
 

 
Semana 12 período 29/06 à 03/07. 

Componente Curricular: Português 
                  Turma: 7º ano 

 

 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. 

 
 
      Leia o poema abaixo e responda às questões de 01 a 05. 
 
                                                                        AMIZADE 

                                               Meus amigos 
                                               quando me dão a mão 
                                               sempre deixam 
                                               outra coisa 
 
                                               presença 
                                               olhar 

 
                                               lembrança-calor 
 
                                               meus amigos 
                                               quando me dão 

                                               deixam na minha 
                                               a sua mão. 

 LEMINSKI, Paulo. Caprichos e relaxos. São Paulo, Brasiliense, 1983. p.86. 

 
01).Quantas estrofes e quantos versos tem o poema? 
 
02) A “presença” dos amigos que fica nas mãos do poeta marca-se por duas sensações: uma física e uma 
psicológica. Identifique-as. 
 
03) É possível afirmar que os traços dessa presença são tão fortes que o poeta não consegue separá-los. 
Que recurso ele teve de empregar para expressar esse fato? 
 
04)  Na última estrofe, o poeta omite intencionalmente uma palavra que já ocorreu no texto. Qual palavra? 
 
05) A palavra mão tem muitos significados em português. Atribua a ela um significado adequado em cada 
frase: 
a) Tinha ótima mão para cerâmica. 
b) O poder passou às mãos da oposição. 
c) Cuidado! Esta rua não dá mão à esquerda! 
d) Acho que esta sua redação tem mão de seu pai… 
 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/11/poema-amizade-paulo-leminski-com.html 
 
O que é um poema? 

 
Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe (conjunto de versos) é constituída 
por versos (cada uma das linhas que compõem o poema), não tendo um número exato. O poema pode ter 
ou não rimas (nome que se dá à igualdade de sons nas sílabas poéticas). Introduzidos pelo sentido das 

https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/11/poema-amizade-paulo-leminski-com.html


frases - e mais raramente em conversa - em que a poesia, forma de expressão estética através da língua, 
geralmente se manifesta. 
 

Produção de texto 
 

Escreva um poema com três estrofes de quatro versos cada, falando sobre a importância da amizade. 
Depois, ilustre-o. Poderá dedicá-lo a alguém que seja importante para você. Se possível tire fotos e/ou faça 
um vídeo e me envie. 
Capriche! Solte a imaginação! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
 
Atividades do Período 29/06/2020 à 03/07/2020  
Conteúdo: Números Inteiros 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

Atividades 
 1) Observe a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado dia. Use números inteiros, 

positivos ou negativos, para escrever a temperatura registrada nas cidades. 

 

a) Curitiba: 

b) Salvador: 

c) Gramado: 

d) São Paulo: 

e) Rio de Janeiro: 

f) São Joaquim:                                     Fonte: https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/ 

2)  Represente as afirmações abaixo usando números positivos ou negativos. 

a) O mergulhador estava a 15m de profundidade. 

b) O freezer está com temperatura de 5ºC abaixo de zero. 

c) Carlos tem um saldo bancário positivo de R$ 553,00. 

d) Mariana tem um saldo bancário negativo de R$ 258,00. 

e) A empresa de Odete teve lucro de R$ 100.000  neste mês. 

                                                                  Fonte: https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/ 

 

 
 

https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
https://planodeestudo.files.wordpress.com/2012/04/fig-term.jpg


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

3) Resolva as situações problemas. 
a) Uma pessoa tem R$ 500,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes 
operações bancárias: 

 Coloca R$ 200,00 

 Retira R$ 900,00 

 Coloca R$ 600,00 

 Retira R$ 700,00 
 

 Qual é o seu saldo final? 
 
a) Eu tinha um saldo de -R$ 520,00 no banco. Depositei R$ 810,00 e paguei com cheques as 

seguintes contas: Aluguel: R$ 440,00; Supermercado: R$180,00. Descontando os cheques, 
qual será o meu saldo? 

                                               Fonte: http://adriana2012eliseomarson.blogspot.com/p/blog-page_26.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/ 
 
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/ 
 
http://adriana2012eliseomarson.blogspot.com/p/blog-page_26.html 

http://adriana2012eliseomarson.blogspot.com/p/blog-page_26.html
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
http://adriana2012eliseomarson.blogspot.com/p/blog-page_26.html


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              11ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

• As imagens acima mostram exemplos de alterações do espaço geográfico em alguns lugares do Brasil. Na sua opinião, 
isso ocorre também em nosso Município? Por que essas mudanças ocorrem? Elas ocorrem de forma correta, respeitando 
a legislação ambiental? O que você pensa sobre isso?! 

 

 



 

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              12ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

• Após a leitura do texto, diga o que pensa a respeito dessas construções feitas pelos Incas, como a maravilhosa 

cidade de Machu Picchu mostrada na foto. Gostaria de visitar essa cidade erguida a 2.350 metros acima do 

nível do mar?! 

 

 



 

 
 
ATIVIDADE DOMICILIAR DE CIÊNCIAS 
PERÍODO: 29/06/2020 A 03/062020 
TURMA: 7º ANO            12º SEMANA 
CARGA HORÁRIA: 3 HORAS/SEMANA  
 

ETAPAS DO TRATAMENTO DE ESGOTO 
 Primeira etapa: Tratamento primário. Quando o esgoto chega à estação 

de tratamento, ele atravessa obrigatoriamente um conjunto de grades, 
de tamanhos diferentes, que serve para reter todo e qualquer material 
sólido pesado (de grandes tamanhos), como garrafas de plástico, papel 
etc. 

 Segunda etapa: Desarenação. O esgoto escoa para um grande tanque, 
onde recebe uma injeção de ar que faz com que os materiais mais 
densos desloquem-se para o fundo. Geralmente é a areia que vai para o 
fundo do tanque. 

 Terceira etapa: Decantador primário. O esgoto é deslocado para um novo 
tanque, onde recebe uma substância química que faz com que os 
materiais com densidade menor agrupem-se e desloquem-se para o 
fundo, normalmente são fezes e dejetos. Ao final da decantação do 
material sólido, é formada uma espécie de lodo. 

 Quarta etapa: Peneiração do lodo. Nessa etapa, o lodo formado na etapa 
anterior é separado do líquido por meio de uma nova peneiração. O lodo 
é retirado por grandes pás e reservado em um tanque separado. 

 Quinta etapa: Aeração. O líquido filtrado na quarta etapa é transferido 
para um novo tanque, onde há bactérias que realizam a decomposição 
do material orgânico (resto de fezes) que ainda permanece no esgoto. 

 Sexta etapa: Decantação secundária. Após a aeração e a decomposição 
promovida pelas bactérias, o esgoto é transferido para o próximo 
tanque, onde permanecerá em repouso até que todo material mais 
denso formado a partir da decomposição das bactérias seja deslocado 
para o fundo. Por fim, uma nova filtragem é realizada para separar o 
lodo do líquido.Ao final dessa etapa, há a formação de um novo lodo no 
fundo do recipiente, que é retirado com o auxílio de pás e é misturado 
com o lodo peneirado na quarta etapa. 

 Sétima etapa: Tratamento químico e secagem do lodo. O lodo formado é 
tratado com o auxílio de bactérias para a decomposição do material;Em 
seguida, sofre uma desidratação (retirada de água);O material final é 
utilizado como adubo; 

 Oitava etapa: Tratamento da água. A água livre de todos os dejetos e 
restos de fezes deve receber uma dose de cloro para a eliminação das 



bactérias restantes. Assim, ela pode ser reutilizada em escala agrícola 
ou industrial 

Fossas sépticas- se trata de um sistema de tratamento de esgoto sanitário 
que ocorre em domicílios; é uma unidade que atua química e fisicamente nos 
dejetos. Por ser mais utilizada na zona rural (por não ter tratamento de esgoto), 
a fossa séptica atua purificando a água vinda dos vasos sanitários para ser 
devolvida ao meio ambiente com o mínimo de impacto ambiental. 

Doenças de veiculação hídrica  

Leptospirose 

A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição 
direta ou indireta a urina de animais (principalmente ratos) infectados pela 
bactéria Leptospira; sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele 
íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de 
mucosas. 
O período de incubação, ou seja, tempo entre a infecção da doença até o 
momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas, pode variar de 1 a 
30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações 
de risco. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e 
subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São 
divididas em duas fases: fase precoce e fase tardia. 
A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas além do risco 
de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência 
está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta 
infestação de roedores infectados. 
 Esquistossomose 
A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma 
mansoni. Inicialmente a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar 
graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à 
morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como 
“xistose”, “barriga d’água” ou “doença dos caramujos”. 
A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde 
existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. 
Os vermes, uma vez dentro do organismo da pessoa, vivem nas veias do 
mesentério e do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos 
do corpo humano e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos 
à saúde. 
O período de incubação, ou seja, tempo que os primeiros sintomas começam 
a aparecer a partir da infecção, é de duas a seis semanas. 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tratamento-do-esgoto.htm 
https://www.infoescola.com/ecologia/fossa-septica/ 

 

 

 

https://www.infoescola.com/meio-ambiente/tratamento-de-esgoto/
https://www.infoescola.com/ecologia/impactos-ambientais/
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tratamento-do-esgoto.htm
https://www.infoescola.com/ecologia/fossa-septica/


Atividades 

 
1- Explique em poucas palavras cada uma das etapas da estação de 

tratamento de esgoto: 
                        

   
 

2- Observe o esquema e responda: 

 
3- Com relação às doenças de veiculação hídrica responda:  

a- Como podemos prevenir leptospirose?  
b- Como ocorre a transmissão da malária e da dengue?  
c- Como a água está envolvida no processo de transmissão da 

dengue?  
d-  Como ocorre a transmissão da esquistossomose? E como podemos 

evitar?  
 

 

a- Explique para que serve a 
fossa séptica. 

b- Qual ou quais são os locais em 
que são encontradas as fossas 
sépticas? 



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: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão de Gramátical Período: 29/06 a 03/07 

 

1. Vamos fazer uma revisão geral do que já estudamos até agora, porém, o criador das frases será 

você. Vamos ver como está o seu vocabulário. Preparados, vamos lá! 

a. Escreva 4 frases na negativa em inglês, usando o verbo to be. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b. Escreva 4 frases na interrogativa em inglês, usando o verbo to be. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c. Escreva 4 frases, usando o Present Continuous (ing). Atividade para os 7º anos. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ex: Ela está andando 

      She is walking 

 

d. Escreva as estações do ano em inglês 

Outono:_____________________ 

Inverno:_____________________ 

Primavera:___________________ 

Verão:_______________________ 

 

e. Escreva as horas abaixo em inglês: 

08:00h:                                                                                  00:00h: 

12:00h:                                                                                  00:30h: 

12:45h:                                                                                  01:00h: 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Inglês PMAV 2020. Atílio Vivácqua. 

ES 



 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 29 / 06 / 2020 ao dia 03 / 07 / 2020 
Turmas: 6° ao 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
MÚSICA – FORMA DE POESIA 

 
Leia a letra da música “Ouvi dizer” do grupo Melin e se puder, assista ao vídeo 

disponível no site https://www.youtube.com/watch?v=vaXCSYva2FM. 
 
 

Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia 
De tanto café na cama, faltariam xícaras 

Me atrasaria só pra ficar de preguiça 
Se toda arte se inspirasse em seus traços 
Então qualquer esboço viraria um quadro 

Monalisa 
 

Com você, tudo fica tão leve 
Que até te levo na garupa da bicicleta 

O preto e branco têm cor 
A vida tem mais humor 

E pouco a pouco, o vazio se completa 
 

O errado se acerta, o quebrado conserta 
E assim, tudo muda, mesmo sem mudar 

A paz se multiplicou 
Que bom que você chegou 

Pra somar 
 

Ouvi dizer 
Que existe paraíso na Terra 

E coisas que eu nunca entendi 
Coisas que eu nunca entendi 

Só ouvi dizer 
Que quando arrepia, já era 
Coisas que eu só entendi 

Quando eu te conheci

Fonte: https://www.letras.mus.br/melim/ouvi-dizer/ 
 

 

ATIVIDADE 

 
Sua tarefa desta semana é se expressar através desta música! Pode ser através de 

um desenho, através de uma encenação, dança, recitando a letra da música, tocando 

algum instrumento ou cantando a música. Expresse-se da maneira que preferir! Seja 

criativo!  E compartilhe comigo através de fotos ou vídeo qual foi a sua maneira 

escolhida!  

https://www.youtube.com/watch?v=vaXCSYva2FM
https://www.letras.mus.br/melim/ouvi-dizer/


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:6,7,8 ou 9______ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Intolerância Religiosa  Período: 29/06 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 e responda. 

A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e 

rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas 

por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está 

marcada na história da humanidade, principalmente porque, no passado, era 

comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as 

institucionalizadas, como o cristianismo, e os governos...... 

Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola 

comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado 

majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada, em maior 

escala, contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a 

intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos 

povos originários da África..... 

O Brasil é, ao menos teoricamente e do ponto de vista jurídico, 

um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado Nacional, as predisposições 

estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988 também assegura a igualdade religiosa e reforça 

a laicidade do Estado brasileiro. 

1- Defina o que é o ato de intolerância religiosa? 

2- Por que há mais intolerância religiosa com as religiões de origem africana? 

3 O Brasil é uma país laico, quer dizer, ninguém pode obrigar outras pessoas 

seguirem a religião que está acha certa. Sendo assim, tente criar uma situação 

hipotética, onde a pessoa sofra preconceito religioso, se fosse com você essa 

situação o que você faria? 

Referências: 

Fonte tirinha: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/intolerancia-religiosa.htm >. Acesso 

19/06/2020. 

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

Vivácqua. ES 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-continente.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-1988.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/intolerancia-religiosa.htm


 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 2020 

PERÍODO: 29/06 Á 03/07/2020 

TURMAS: 6º e 7º ano  

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA  

História e fundamentos básico do Basquete  

A origem do basquete ocorreu a partir do jogo inventado pelo professor 

canadense James Naismith, em 1891. Na época, ele trabalhava na Associação 

Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. O 

professor buscava elaborar um jogo que pudesse ser praticado durante o 

inverno e fosse menos agressivo que o futebol americano. 

Assim, ele colocou um cesto de pêssegos a uma altura de 3,05 metros (essa 

altura é mantida até hoje), onde deveria ser arremessada uma bola de futebol. 

O esporte rapidamente se popularizou, chegando ao Brasil em 1896. Desde 

então, sofreu diversas alterações em suas regras. 

Em 1936, o basquete tornou-se um esporte olímpico e, hoje em dia, é o nono 

esporte mais popular do mundo. 

Tendo como objetivo do jogo é colocar a bola no cesto da equipe adversária, 

marcando pontos. 

O jogo é realizado em uma quadra (própria) com as dimensões (oficiais) de 28 

metros de comprimento por 15 metros de largura. Diferente da quadra de 

futebol ou vôlei, por exemplo, as linhas que delimitam a quadra são 

consideradas fora da área de jogo. 

As cestas são situadas no centro, perto da extremidade do fundo no campo de 

defesa de cada uma das equipes, a uma altura de 3,05 metros. 

Tempo da Partida 

Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. Intervalos de 2 

minutos após o primeiro e terceiro quartos e de 15 minutos no final do segundo 

quarto (final do primeiro tempo de jogo). 



No caso de empate ao final da partida, são realizadas prorrogações de 5 

minutos até que haja o desempate. 

 

Pontuação 

As cestas podem valer 3, 2 ou 1 ponto: 

 3 pontos - fora da linha dos três pontos; 

 2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha); 

 1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada. 

  

Controle de Bola 

 O jogo inicia-se com “bola ao alto” no centro da quadra o árbitro 

arremessa a bola, com um jogador de cada equipe para saltar e dar um 

tapa na bola, tocando-a para um de seus companheiros. 

 O basquete é jogado com as mãos e cada jogador a partir do controle da 

bola pode passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar. 

 

São infrações: 

 Se o jogador movimentar os dois pés, estando em posse da bola - 

andar; 

 Toque a bola com as duas mãos e volte a quicá-la - dois dribles. 

Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola 

para arremessá-la à cesta adversária. Desses 24 segundos, apenas 8 

segundos podem ser executados no campo de defesa. 

A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado 

a linha do meio da quadra. 

 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/regras-do-basquete/ Acesso 

em 23 de junho de 2020 

De acordo com texto acima responda o questionário. 

 

Quem inventou, quando e em qual país o Basquetebol foi inventado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

https://www.todamateria.com.br/regras-do-basquete/


Qual o objetivo do jogo de Basquetebol?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Como se iniciar uma partida de Basquetebol? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Qual a altura oficial do aro de uma cesta de Basquetebol?  

_______________________________________________________________ 

  

Quais são as pontuações possíveis para uma cesta de Basquetebol? Explique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

Cite algumas infrações no jogo Basquetebol?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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