
 

 

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

 

 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 9 ano 
 

 Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

 Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

 No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

 Manter, diariamente, a rotina de estudos 

 

ATIVIDADE 01: Leia a letra da música “Vai passar”. Caso tenha acesso à internet, acesse para ver o clip da 

música: https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY 

 
Vai passar 

 
Um som pra acalmar 

Pôr as coisas no lugar 
Mais amor em casa 
Pra imunizar a alma 

 
Deixar toda a casa arrumada 
Se deitar lá no sofá da sala 

Resolver as intrigas e mágoas 
 

Rever antigos conceitos 
Botar fé que o mundo tem jeito 

Sentir lá no fundo do peito 
 

Vai passar 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Um som pra acalmar 

Pra crescer e se aceitar 
E se pra cuidar um do outro 

Hoje estamos longe de todos 
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 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Pra amanhã nos vermos de novo 
 

Nós não precisamos de muito 
Não se entregue, se doe pro mundo 

Escute uma voz lá no fundo: 
 

Vai passar 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
(Di Ferrero) 

 
ATIVIDADE 02: Responda: 

 

A) Justifique o título dado à canção: 

 

B) Segundo o eu lírico qual é a solução para imunizar a alma? O que você pensa com relação a isso? 

 
C)  Como hoje em dia é possível cuidar um do outro? No que isso difere de antes da pandemia? Como você 

tem se sentido com isso?  
 

 

D)  Posicione-se sobre o verso destacado na canção, argumentando bem: Você concorda que "tudo vai 

passar"? Justifique sua resposta: 

 

 

E) Que mensagem a música transmite? 

 

 

F) De quem e do que você mais tem sentido falta neste período de isolamento social? 
 

 

G) Quais as primeiras cinco ações que você vai fazer assim que a quarentena terminar? Cite-as: 
 

 

H) Segundo a música, o que o isolamento tem favorecido? E na sua opinião? 

 

 

I)  O que você acha que ficou melhor durante essa quarentena? Justifique sua resposta: 

 

J) Crie um "Pote da felicidade": nele, todo dia, você vai colocar algo que deixe você feliz: uma música, um 

desejo, uma promessa, uma boa lembrança, uma meta, uma poesia, um trecho de livro, um resumo de um 

filme, uma citação... Capriche! Assim que “tudo passar”, vamos está juntinhos novamente e compartilhar 

com os colegas e professores sua produção.  



 

 

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

 

ATIVIDADE 03: Observe a imagem abaixo e responda. 

 
   

                                                  
 
a) Que títulos você daria à imagem acima? Cite pelo menos dois: 

b) Quem está salvando o menino? O que isso significa? 

c) Em que ele estava "afogado"? Quais foram as pistas que sinalizaram isso? 

d) O que o livro parece sentir? Crie uma fala ou um pensamento para ele: 

e) Por que você acha que o livro resolveu socorrê-lo? 

f) Como o livro pode fazer isso? O que você pensa a esse respeito? 

g)  Que mensagem a imagem transmite? Comente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte:https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-
di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc 

https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc
https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY


“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: Equação do 1° grau e reta numérica 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Resolva as equações do 1° grau marque o resultado na reta numérica abaixo. A primeira já 
está resolvida.  
    

A) X + 1 = 5 
X = 5 – 1 
X = 4 

      
B) X - 6 =  - 4 
C) X – 9 = - 6 
D) X + 7 = 2 
E) 6 – 3X = 0 
 

 



 

 

 

 

Atividade: Semana 11  

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

Continente Europeu: algumas características 

 

1- Observe o mapa da Europa abaixo, e faça uma pesquisa na internet e descubra: 

 

 
a- Um hemisfério é a metade de uma esfera ou bola. Essa palavra é usada para 

descrever uma das metades da Terra. Os geógrafos, ou as pessoas que estudam a 

Terra, dividiram o planeta em dois conjuntos de dois hemisférios. São eles o 

hemisfério Norte e o Sul, e o hemisfério ocidental e o oriental. Em quais hemisférios 

localiza-se o continente europeu? 

b- Quais são os nomes dos oceanos que banham o continente Europeu? 

c- Cite uma característica do relevo e da hidrografia da Europa. 

d- Cite um tipo de clima que existe no continente europeu. 

e- Cite um tipo de formação vegetal europeia. 

f- Escolha uma curiosidade sobre a Europa e a escreva. 

 

 

 Fonte: https://www.joaoleitao.com/viagens/mapa-europa-continente/ 

https://escola.britannica.com.br/artigo/hemisf%C3%A9rio/481476 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Terra/481186
https://www.joaoleitao.com/viagens/mapa-europa-continente/
https://escola.britannica.com.br/artigo/hemisf%C3%A9rio/481476


 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA       11ª SEMANA 

PERÍODO: 22/06 à 26/06/2020                   TURMA: 9ºANO 

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS/SEMANA 

1 – FAÇA UMA BREVE PESQUISA SODRE A LENDÁRIA FIGURA DE LAMPIÃO, “O REI DO 

CANGAÇO”.(fonte: vontade de saber; história 9º ano; ensini fundamental: anos/finais/Adriana Machado Dias, Keila 

Gringer, Marco César Pellegrini- 1 ed. – São Paulo: Quinteto Editorial,2018 

  

 



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 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE CIÊNCIAS 
PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 
TURMA: 9º ANO                  11ª SEMANA            
CARGA HORÁRIA: 3 HORAS / SEMANA 
 

Olfato  
O olfato é um dos cinco sentidos e é através dele que os odores podem ser percebidos e 

distinguidos. 
O órgão responsável pelo olfato varia de acordo com as espécies. Enquanto os seres humanos 

utilizam o nariz para perceber os odores, os insetos utilizam as antenas. 
De extrema utilidade, o olfato auxilia na sobrevivência dos animais, que conseguem sentir o cheiro 

do seu predador para fugir. Já para os seres humanos, o olfato pode evitar acidentes ao sentir o cheiro de 
gás vazando. 
 
Como funciona o olfato? 

 

 
 
Olfato 

Diferentemente da visão, que consegue notar uma série de cores ao mesmo tempo, o olfato é capaz 
de identificar apenas um odor de cada vez, mesmo que esse seja uma combinação de vários odores. 

Se dois odores coexistirem em um mesmo local, predominará o mais intenso, e no caso de ambos 
serem intensos, a percepção do cheiro alternará entre um e outro odor. 

O processo de percepção dos odores acontece quando o ar que possui as moléculas aromáticas 
passa pelas fossas nasais e entra em contato com a mucosa olfativa. 
 
Mucosa Olfativa 

A mucosa olfativa está localizada no alto da cavidade nasal e é rica em terminações nervosas. Essas 
terminações possuem células olfativas que enviam impulsos ao cérebro para que estes sejam interpretados. 
O resultado desse processo é a identificação dos cheiros. 

A mucosa olfativa é sensível a ponto de ser estimulada a produzir impulsos, mesmo com uma 
quantidade muito pequena de moléculas aromáticas. 

No entanto, quanto maior for a quantidade dessas moléculas no ar, maior será a quantidade de 
estímulos transmitidos ao cérebro e consequentemente, maior a sensação/percepção do odor. 
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Essa sensação, mesmo quando muito intensa, é rapidamente assimilada pelo olfato. Ou seja, ele 
"acostuma-se" ao odor intenso passado pouco tempo e passa a senti-lo de forma mais amena. 

 
Doenças do olfato 
Anosmia: representa a perda total ou parcial do olfato e atinge cerca de 1% de toda população mundial. 
Pessoas com anosmia não conseguem distinguir sabores específicos, somente reconhecer determinadas 
substâncias. 
Hiposmia: é a baixa sensibilidade olfativa. 

Hiperosmia: é a sensibilidade excessiva aos odores, afetando principalmente as mulheres grávidas. 

 
Paladar 

O paladar (ou gustação) é um dos cinco sentidos e é através dele que são percebidos os sabores. 
A língua, órgão principal desse sentido, possui em sua superfície a maior parte das papilas 

gustativas ou papilas linguais, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais cujas 
terminações nervosas recebem os sabores dos alimentos e os comunicam ao cérebro, desencadeando 
assim impulsos nervosos que têm como resultado sensações gustatórias. 

As substâncias que não desencadeiam impulsos nervosos que resultam nessas sensações são 
consideradas insípidas, como é o caso da água. 
 
Doenças do Paladar 
Ageusia: redução ou perda do paladar. 
Disgeusia: distorção ou diminuição do paladar, podendo mesmo atingir a perda total do sentido do sabor. 
 

 
Relação entre olfato e paladar 

 

 
 

Apesar de ser o sentido relacionado com os odores, o olfato é fundamental também para o paladar. 

https://www.todamateria.com.br/paladar/
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As papilas gustativas, localizadas na língua e responsáveis pela percepção dos sabores, identificam 
os sabores, distinguindo entre doce, salgado, amargo, ácido e umami (descoberto por um professor japonês. 
Seu significado quer dizer UMAI (delicioso) e MI (gosto) então ficou UMAMI. 

Os odores, por sua vez, são identificados pelos nervos que estão localizados no nariz. Dessa forma, 
as sensações são transmitidas ao cérebro de modo que os sabores possam ser reconhecidos. 

Quando a capacidade olfativa não está funcionando corretamente, o paladar também fica 
comprometido fazendo com que tenhamos a sensação de que aquilo que ingerimos está “sem gosto”. 
 
 
 
Agora, responda. 
 
1) Quando um indivíduo está resfriado, ele: 
a) sente melhor o sabor dos alimentos. 
b) sente melhor o cheiro das coisas. 
c) não sente bem nem o cheiro nem o sabor dos alimentos. 
d) sente bem melhor o cheiro e o sabor simultaneamente. 
 
 
2) Quando uma pessoa não sente bem o cheiro dos alimento, o sabor deles: 
a) não é alterado. 
b) torna-se mais pronunciado. 
c) também fica modificado. 
d) não muda, cheiro e sabor não tem nenhuma relação. 
 
 
3) Qual a importância do olfato para a sobrevivência do ser humano? 
 
 
4) Explique como conseguimos sentir os cheiros ( aromas). 
 
 
5) Explique como conseguimos sentir os sabores. 
 
 
6) Relacione as colunas. 
( 1 ) Anosmia         (  ) Baixa sensibilidade olfativa. 
( 2 ) Hiperosmia     (  ) Redução ou perda do paladar. 
( 3 ) Hiposmia        (  ) Perda total ou parcial do olfato. 
( 4 ) Ageusia          (  ) Sensibilidade excessiva aos odores 
( 5) Disgeusia        (  ) Distorção ou diminuição do paladar, podendo mesmo atingir a perda total do sentido                         
                                    do sabor. 
 
 
 
 
Referências: 
https://www.todamateria.com.br/olfato/ 
https://www.todamateria.com.br/paladar/ 
https://alvinhouau.blogspot.com/ 
 

https://www.todamateria.com.br/olfato/
https://www.todamateria.com.br/paladar/
https://alvinhouau.blogspot.com/
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“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Interpretação Período: 22/06 a 26/06  

Atividade de Língua Inglesa 

 Leia o texto e responda às questões 1 e 2. Antes marque no texto, palavras 

conhecidas por você ou quais você possa deduzir o significado. 

 

1.Qual é o assunto tratado no texto? 

a)(  )O texto fala sobre a Copa do Mundo,  em que 

ano foi fundada, quem a fundou. Fala sobre o 

tamanho e peso da taça, somente. 

b)(  ) O texto fala somente da Copa do mundo e 

quando ela foi fundada, não menciona o tamanho 

, nem o peso da taça. 

c)(  ) O texto fala sobre a Copa do Mundo. Quando 

ela foi fundada, quem a fundou. Relata sobre o 

troféu, sobre a construção de uma estátua que 

custará 10.000.000 milhões de dólares. 

d)(  ) O texto fala sobre a Copa do Mundo, seu 

fundador. Descreve o tamanho da taça, seu peso. 

O que essa escultura retrata, seu valor estimado 

hoje que é 10.000.000. 

2. A tradução correta para a frase “ The sculpture 

depicts two triumphant football players holding a 

globe in their raised hands.” é: 

a)(  ) A escultura retrata dois jogadores de futebol 

triunfante com um globo terrestre em suas mãos 

levantadas. 

b)(  ) A escultura descreve dois jogadores de 

futebol segurando um globo raso em seus braços. 

c)(  ) A escultura retrata dois jogadores de futebol 

que triunfantes levantam a mão mostrando um 

globo no pé. 

d) (  )A escultura retrata um globo terrestre sendo 

levantado pelas mãos de dois jogadores razoáveis. 

 

 

The FIFA World Cup was 

founded in 1971. It was 

designed by Silvio Gazzanigi 

of Italy. Made of 18-carat 

gold and malachite, the cup 

is 36,5 cm tall and weighs 

6,2 kg. The sculpture 

depicts two triumphant 

football players holding a 

globe in their raised hands. 

The trophy is passed on to 

each winning team that gets 

to keep an identical (but 

gold-plated) replica. The 

making of the statue cost 

about $50,000, today its 

value is estimated to over 

$10,000,000. .. 

http://www.englishexperts.com.br/forum

/copa-do-mundo-texto-t10046.html 

Referências Atividades: < 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-

ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063>. 

Acesso em 12/06/2020 

http://www.englishexperts.com.br/forum/copa-do-mundo-texto-t10046.html
http://www.englishexperts.com.br/forum/copa-do-mundo-texto-t10046.html
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063


 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE ARTE 

PERÍODO: 22/06 à 26/06/2020 

TURMAS: 8º e 9º ANOS 

CARGA HORÁRIA: 1 HORA/SEMANA 

 

ARTE POPULAR 

         A Arte está conectada ao passado, as tradições e a cultura de cada povo. 

Daí ser capaz de estabelecer uma comunicação entre aqueles que viveram no 

passado e os que vivem no presente. Isso garante aos grupos sociais a 

preservação de seus saberes com ela.  

        Chamamos de “arte popular” pinturas, esculturas e objetos que são a 

expressão artística autêntica da cultura de um povo. Muitas vezes o artista 

popular é anônimo, e a produção artística pode ser feita por uma família ou um 

grupo que domina uma técnica artesanal e desenvolve uma forma particular de 

trabalhar com ela. O conhecimento é passado de geração para geração, e com 

isso a cultura desse grupo é preservada. O Museu Casa do Pontal, no Rio de 

Janeiro, tem um grande acervo de arte popular. Com objetos feitos por artistas 

de diversas regiões, o museu apresenta uma visão abrangente da cultura 

brasileira. Disponível em: www.museucasadopontal.com.br/pt-br/museu. 

           

 

ATIVIDADE 

                Após ter realizado a pesquisa sugerida, na aula anterior sobre 

manifestação cultural nordestina, e com informações adquiridas com o texto 

acima, desenvolva um artesanato que remeta (lembra) ao referido tema, ou 

seja, ”cultura nas festas juninas”. DICA: Use materiais que tenha em sua casa 

como retalhos de tecidos, palitos de picolé e fósforo, botões.... Deixe sua 

criatividade fluir, não esqueça de registrar o seu momento de criação e me 

envie! Pode usar o google para te ajudar a se inspirar! 

FONTE:LIVRO DIDÁTICO. Bruno Fischer, Carlos Kater, Paschoal Ferrari, Solange Utuari, Por 

Toda Parte- ARTE.FTD,2 Edição, São Paulo,2018.           

 

  BONS ESTUDOS!!! 

   FIQUEM COM DEUS!!! 

 

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/museu
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 “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: A vida como ela é  Período: 22/06 a 26/06  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo:  

“Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço 
que minha vida é a maior empresa do mundo. E que posso evitar que ela vá à 
falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. 
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito 
da sua alma. 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter 
coragem para ouvir um “não”. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que 
injusta.” 

Augusto Cury

2- “Minha vida é a maior empresa do mundo”. A vida é um dom que recebemos de 

Deus, na vida teremos tristezas e alegrias, ás vezes no mesmo dia. Para você o que 

defini a vida em felicidade, o que é estar vivo? 

3-  “É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.” A todo instante somos 

bombardeados de notícias que nos põe em dúvida do que é viver e ser feliz. Você 

costuma agradecer a Deus pelo milagre da vida? Quem mais para você é este 

milagre, quem são as outras pessoas presentes em seu agradecimento? 

4- “É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um “não”. Ouvir um não, 

quando se quer muito um sim é difícil. Como você reage a alguém negando algo a 

você? Já pensou que este não de hoje poderá ser bem melhor que um sim? Você 

aceita a crítica? 

 Referências: 

Fonte <https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/>. Acesso 12/06/2020. 

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

Vivácqua. ES 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/
https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/


DISCIPLINA:EDUCAÇÃO FÍSICA 

ALUNO:                                                                   DATA:22/06 a 26/06 

SÉRIE:9º ANO                                                                

TURNO:VESPERTINO 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

TEMA:ESPORTE DE REDE/QUADRA DIVIDIDA 

 

1.Praticado no Brasil pela primeira vez em 1915,hoje o voleibol é um esporte muito 

conhecido.Inicialmente era considerado um "jogo pra meninas",mas com o passardo 

tempo isso foi mudando. 

Por quê a "Geração Prata"(que tinha como jogador o conhecido "Bernardinho",foi tão 

importante pro Brasil? 

 

2.Por quê o Volei era conhecido como "jogo para meninas"? 

 

3.Curiosidades sobre o voleibol. 

a)Como era a primeira bola usada no jogo? 

 

b)Qual é o dia Nacional do Voleibol? 

 

4.Você já assistiu um jogo pela televisão? Qual é o nome do seu jogador(a) predileto ? 

E por quê? 

  

  

 

"Geração Prata" 

Quem já achou o "Bernardinho" na foto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/voleibol 

 


