
 

 

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

 

 
Semana 12 período 29/06 à 03/07 

 
Componente Curricular: Português 
Turma: 8 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: 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: 

ATIVIDADE 02: Observe a imagem abaixo e compare com a imagem do exercício anterior para 

responder as questões. 



 

 

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

 

   

                         

                                              
 
 
a) A imagem acima dialoga com a primeira? Justifique sua resposta:  

 
b) Que mensagem esta imagem transmite? Comente:  

 

 
ATIVIDADE 03: As imagens analisadas acima nos permitem diversas possibilidades, o livro salva 
vidas da ignorância e que ele seja sempre nosso melhor remédio. Diante análise feita por você, 
escreva um bilhete para um amigo ou um familiar, dizendo a importância que a leitura tem sobre a 
vida de cada um. Nesse primeiro momento anexe ao seu caderno esse bilhete, não será necessário 
que o entregue. 
 

 

 

 

 

Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-imagem-o-socorro-

que.html 

Atividades Adaptada pela professora. 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-imagem-o-socorro-que.html
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-imagem-o-socorro-que.html
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Atividades do Período 29/06/2020 à 03/07/2020  
Conteúdo: Números Inteiros 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 
 

Atividades 
1. 1)  Observe a reta numérica abaixo: 

a) Que número é representado pelo ponto A? =  

b) Qual é o sucessor do número representado pelo ponto B? =  

                                     Fonte: https://azup.com.br/exercicios/exercicio-de-conjunto-dos-numeros-naturais 

 

2) As temperaturas, na maior parte dos países, é medida em graus Celsius (° C). Existem alguns 

países que são muito frios, como: 

 Islândia, com temperaturas que chegam a - 40 ° C; 

 Mongólia, com temperaturas que chegam a - 20 ° C; 

 Canadá, que chega a apresentar, de noite, temperatura de - 39 ° C; 

 Groenlândia, com temperaturas de até - 9 ° C. 

Organize todas as temperaturas em uma reta numérica e indique qual país é o menos frio e qual é o mais 

frio.             Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm 

 

 
3) Organize os números do conjunto A na reta numérica: A = { -2, + 6, -9, + 8, - 8, - 1, + 5, 0, - 3} 
                 Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm 

 

 

 

https://azup.com.br/exercicios/exercicio-de-conjunto-dos-numeros-naturais
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm
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4) 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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referência  
 
https://azup.com.br/exercicios/exercicio-de-conjunto-dos-numeros-naturais 
 
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm 
 
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm 
 
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/ 
 

https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
https://azup.com.br/exercicios/exercicio-de-conjunto-dos-numeros-naturais
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/reta-numerica-dos-numeros-inteiros.htm
https://planodeestudo.wordpress.com/2012/04/25/247/
https://planodeestudo.files.wordpress.com/2012/04/fig-term.jpg


 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 
 

(PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19) 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Ano: 8º ANO 
 

DATA: ___/06/2020 a ___/07/2020. 12ª Semana 
 

LEIA OS TEXTOS: “Globalização e os fluxos de informação” e o Fique por dentro: “Como 
funcionam os cabos” E RESPONDA AS QUESTÕES: 

 



 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 

 

Fonte de pesquisa: Livro de Geografia “Por dentro da Geografia 8º ano”, Ensino Fundamental anos finais, Wagner 

Costa Ribeiro, Capítulo 3: Globalização e seus descobrimentos, páginas: 62. 

Exercícios: 

 

1) Como funcionam os fluxos de informação no planeta? 

 

2) Explique por que os cabos submarinos são mais vantajosos do que os satélites? 

 

3) Quais os meios de comunicação mais usados? 

 



 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 

ESCOLA:______________________________________________________________________  DISCIPLINA: HISTÓRIA       

PROFESSORA:__________________________________________________________________  DATA:   /06/2020 

ALUNO (A)_____________________________________________________________________ SÉRIE: 8º ANO 

 
 Leia a página do livro ( Sprint anexado nesta atividade) 74 e em seguida faça 

um resumo da mesma no caderno de história. 

 
 
Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda 
a escada. Apenas dê o primeiro passo. 

MARTIN LUTHER KING 

 
 

 

FONTE: Dias, Adriana Machado, Vontade de Saber História 8º ano, Ensino Fundamental: anos 

finais/ Adriana Machado Dias, Keila Gringer, Marco César Pellegrini – 1 ed – São Paulo: Quinteto 

Editorial, 2018.  



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”  

  EMEB: 
Ano: 8° ano 
Área: Ciências 
25/05/2020 

 
             SISTEMA IMUNOLÓGICO -  Pensando na  trajetória de sua saúde: 
   
      - Você ja  ficou doente este ano? 
      - Por que algumas pessoas adoecem mais facilmente que outras? 
      - Como as pessoas cuidam  das defesas do corpo e reagem diante das doenças? 
   

       O  sistema  imunológico  é  de  grande  eficiência  no  combate  a  microorganismos  invasores.      
Mas não é só isso; ele também é responsável pela “limpeza” do organismo, ou seja, a retirada  de  
células  mortas,  a  renovação  de  determinadas  estruturas,  rejeição  de  enxertos,  e memória 
imunológica. Também é ativo contra células alteradas, que diariamente surgem no nosso corpo.  
Essas  células,  se  não  forem  destruídas,  podem  dar origem a tumores. 
Células do sistema imune são altamente organizadas como um exército. Cada tipo de célula age de  
acordo com sua função. Algumas são encarregadas de receber ou enviar mensagens de ataque, ou 
mensagens de supressão (inibição), outras apresentam o “inimigo” ao exército do sistema imune, 
outras  só  atacam  para  matar,  outras  constroem  substâncias  que  neutralizam  os  “inimigos”  
ou neutralizam substâncias liberadas pelos “inimigos”. 

            
 

         Quando falamos em células que participam do sistema imunológico, devemos dar destaque 
aos leucócitos, responsáveis pelas principais ações de defesa do organismo. Também 

chamados de glóbulos brancos, são produzidos na medula óssea e migram para as várias partes do 
corpo pelos vasos sanguíneos. Quando a medula óssea produz poucos leucócitos, temos uma 
situação conhecida como leucopenia, que deixa o organismo mais suscetível a infecções. 
        Alguns leucócitos de defesa realizam a fagocitose, que consiste quando a célula leucócita 
faz englobamento e digestão de partículas invasoras (exemplo: vírus) e  produzindo 
anticorpos. 
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         Os neutrófilos, outro tipo de leucócitos, são do grupo de células responsáveis pela fagocitose 
de partículas estranhas. Eles se destacam por serem as células mais numerosas entre os 
leucócitos. Os eosinófilos, por sua vez, têm papel importante em infecções parasitárias e processos 
alérgicos. Os monócitos também realizam fagocitose, sendo chamados de macrófagos quando 
invadem as regiões infectadas. Um outro tipo de  linfócitos são os plasmócitos, células responsáveis 
pela produção de anticorpos. 
                      
            Quando o sistema imunológico está fragilizado, ficamos mais suscetíveis a doença.                                                                                                                 

                    
      Dicas para melhorar a imunidade. 
      Controle o estresse - O estresse afeta nosso sistema imune, desencadeando uma queda na 

imunidade.   Infelizmente esse é um problema que atinge grande parte da população mundial, 
sendo alguns dos fatores estressores as grandes jornadas de trabalho e emoções fortes, como 
inseguranças e medo. 
 
Apesar de não ser uma tarefa fácil, é necessário buscar medidas que reduzam a carga de estresse 
no  dia a dia. Praticar atividades físicas, tentar ser positivo diante da vida, passar um tempo maior 
com as pessoas que ama e fazer atividades que realmente dão prazer são algumas das formas de 
reduzir o estresse. 
  
  Alimentação -  Ter uma alimentação saudável, rica em todos os nutrientes é fundamental para 

proteger nosso corpo contra infecções e garantir uma boa imunidade. A Sociedade Brasileira de 
Diabetes destaca a importância de se ter uma alimentação rica em vitaminas, como a vitamina C, A 
e vitaminas do complexo B, ferro, zinco e selênio, nutrientes que atuam diretamente no 
fortalecimento da imunidade. 
Muitos desses nutrientes podem ser conseguidos com uma alimentação rica em frutas, legumes e 
verduras,  
 
 Durma bem - Dormir bem, deixa nosso corpo mais protegido contra infecções. 

 Pesquisas mostram que a privação do sono, deixando-nos mais propensos a infecções, como 
gripes e resfriados. Sendo assim, é importante procurar maneiras de se ter uma boa noite de sono. 
Algumas dicas importantes são estabelecer um horário para dormir e acordar, só se deitar quando 
estiver com sono, não fazer atividade física próximo do horário de dormir, evitar bebidas com 
cafeína à noite e diminuir a exposição à luz na hora de dormir, desligando a TV e não fazendo uso 
de celular, por exemplo. 
De acordo com os médicos, quando dormimos, acontece a produção de uma proteína chamada 
citoquina, que promove ações anti-infecciosas e anti-inflamatórias do corpo.  
 
 Atividades físicas - A atividade física garante um aumento na imunidade. A recomendação da 

Organização Mundial da Saúde é que sejam realizados, semanalmente, 150 minutos de atividade 
física leve ou moderada,  
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 Não consuma  álcool -  O consumo de álcool pode desencadear uma redução da imunidade, bem 
como outros problemas de saúde, como problemas no fígado, gastrites, úlceras e, até mesmo, 
distúrbios psicológicos, como alterações no humor e ansiedade.  
 
  Adaptado pela Profª Laureni Santos de Paula 
  Disponível em: 
 - https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm. Acesso em 10 de junho de 2020. 
 - https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/como-aumentar-imunidade/ 
 - Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=9oZmuB7GlZQ Acessado em: 16.05.201 
 

 De acordo com o texto, responda: 

 
  1- Comparando as funções do sistema imune à um exército organizado, cite no mínimo, três (03)   
ações diferentes das células do sistema imunológico 
 
   2- Como são chamadas as células que combatem os agentes estranhos ao corpo? 
     
   3 - Como os leucócitos agem contra os inimigos “invasores” do nosso corpo? 
    
   4 – Das dicas para aumentar a imunidade, quais você já pratica? Comente sobre ela(s). 
 
   Para cada uma das seguintes questões, assinale a opção correta. 
   1- Uma molécula que é reconhecida pelas células do sistema imunitário como estranha chama-      
se: 
   (  ) imunoglobulina.         (   )anticorpo              (  ) antígeno.          (  )interferão. 
 
   2- Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio 
da produção de anticorpos. Entretanto, algumas células, como os neutrófilos, são capazes de 
englobar e digerir organismos invasores, um processo conhecido por: 
   (  ) plasmocitose.      (  ) apoptose.       (  ) pinocitose.       (  ) fagocitose. 
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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 

 

 

“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: Revisão Gramatical 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. Utilize o “There is” ou “There are” nas frases abaixo. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. *Atenção ao asterisco. 

__________ pens in uy little bag 

____________ a child in the park 

_____________ people* in the classroom 

_____________a notebook on the table 

 

d. Complete com o verb To be. 

Dica: Observe, pois as vezes você terá que acrescentar a palavra Not, observa a quantidade de 

espaços 

My name ____ Suzana, I live in Espirito Santo, Vitória, I _____ 33 years old,   I _____ a doctor in 

public hospital. I _____ _____ the hospital boss, but I like so much work here. Because the 

pandemic, I can’t go to um parens house. So, if you can stay home and became safe. 

 

e. Utilize seu conheci no Google tradutor dará significados diferentes, você terá que acionar seu 

conhecimento prévio mento prévio e tente traduzir para o português o texto acima. 

Dica: Tem palavras que no google dará significados diferentes, você terá que utilizar seu 

conhecimento prévio.  

 

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


 

                              

                        ESPORTES COLETIVOS 

 
Esportes praticados com a participação de duas ou 
mais pessoas 
 
 
Esportes Coletivos são jogos oficializados, praticados por duas ou mais 
pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em seus 
diferentes ambientes como o campo, gelo, quadra, areia, entre outros. 
 
 
Além de atividade física com o objetivo de recreação, o esporte passou a ser 
um instrumento de desenvolvimento social. O esporte também é tratado de 
maneira educativa e pode influenciar de forma positiva o indivíduo e suas 
interações coletivas. Além da disciplina física e manutenção do corpo, melhora 

a mente de quem os pratica e promove a qualidade de vida das pessoas.  
 
 

Benefícios dos Esportes coletivos 

 
Praticados tanto de forma competitiva como atividade recreativa e de lazer, os 
esportes coletivos têm como um dos objetivos principais a dinâmica de equipe, 
agilidade, coordenação, além da organização técnica e estratégica do jogo.  
 
 
Os benefícios do esporte coletivo são muitos e vão desde o bem-estar à 
comunicação entre os esportistas. Além disso, o exercício regular contínuo 
para quem compete diminui muito o risco de doenças graves, especialmente 
doenças cardiovasculares crônicas. O esporte melhora, também, o raciocínio, a 
disposição física, colabora para o aumento da autoestima, bem como outras 
atribuições fundamentais para o indivíduo.  
 
 
Entre as diversas modalidades de esportes coletivos, algumas são mais 
praticadas, como: vôlei, futebol, futsal, handebol e basquete. 

 

 

  Série/Turma: 8° Ano 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA    
Data : 29/06 a 03/07 /06/2020 
Turmas:  8° Anos 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s / 
Tema da Aula:  Esportes Coletivos e suas histórias, regras e fundamentos. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/VOLEI
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/futebol
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/handebol
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/basquete


 

1 – Quais são os esportes coletivos mais praticados nas aulas de 
educação física em sua escola? 
 
 
 

2 – Assinale F para falso e V para verdadeiro em relação aos Esportes 
Coletivos. 
 
(   ) – Empunhadura é um fundamento do Basquetebol. 
(   ) – Tênis de mesa, Tênis de Campo, Natação, Badminton, são exemplos 
de esportes coletivos. 
(   ) –. Basquete e Handebol são esporte que só podem jogar com as 
mãos. 
(   ) –  O futebol de campo é o esporte mais praticado no Brasil.. 
 
 

3 – Relacione o esporte aos seus fundamentos. 
 
 1 - Basquete                                   (  )  Arremesso, Finta e Empunhadura. 
  
 2 – Futsal                                        (  ) Saque, Levantamento e Ataque.  
 
 3 – Handebol                                  (  )  Condução, Antecipação, Drible e 
finta. 
 
 4 – Voleibol                                     (  )  Cabeceio, Marcação, Domínio 
 
 5 – Futebol                                      (  )  Lance livre, Arremesso e Rebote 
 

 

4 – Assinale com um X a resposta onde todos são esportes 

coletivos.  
 
(   ) Handebol, futsal, Tênis e Judô 
(   ) Vôlei, Futebol de Areia, Futebol e Basquete. 
(   ) Basquete, Futsal, Caratê e Natação 
(   ) Futsal, Futebol de Areia, Handebol e Corrida de 100 metros. 
(   ) Futebol, Futsal, Vôlei e Ginástica Rítmica. 
 

 

Referências Bibliográficas, 
https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/futsal.htm 
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enB
R890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=ch
rome&ie=UTF-8. 

 

 
    

https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/futsal.htm
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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