
 

 

 “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: 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 o texto abaixo.  

 

Empatia 

 
 

As pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas poucos se esforçam para serem empáticas, e 

algumas talvez nem saibam direito o que o termo significa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do 

outro, de compreendê-lo emocionalmente. Vai muito além da identificação. Podemos até não nos identificar 

com alguém, mas nada impede que entendamos as razões pelas quais ele se comporta de determinado jeito, 

o que o faz sofrer e os direitos que ele tem.  

Nada impede? 

Desculpe, foi força de expressão. O narcisismo, por exemplo, impede a empatia. A pessoa é tão auto-

focada que para ela só existem dois tipos de gente: os seus iguais e o resto, sendo que o resto não merece 

um segundo olhar. "Narciso acha feio o que não é espelho". Ele se retroalimenta de aplausos, elogios e 

concordâncias, e assim vai erguendo uma parede que o blinda contra qualquer sentimento que não lhe diga 

respeito. Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Se 

pisarem no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. 

Afora o narcisismo, existe outro impedimento para a empatia: a ignorância. Pessoas que não circulam, 

não têm amigos, não se informam, não leem, enfim, pessoas que não abrem seus horizontes tornam-se 

preconceituosas e mantêm-se na estreiteza da sua existência. Qualquer estranho que tenha hábitos diferentes 

dos seus será criticado em vez de aceito e considerado. Os ignorantes têm medo do desconhecido, e o 

evitam.  



 

 

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

 

E afora o narcisismo e a ignorância, há o mau-caratismo daqueles que, mesmo tendo o dever de 

pensar no bem público, colocam seus próprios interesses acima de todos e trabalham só para si mesmos, e aí 

os exemplos se empilham: políticos corruptos, empresários que só visam ao lucro em respeitar a legislação, 

pessoas que usam sua posição social para conseguir benefícios que deveriam ser conquistados pelos 

trâmites usuais, sem falar em atitudes prosaicas como furar fila, estacionar em vaga para deficientes, terminar 

namoros pelo Facebook, faltar a compromissos sem avisar antes, enfim, aquelas "coisinhas" que são feitas no 

automático sem pensar que há alguém do outro lado do balcão que irá se sentir prejudicado ou magoado.  

É um assunto recorrente: precisamos de mais gentileza etc e tal. Só que, para muitos, ser gentil é 

puxar uma cadeira para a moça sentar ou juntar um pacote que alguém deixou cair. Sim, todos gentis, mas 

colocar-se no lugar do outro vai muito além da polidez e é o que realmente pode melhorar o mundo em que 

vivemos. A cada pequeno gesto, a cada decisão que tomamos, estamos interferindo na vida alheia. Logo, 

sejamos mais empáticos do que simpáticos. Ninguém espera que você e eu passemos a agir como heróis, 

apenas que tenhamos consciência de que só desenvolvendo a empatia é que se cria uma corrente de acertos 

e de responsabilidade. Colocar-se no lugar do outro não é uma gentileza que se faz, é a solução para sairmos 

dessa barbárie disfarçada e sermos uma sociedade civilizada de fato.  

 
(Martha Medeiros) 

  
a) Justifique o título da crônica acima, aproveitando para sugerir um outro: 

 
b) Segundo a crônica, que características de personalidade impedem que alguém desenvolva a empatia?  

 
c) Que efeito de sentido tem a interrogação presente no segundo parágrafo?  

 
d) No terceiro parágrafo, o que foi "força de expressão"? A que a autora está se referindo e que sentido ele 

tem?  

 
e)  De acordo com o quarto parágrafo, quais as consequências da ignorância para as pessoas?  

 
f)  Cite alguns exemplos de mau-caratismo segundo a cronista, dizendo se você concorda ou não com ela:  

 
g) Justifique o uso das aspas na palavra "coisinhas" e também o emprego do diminutivo: 

 
ATIVIDADE 02: Continuação do exercício anterior “Empatia”. 

 

a) Podemos afirmar que, no último parágrafo, a autora faz uma crítica às pessoas gentis e que agem com 

polidez? Justifique sua resposta: 

 
b) Que mensagem o texto transmite? Comente:  

 



 

 

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

 

c) Transcreva do final da crônica uma passagem em que a autora valoriza a empatia como uma atitude 

socialmente mais necessária ainda do que a simpatia, posicionando-se sobre isso:  

 

d) Você se considera uma pessoa empática? Justifique sua resposta: 

 

 
ATIVIDADE 03: Faça uma ilustração que, para você, represente bem a palavra EMPATIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/01/atividade-sobre-cronica-empatia-da.html 
 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/01/atividade-sobre-cronica-empatia-da.html


“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: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Com R$ 3,00 comprei quatro lápis. Se eu quiser comprar R$ 18,00 de lápis quantos eu irei conseguir 

comprar? 

 

 

2) Um maratonista correu em 5 horas 30 quilômetros. Quantos quilômetros ele teria percorrido em 

apenas 1 hora de maratona se ele tivesse mantido a mesma velocidade? 

 

 

3) Rafael foi a venda com R$ 8,00 e conseguiu comprar 5 pacotinhos de amendoins sem sobrar troco. 

Caso ele queira comprar 18 pacotinhos de amendoins quanto ele irá gastar? 

 

 

4)  O que acontece com o tempo de uma  viagem se aumentarmos a velocidade? Marque a alternativa 

correta. 

a) O tempo de viagem aumenta. 

b) O tempo de viagem não muda. 

c) O tempo de viagem diminui. 

d) Nenhuma das opções. 

 
 
5) Sai de Atílio vivaqua às 14:00 horas e cheguei à Vitória 18:00 horas. Suponha que tivesse viajado 
com o dobro de “velocidade” média em qual horário teria chegado a Vitória? 

 
 



 

 

 

 

 

Atividade: Semana 12 

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

 

ASPECTOS GERAIS DO CONTINENTE EUROPEU. 

 

No continente europeu encontram-se alguns dos países mais ricos e industrializados 

do mundo. A maior parte dos países europeus compõe a União Europeia, um dos blocos 

econômicos mais expressivos mundialmente. 

 O mapa abaixo mostra a divisão política do continente europeu. Observe que ele é 

relativamente pequeno em extensão territorial se comparado a outros continentes do mundo, 

porém é dividido em um grande número de países.  

 

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/mapa-da-europa/ 

https://www.todamateria.com.br/mapa-da-europa/


O continente europeu estende-se no sentido oeste-leste, do oceano Atlântico aos 

Montes Urais, localizados no interior do território russo. Em relação à extensão norte-sul, a 

Europa prolonga-se do oceano Glacial Ártico ao Mar Mediterrâneo. 

Levando em consideração os aspectos históricos e econômicos da Europa, podemos 

regionalizar o continente europeu em dois grupos de países. Um deles, denominado Europa 

Ocidental ou desenvolvida, é formado por países que apresentam, em sua maioria, uma 

economia forte, diversificada e altamente industrializada. O outro, Europa Oriental, é 

composto por países com economia menos industrializada, predominando países que 

adotavam o regime socialista. Observe no mapa essa divisão do continente europeu. 

 

 
      Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/26697617 

 

 A Europa, um dos menores continentes do globo, constitui a maior península do 

mundo. O território europeu é um prolongamento do continente asiático, estando a ele 

diretamente conectado via terrestre. 

 A definição dos limites da Europa Oriental com a Ásia sempre foi uma tarefa bastante 

controversa entre os geógrafos. Para resolver essa questão, foi necessário “dividir” o 

território russo entre os dois continentes: ao meio dele, em sentido longitudinal (norte-sul), 

passam os Montes Urais, uma antiga cordilheira já bastante desgastada, ao longo da qual 

se estabeleceu uma fronteira, imaginária, que separa a Europa da Ásia.  

 

  

 

 

 

Península: prolongamento de terras de um continente que se encontra rodeado de água, exceto pelo lado 

em que se une ao continente 

 

 

 

 

 

https://brainly.com.br/tarefa/26697617


 

ATIVIDADES 

 

 

 

1- Levando em consideração os aspectos históricos e econômicos da Europa, podemos 

regionalizar em dois grupos de países. Quais são eles? 

2- Defina península. 

3- O território europeu é um prolongamento do continente asiático, estando a ele 

diretamente conectado por via terrestre. Explique de que maneira conseguiu definir 

os limites da Europa Oriental com a Ásia. 

4- Caracterize a Europa Oriental. 

5- Caracterize a Europa Ocidental. 

6- Cite os nomes de dois países que fazem parte da Europa Oriental. 

7- Cite os nomes de dois países que fazem parte da Europa Ocidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Torrezani, Neiva Camargo/ Vontade de saber: geografia: 9º ano: ensino fundamental: 

anos finais – 1.ed – São Paulo: Quinteto Editorial, 2018. 

Adaptado pela professora Cleide Márcia Batista de Paula, em 23 de junho de 2020. 
 

 

 



 
 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA 

PERÍODO: 29/06 à 03/07/2020            TURMA: 9º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS/SEMANA 

 
 

 
 O TENENTISMO 

Uma série de levantes militares eclodiu pelo país entre os anos de 1922 e 1924. Conhecidos 

por movimentos tenentistas, foram realizados por jovens oficiais do Exército, a maioria 

proveniente das classes médias urbanas, insatisfeitos com o governo oligárquico. Os Tenentes 

tinham por objetivo destituir as oligarquias do poder (consideradas corruptas e atrasadas), 

realizar reformas políticas e modernizar o Exército; criticavam o sistema eleitoral, o 

crescimento da dívida externa, o descontrole das finanças públicas e o privilégio dado aos 

grupos agroexportadores por meio das políticas protecionistas do governo federal; desejavam 

reformar as instituições republicanas, principalmente através da centralização do poder e da 

defesa do nacionalismo. 

 
 
 
 

 COLUNA PRESTES 

Longa marcha pelo interior do Brasil, que, entre 1925 e 1927, percorreu mais de 24 mil 

quilômetros com um efetivo que variou entre 800 e 1500 homens. Nasceu das rebeliões 

tenentistas desencadeadas em 1924 em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com o objetivo de 

depor o presidente Arthur Bernardes. O Capitão Luís Carlos Prestes assumiu o comando das 

forças unificadas que formaram a Coluna, tinha o objetivo de estimular a revolta das unidades 

militares espalhadas pelo país e, aumentar seu contingente para enfrentar as forças fiéis ao 

governo federal. Não havia um projeto revolucionário entre esses militares, apenas uma 

vontade de livrar o país da corrupção e do atraso político por meio de reformas. Após várias 

manobras e combates, os militares se refugiaram na Bolívia, encerrando a sua marcha. 

 
 
 
 

 INSATISFAÇÃO COM A POLÍTICA ECONÔMICA OLIGÁRQUICA 

A partir da segunda metade da década de 1920, os preços internacionais do café 

tornaram-se cada vez mais instáveis, provocando a diminuição de suas vendas e sua 

desvalorização. O governo brasileiro manteve uma política de proteção ao café, 

comprando e estocando os excedentes do produto para tentar estabilizar os preços. Essas 

medidas foram duramente criticadas por setores da sociedade que não estavam ligados à 

cafeicultura e cobravam maior incentivo financeiro para outras atividades econômicas. 



 
 
 

 

 GRANDE DEPRESSÃO NO BRASIL 

A Grande Depressão, crise econômica dos EUA iniciada em 1929, afetou vários países da 

Europa e da América Latina. A crise agravou também a difícil situação econômica do Brasil, que 

era profundamente dependente da exportação de produtos agrícolas, principalmente do café. 

A diminuição internacional do consumo e a consequente queda dos preços, que gerou a 

Grande Depressão, fez despencar as exportações , levando grande parte dos agricultores 

brasileiros à falência. Além disso, acelerou a crise de poder que tirou as oligarquias cafeeiras 

do comando político do país. 

 
 
 
 

FONTE: Vontade de saber; história 9 ano, ensino fundamental; anos finais/ Adriana Machado Dias, Keila Gringer, 

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

 
 
 

 
ATIVIDADE: 

1- Explique o que foi e o que defendia “O tenentismo”. 

2- Faça um pequeno resumo sobre A COLUNA PRESTES. 

3- Quais medidas o governo brasileiro criou para manter a política de proteção ao café? 

4- Fale sobre “A Grande Depressão” e como afetou o Brasil. 
 
 
 
 
 
 

 
BONS ESTUDOS!  
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ATIVIDADE DOMICILIAR DE CIÊNCIAS 
PERÍODO: 29/06/2020 A 03/07/2020 
TURMA: 9º ANO                  12ª SEMANA            
CARGA HORÁRIA: 3 HORAS / SEMANA 
 
 

Tato 
O tato é um dos cinco sentidos e é através dele que podemos perceber 

texturas, temperaturas e sensações de dor. Os mecanismos responsáveis pelo tato estão na segunda 
camada da pele, a derme. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano.  

Diferentemente dos outros sentidos, que estão concentrados em uma única parte do corpo, o tato 
pode ser percebido em todo o corpo humano, visto que o seu órgão principal é a pele. 

As sensações permitidas pelo tato estão majoritariamente associadas ao toque com as mãos, mas 
na realidade elas podem ser percebidas sempre que há contato da pele, independentemente da parte do 
corpo que ela reveste, com um corpo físico. As partes do corpo mais sensíveis ao toque são as mãos, os 
dedos dos pés, o rosto, lábios, língua e região genital, tanto masculina quanto feminina. 

 
A Pele 

Ela é dividida em três camadas: epiderme, derme e hipoderme.  

 
 
Além de ser o órgão principal do sentido do tato, a pele é também o maior órgão do corpo 

humano. Toda a superfície da pele é coberta por terminações nervosas. Essas terminações são 
responsáveis por captar as sensações e transmiti-las aos nervos. Ao receber as sensações, esses 
receptores transmitem a informação do toque ao cérebro que os interpreta permitindo assim a nossa 
percepção de textura, temperatura ou dor.  

Para impedir a sensação de dor durante uma intervenção cirúrgica, um tratamento dentário ou 
exames invasivos, é usada a anestesia, que pode ser geral (estado de inconsciência); regional, ou peridural 
(aplicada próximo a medula, sendo que o paciente pode ficar acordado ou não); ou local (apenas na região 
onde ocorrerá a intervenção). Em qualquer dos casos, a anestesia impede que os impulsos nervosos 
gerados pelos receptores da dor sejam transmitidos pelos nervos, não chegando, dessa forma, ao cérebro. 
 
O Tato e o Alfabeto Braile 

O alfabeto Braile foi desenvolvido para possibilitar a experiência de leitura por parte dos deficientes 
visuais. Trata-se de um sistema de escrita onde cada conjunto de pontos em relevo representam um 
caractere. Esses caracteres podem ser descodificados com a ponta dos dedos, o que apenas é possível 
graças ao sentido do tato. O sistema braile é utilizado internacionalmente e em todos os idiomas.  

https://www.infoescola.com/anatomia-humana/derme/
https://www.infoescola.com/embriologia/embriao/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/lingua/
https://www.infoescola.com/sistema-nervoso/dor/
https://www.infoescola.com/medicina/anestesiologia/
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Responda. 
 
1) Diferentemente dos outros sentidos, o tato apresenta receptores espalhados por todo o corpo, e não 
apenas em algumas regiões específicas. Esse sentido permite aos vertebrados e invertebrados 
reconhecerem estímulos de: 
a- (   ) Cor, dor, calor e outros. 
b- (   ) Cor, sabor, calor e outros. 
c- (   ) Dor, calor, pressão e outros. 
d- (   ) Dor, calor, luz e outros. 
e- (   ) Luz, pressão e calor. 
 
 
2) Muitas pessoas apresentam sua visão prejudicada por doenças e/ou acidentes, característica que as 
impede de realizar a leitura, por exemplo. Para solucionar esse problema, um francês criou um método que 
permite a leitura por meio do tato. Esse sistema é conhecido como: 
a- (   ) correção visual. 
b- (   ) digitação. 
c- (   ) datilografia. 
d- (   ) touchscreen. 
e- (   ) Braile. 
 
 
3) A função do tato é possível pela existência, na pele, de: 
a- (  ) glândulas sudoríparas. 
b- (  ) folículo piloso. 
c- (  ) poro sudoríparo. 
d- (  ) corpúsculos sensíveis ao contato. 
 
 
 
4) “Na nossa pele há um tipo de célula conhecida como melanócito, que é responsável pela produção e 
acúmulo de melanina. Apesar de parecer nome de menina charmosa, a melanina é um pigmento. Isso quer 
dizer que ela dá a coloração típica de cada indivíduo (uns bem branquinhos, outros morenos, outros negros 
etc.).”  
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele  
 
Diante dessa informação, assinale a alternativa que explica a razão pela qual nossa pele escurece quando 
em contato com o sol.  
a- (   ) As células se agregam e morrem. 

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2009/208/ai-ui-estou-ardendo/?searchterm=cor%20da%20pele
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b- (   ) A produção de melanina aumenta e o resultado é o bronzeado.  
c- (   ) As células incham e se hidratam.  
d- (   ) As células se reproduzem rapidamente. 
 
 
 
Referências: 
https://www.todamateria.com.br/ 
https://www.todamateria.com.br/camadas-da-pele/ 
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/tato/ 
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido6.php 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208007.pdf/1.0 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-tato.htm 
 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/
https://www.todamateria.com.br/camadas-da-pele/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/tato/
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido6.php
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/1190321/DLFE-208007.pdf/1.0
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-tato.htm
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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: 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


 

DISCIPLINA:EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA:29/03 a 03/07          SÉRIE:9º ANO 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

TEMA:ESPORTE DE REDE/QUADRA DIVIDIDA(VOLEIBOL) 

 

Atividade 1 

 

O voleibol hoje é mundialmente conhecido. É um esporte muito praticado no Brasil. 

Aliás, as nossas seleções (masculina e feminina) já conquistaram vários títulos 

expressivos e de grande importância no cenário mundial. As técnicas executadas pelos 

jogadores são também chamadas de "fundamentos". 

O principais fundamentos do voleibol são: saque, recepção, levantamento, ataque e 

bloqueio.  Sendo assim, responda: 

 

a)O que é saque? 

 

 

b)O que é recepção? 

 

 

c)O que é levantamento? 

 

 

d)O que é ataque? 

 

 

e)O que é bloqueio? 

 

 

Equipe de voleibol da Emeb Ana Busato-3º Lugar inédito para o Município de Atílio 

Vivacqua no J.E.E.S 2016 

                                               

Jogos Escolares do Espírito Santo 
 

 

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


