 
nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. As transformações ocorrem 
devido às variações de temperatura. Conheça os cinco processos nos quais a 
água muda de fase:  
 
Vaporização 
 
É um dos estados físicos da água que correspondem à passagem do estado 
líquido para o estado gasoso. Nesse caso específico, a água pode se 
transformar de três formas: ebulição, evaporação e calefação. Para que 
a ebulição aconteça, a água precisa alcançar a temperatura de 100ºC (nível do 
mar). Uma aplicação do cotidiano é colocá-la para ferver. O sinal de que ela 
mudou de fase (entrou em estado de ebulição), é a formação de bolhas que se 
formam em toda extensão do líquido.  
A evaporação é outro tipo de vaporização que acontece de forma mais lenta e 
gradual. Como exemplos do cotidiano temos o processo em que a roupa seca 
naturalmente, o rio que evapora e uma poça de água formada pela chuva que 
vai lentamente sendo evaporada.  Já a calefação é um dos estados físicos da 
água que acontece de forma mais rápida. O líquido, nesse caso, evapora em 
temperaturas superiores ao da ebulição. Ao encostar um líquido em uma 
superfície quente como uma chapa, por exemplo, as gotas de água ficam 
“quicando”, passando rapidamente para o estado de vapor. 
 
Solidificação 
 
É um dos estados físicos da água que compreende a passagem do estado 
líquido para o sólido. É necessário que a água atinja a temperatura de 0ºC para 
que a mudança de fase aconteça. Um exemplo simples é colocar a água em 
temperatura ambiente no congelador. Ao alcançar a temperatura de 0ºC ela se 
transformará em gelo. 
 
Condensação 
 
A condensação é um dos estados físicos da água em que ocorre a passagem 
do estado gasoso para o líquido. Um exemplo desse processo é a formação de 
gotas d’água na parte interna da tampa da panela ao cozinhar alimentos ou 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/vaporizacao


ferver água. 
 
Fusão 
 
A fusão é um dos estados físicos da água em que ocorre a mudança do estado 
sólido para o líquido. O ponto de fusão da água é de 0ºC. Uma situação 
simples que exemplifica esta mudança de estado físico é o derretimento do 
gelo. Nesse processo, quando se tira o gelo do congelador, a temperatura da 
água aumenta e ao ultrapassar 0ºC ela passa para a fase líquida. 
 
Sublimação 
 
A sublimação é um dos estados físicos da água em que ocorre a passagem 
direta do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. A 
naftalina é um exemplo de substância que passa facilmente por esse processo. 
A sublimação é um dos fenômenos pouco comuns na natureza, visto que 
acontecem, geralmente, em indústrias. 

A água sofre mudanças em seu estado físico constantemente e circula 
entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e atmosfera. Chamamos 
esse processo de ciclo da água ou ciclo hidrológico. 
Inicialmente, a água de rios, mares e lagoas sofre evaporação 
(passagem do estado líquido para o gasoso). Essa mudança de estado 
ocorre graças ao calor do sol que incide sobre a água. O vapor formado 
vai para a atmosfera e, ao atingir camadas mais superiores, condensa-
se. A condensação ocorre porque a temperatura em grandes altitudes é 
inferior à da superfície da Terra, ocasionando assim a passagem do 
estado gasoso para o líquido. 

Quando ocorre a condensação, essas pequenas gotículas de água 
formadas darão origem às nuvens. Caso a temperatura esteja muito 
baixa, serão formados cristais de gelo ou a neve. Com as nuvens 
carregadas, ocorre à precipitação — chamada comumente de chuva — 
ou, ainda, dependendo da temperatura, há o granizo ou a nevada. 

Quando a água chega ao solo, ela pode ser utilizada por animais e 
plantas, infiltrar-se no solo e constituir os lençóis subterrâneos, além de 
poder ainda voltar para rios, lagos e mares. A água contribui nesse 
momento também para deixar o clima mais ameno. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/estados-fisicos-da-agua 

https://www.biologianet.com/ecologia/ciclo-agua.htm 

 

 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/fusao
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/sublimacao
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/estados-fisicos-da-agua
https://www.biologianet.com/ecologia/ciclo-agua.htm


ATIVIDADE 

1- Observe o desenho e responda:  

 

2- Relacione: (2,0) 

(1 ) Fusão                         (  ) Naftalinas 

( 2 ) solidificação             (  ) Água fervendo  

( 3) condensação            (  ) Água na tampa da panela  

( 4 ) vaporização             (  ) Água se transformando em gelo  

( 5 ) sublimação              (  ) Gelo derretendo  

 

3- Observe o ciclo da água e responda:  

 

 

 

a- O que representa esse esquema? 

 

 

b- Identifique os nomes correspondentes de 

todos os retângulos. 

 

4- Observe as imagens, e ordene-as de acordo com as mudanças físicas apresentadas.  

1          2              3         4  

a) 1-Fusão, 2-vaporização, 3-condensação e 4-solidicação  

b) 1-Solidificação, 2- vaporização, 3-condensação e 4-fusão  

c) 1-Fusão, 2-condensação, 3- vaporização e 4-solidificação  

d) 1-Condensação, 2-fusão, 3- vaporização e 4-solidificação 

a- Identifique as mudanças de estados físicos 

representados por algarismos romanos. 

b- Qual a origem do vapor de água que vai 

para atmosfera? 

c- Por que a evaporação pode ser 

considerada um filtro natural de água?  
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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. 

 

 


