
 

 

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

 

 
 

EMEB   
 
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: Leia o texto abaixo. 
 

DILEMA 
 

Segunda-feira, 23 de março do ano em curso. O relógio marcava 6h da manhã  pontualmente. 

Ainda indisposto e sem acreditar que o final de semana tivesse acabado, Arnaldi levantava-se 

preguiçosamente e caminhava em direção ao banheiro. Começaria mais uma semana de trabalho, 

normal se para ele isso não fosse uma tortura. 

Depois do banho, do café e das demais tarefas matinais, o rapaz pega as chaves do carro, a 

pasta e os livros, entra no automóvel e desanimado pensa consigo: “é  hora de encarar os fatos e a 

realidade”.  

Já no trabalho cumprimentava colegas e alguns adolescentes que de maneira nada cordial 

retribuíam o cumprimento usando  de sarcasmo. Certo de que seu dia não começara bem, Arnaldi 

sentia vontade de retornar à sua casa e se enclausurar em seus lençóis da mesma forma que as 

lagartas fazem, quando estão em processo de metamorfose.  

A correria cotidiana não era o seu principal adversário, se assim fosse preferiria encará-la. O 

fantasma que o assolava estava diante dele, ali a alguns passos apenas: a sala de aula. Aquele 

lugar cotidianamente lhe trazia calafrios e recordações de um passado nada feliz. A situação atual, 

embora fosse outra, não foi capaz de apagar de suas memórias as longas manhãs de tortura e 

humilhação as quais fora submetido. 

Mesmo para alguém com sua idade aproximadamente uns 30 e poucos anos, era difícil 

explicar tamanho pânico que se apossava de si, quando era chegado o momento de ali adentrar. O 

sinal ecoava, mas não cumpria seu papel de indicar a hora da entrada ,na mente dele, era ele 
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 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
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próprio gritando por socorro. Ali parado em frente a sala revivia estático e concentrado todo um 

passado de dor e tristeza. 

Na maioria das vezes quem o despertava de seu transe temporário, era alguém que passava 

pelo corredor e dizia em tom de deboche: “Acorda, professor, deixe pra dormir em casa!’’ 

Quebrado o transe, dirigia-se lentamente como quem quisesse tapear o tempo e fazê-lo 

demorar a passar, nada podia fazer a não ser acreditar que aquilo funcionava. Já dentro  da sala, 

saudava a todos sem olhar em seus rostos, limitava-se a indicar a página que seria trabalhada 

naquela manhã e então concluía seus movimentos de frente para lousa, escrevendo o nome da 

disciplina e a data. 

Praticamente ninguém  obedecia aos seus comandos  e continuavam a fazer o que estavam 

fazendo antes de sua entrada. Ouvia-se de tudo, desde comentários de como foi divertido passar a 

noite em claro conectado às redes sociais, até xingamentos voltados ao próprio docente. Naquele 

contexto sim, ele tinha certeza de que o relógio e o tempo lhe traíam. 

  Anos se passaram e foi difícil para o apático educador perceber que o seu passado 

traumatizante alimentava em seu presente um problema perpétuo em sua vida. O bullying de sua 

infância cresceu, nutriu-se e agora o acompanhava em na vida adulta.  

 Ainda bem que o protagonista desta história percebeu a tempo, afastou-se do trabalho e buscou 

ajuda especializada, se não esse texto seria mais uma daquelas histórias  que  terminam de forma 

trágica e melancólica, quando não em suicídio.         

 

Interação com o texto: 

1- Justifique o título do texto: 

 

2- Descreva a situação vivenciada pelo personagem principal do texto: 

 

3- Que tema é abordado no texto? E qual a importância de discuti-lo nos dias de hoje? 

 

4- Em que momento do texto nos é revelada a profissão do personagem? 

 

5- Na sua opinião, por que os alunos e demais pessoas que tinham contato com o professor faziam 

pouco caso de sua situação? 

 



 

 

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

 

6- Algumas palavras no texto foram usadas como forma de substituir o vocábulo “professor”, 

identifique-as e em seguida escreva-as abaixo: 

 

7- Explique o que o narrador quis dizer ao comentar a seguinte passagem do texto: “Naquele 

contexto sim, ele tinha certeza de que o relógio e o tempo lhe traíam”. 

 

8- A forma como a história termina lhe surpreendeu e lhe deixou satisfeito? Ou você enquanto leitor 

e expectador faria um desfecho diferente? Comente: 

 

ATIVIDADE 02: Leia a tirinha abaixo. 

 

                      

a) Calvin teve coragem de se opor a Moe. Qual a consequência disso? 

 

b) Você concorda com a afirmação de Calvin em sua última fala? Explique. 

 

 

c) Qual você acha que deve ser o motivo pelo qual Moe toma atitudes agressivas em relação a 

Calvin? 

 

d) Qual você acha que deveria ser a atitude de Calvin para não ter mais problemas com Moe? 

 

 

e) Você já viu alguma situação semelhante em sua escola? Conte como aconteceu. 
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ATIVIDADE 03: Notamos que o conto trabalhado no exercício 01 e a tirinha do exercício 02 aborda 

uma questão bastante delicada, o bullying. Embora as escolas tentem lidar, ou mesmo abolir esse 

problema, muitas vezes, ele foge a seu controle. Sabendo das consequências que esse infortúnio 

pode ocasionar na vida de alguém, faça uma breve pesquisa sobre esse tema e depois produza um 

“artigo de opinião” debatendo sobre formas de combater esse problema dentro e fora da sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: 

https://armazemdetexto.blogspot.com/          

http://aprendendoaensinarensinandoaaprender.blogspot.com/        

 

https://armazemdetexto.blogspot.com/
http://aprendendoaensinarensinandoaaprender.blogspot.com/
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Atividades do Período 06/07/2020 à 10/07/2020  
Conteúdo: Números Inteiros (Regra dos Sinais) 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 
 

Assista o vídeo do link a seguir para relembrar o conteúdo de Regra dos sinais:  

                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8 

Atividades 
 

1) Usando a regra dos sinais coloque o sinal resultante em cada situação: 

a) (+) × (+) =  +, pois pela regra dos sinais na multiplicação + com + é igual a +    (Exemplo) 

b) (-) × (-) =  

c) (+) × (-) =  

d) (-) × (+) =  

e) (+) ÷ (+) =  

f)  (-) ÷ (-) =  

g) (+) ÷ (-) =  

h) (-) ÷ (+) =  

Fonte: http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf 

 

2) Exercício (Resolva as multiplicações e divisões não se esqueça da Regra dos Sinais): 

a) (+6) × (+3) = + 18 (Exemplo) 

b) (-6) × (-3) =  

c) (+6) × (-3) =  

d) (-6) × (+3) =  

e) (+6) ÷ (+3) =  

f) (-6) ÷ (-3) =  

g) (+6) ÷ (-3) =  

h) (-6) ÷ (+3) =  

Fonte: http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf 

 

1) Calcule: 

a) (+6) + (+3) = + 9 (exemplo)                 e) (+6) - (+3) = + 3 (exemplo) 

b) (-6) + (-3) =                                           f)  (-6) - (-3) =  

c) (+6) + (-3) =                                          g) (+6) - (-3) =  

d) (-6) + (+3) =                                          h) (-6) - (+3) =  

Fonte: http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf 

 
 
Referência  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8 (Acesso em 29/ 06/ 2020) 

http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8
http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf
http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf
http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8
http://davisilva.atwebpages.com/faculdade/primeiro_semestre/metodos_quantitativos/Matematica_Basica.pdf


 
 

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 / 13ª Semana 
 

LEIA OS TEXTOS 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: 63 e 64. 

Exercícios: 

1) O que compreende o sistema financeiro internacional que na qual formam o meio técnico que circulam os fluxos financeiros? 

 

2) Complete: 
 

A) Redes de _______________ são usadas para ________________ entre ____________. 
 

B) A bolsa de Valores é uma __________ que negociam ________ e _________, ações de empresas públicas ou ____________. 

 

3) Quais as ações que uma transição bancaria permitem a um usuário? 

 



 
 
 

                                        ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 
 
ESCOLA:   DISCIPLINA: 

HISTÓRIA PROFESSORA:   DATA: /07/2020 

ALUNO (A)   SÉRIE: 8º ANO 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Atividades 

 
a) Explique o significado do termo “Revoluções Burguesas”. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
b) Qual foi a consequência desses movimentos, Revoluções Inglesa e Francesa, para a 
burguesia? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 



 
 
EMEB: 
Ano: 8° ano 
Área: Ciências 
06/07/2020 
 

Sistema Imunológico – Parte III 
 
Nosso  organismo  possui barreiras  naturais,  como  a  da  pele(queratina,  lipídios  e  ácidos  
graxos),  a  saliva,  o  ácido  clorídrico  do  estômago,  o  pH  da  vagina,  a cera  do  ouvido  
externo,  muco  presente nas mucosas do nariz  e  no  trato  respiratório,  cílios  do  epitélio 
respiratório, entre outros.  O espirro é exemplo de mecanismo normal e saudável de defesa da 
mucosa nasal que faz a limpeza da região quando ela fica exposta a algum agente invasor, 
eliminando vírus,bactérias e, até mesmo, pequenos insetos. 
  
 Se  essas  barreiras  físicas e químicas  do  corpo  forem  vencidas,  o  combate  aos antígenos  
entra  em  outra  fase.  Nos  tecidos,  existem  células  que  liberam  substâncias, capazes de 
provocar dilatação das arteríolas da região, com aumento da permeabilidade e saída de líquido.  
Isso  causa  vermelhidão, pus, inchaço,  aumento  da  temperatura  e  dor,  conjunto  de  
alterações conhecido como inflamação. Essas substâncias atraem mais células de defesa, 
como neutrófilos e macrófagos, para a área afetada. 

 

 
 
NOSSAS DEFESAS:  Quando alguns agentes invasores penetram em nosso corpo, o sistema 

imunitário passa a produzir anticorpos, com a função de destruí-los. Quando entramos 
novamente em contato com o mesmo invasor, o sistema imunitário se lembra e reage 
rapidamente, produzindo o anticorpo para destruí-lo – adquirimos imunidade natural. 

 Quando uma substância “estranha” entra em nosso corpo, células especiais, passam a produzir 
substâncias (anticorpos). Para cada tipo de invasor são produzidos anticorpos capazes de 
combatê-los; Os anticorpos têm função especifica.  Algumas doenças deixam a pessoa 
imunizada, como ocorre em: catapora, sarampo, rubéola e outras, que raramente tornam a 
“pegar”. Em resumo:  
 Antígenos podem ser uma bactérias ou um vírus fragmentado, que estimulam a produção de 

anticorpos.   
Anticorpos  são  proteínas  produzidas  pelo  organismo, que  realizam  a  defesa do corpo, 

ligando-se à superfície dos seres estranhos. 
 
 
 



As vacinas: São produzidas com o próprio agente causador da doença, estando esses           

microrganismos mortos ou enfraquecidos, que estimulam o sistema imunitário à produzir o    
anticorpo, e se lembrar quando entrarmos em contato com o vírus de “verdade” – imunização 
artificial ativa. Assim, a vacinação é um método para prevenir doenças, pois consiste em 

estimular o organismo humano a produzir anticorpos ao colocá-lo em contato com partes de 
antígenos. 
 
Os soros, promovem uma imunização temporária, pois os anticorpos(prorteínas) contidos neles, 

destroem as toxinas dos antígenos antes que elas ativem o sistema imunitário da pessoa. Com 
o tempo, o nível de anticorpos se reduz no organismo até  desaparecer. São usados para 
mordidas de animais.  
Diferente  da vacina que promove uma imunização duradoura, os soros contêm anticorpos 
prontos para atuar de imediato, chamada de Imunização passiva, aplicada após a 
contaminação. 

                                    Tipos de Imunização: Produção de soro antiofídico 

 

 
 

 
 
 



Adaptado pela Profª Laureni Santos de Paula. 
Disponível em: 
 http://noticias.terra.com.br/educacao/vocesabia/interna/0,,OI2734919-EI8407,00.html>. 
Acessado em: 17.05.20115. 
- https://issuu.com/tonay/docs/companhia_das_ci__ncias_-_8_ano_-_u/109 
- https://brainly.com.br/tarefa/17335981#readmore 
- https://www.academia.edu/29910400/Exerc%C3%ADcios_Imunologia_-_Av1e_AV2_1_ 
- https://studylibpt.com/doc/2809602/lista-de-exerc%C3%ADcios-para-o-8%C2%BA-ano. 
 
- Responda de acordo com o texto: 

De acordo com o texto, assinale a única alternativa correta, preenchendo corretamente as 
lacunas do texto a seguir, na ordem em que aparecem. 
 
Quando se usa _________________, o sistema de defesa reage produzindo ______________ e 
____________, que possuem a capacidade de reconhecer agentes infecciosos. 
 
A) Vacina - anticorpos - células de memória. 
B) Soro - antígenos - células fagocitárias. 
C) Soro  - anticorpos - células fagocitárias. 
D) Vacina - antígenos - células de invasão. 
E) Soro - antígenos - células defeituosas. 
 
2) Complete de acordo com o texto: 

a) O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do 
organismo. Uma das formas de proteção é a produção de _______________ , proteínas 
que reagem de forma específica com agentes invasores denominados de 
_________________ . 

 
3) Responda: 
a) O que são os antígenos? E os anticorpos? Possuem a mesma função? 
b) Explique o que são as vacinas e como elas agem. 
c) O que são os soros? 
 
4) Qual a relação das figuras abaixo com o texto “Sistema Imunológico”? Descreva  com suas    
palavras, no mínimo três (03) linhas. 

   
     
 

https://issuu.com/tonay/docs/companhia_das_ci__ncias_-_8_ano_-_u/109
https://brainly.com.br/tarefa/17335981#readmore
https://www.academia.edu/29910400/Exerc%C3%ADcios_Imunologia_-_Av1e_AV2_1_
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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 e Diferenciação cultural Período: 06/07 a 10/07  

 

Vocabulary 

Saints: Santos 

 

Charity:Caridade 

 

Redneck:Caipira 

 

Drink:Bebida 

 

Sweet: Doce 

 

Bonfire:Fogueira 

 

Straw:Pedaços de 

madeiras 

 

How long...: 

Quantos dias de 

festa. 

 

Bride: Casamento 

 

Farmers:Quem 

cuida da agricultura 

 

Purpose:Idea 

central do texto 

http://www.hiteacher.com.br/


 

Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 06/07/2020 ao dia 10/07/2020 
Turmas: 6° ao 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
MONA LISA 

 
Na letra da música que nós estudamos na semana passada estava escrito o 

nome de um quadro de arte chamado: Mona Lisa. Esta é a mais notável e conhecida 

obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. 

O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco 
tímida. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão, 
o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Encontra-se exposto no Museu do 
Louvre, em Paris, e é uma das suas maiores atrações. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora 
%20Lisa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano 
 

 
ATIVIDADE 

A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como 
referência uma obra anterior para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a 
ela um toque pessoal, de acordo com as próprias experiências (fonte: 
https://iphotochannel.com.br/colunistas-de-fotografia/o-que-e-releitura-e-o-que-e- 
plagio-em-arte-e- 
fotografia#:~:text=A%20releitura%20de%20uma%20obra,falsifica%C3%A7%C3%A3o 
%20ou%20de%20uma%20c%C3%B3pia.). 

Sabendo disso, faça uma releitura em seu caderno da obra Mona Lisa. Aqueles 

que quiserem usar o celular para realizar a atividade pode. Depois envie para mim. 
Faça com capricho e use a sua criatividade! 

 

Obra original Exemplo de releitura 
 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora%20Li 
sa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano. 
https://gramho.com/media/2286034247565688415. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://gramho.com/media/2286034247565688415
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“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: Festa Junina e as tradições religiosas Período: 06/07 a 10/07  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Festa Junina e suas tradições 

Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a 

festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento 

chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus 

espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso 

considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. 

As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser 

cristianizadas a partir do momento em que o Cristianismo se consolidou como a principal região do 

continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do 

catolicismo... 

O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições 

bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá 

pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida 

no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos 

anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. 

Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em 

parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além 

disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das 

zonas rurais.... 

Responda: 

1. Por que a festa junina era realizada por povos pagãos? 

2. Quando a comemoração junina se tornou parte do cristianismo? 

3. Quando a Festa Junina começou a ser realizada no Brasil? E qual povo que a trouxe? 

4. Qual era o antigo nome da Festa Junina? 

5. Como é vista a Festa Junina atualmente? 

6. Você, particularmente, gosta das Festividades Juninas? Você já conhecia a história da origem 

desta festividade? Qual parte ou algo que não pode faltar em uma Festa Junina? 

 

Referências: 

Fonte texto:< https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm> Acesso em: 

26/06/2020 

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

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-colonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


 

  TEMA : ESPORTE COLETIVO, HANDEBOL.                 

   HISTÓRICO, REGRAS E FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

O Handebol é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem 
marca mais gols. Curiosamente, nós brasileiros, que adoramos gols, não 
apresentamos grande interesse pelo handebol. Talvez por ser um esporte que 
não é transmitido pela televisão. Então, onde é que descobrimos como praticar 
o handebol? A resposta é simples: nas aulas de Educação Física. 
 
Agora a pergunta principal: como se joga? 
 
São necessárias duas equipes de sete jogadores, da qual um é o goleiro. O 
goleiro, durante suas defesas, é o único jogador que pode encostar a bola no 
pé. Em qualquer outro caso, a bola deverá ser quicada, arremessada ou 
recebida com as mãos; 
 
 A partida é composta por dois períodos de 30 minutos cada, com intervalo de 
10 minutos; 

- O ato de um jogador se deslocar quicando a bola é chamado de drible. A mão 
do jogador deve estar sempre aberta para que tenha um melhor domínio sobre 
a bola e, ao contrário do basquetebol, não é permitido conduzir a bola durante 
o drible. Além disso, o jogador não pode segurar a bola por mais de três 
segundos ou dar mais de três passos com ela; 

- O tronco pode ser utilizado para interromper o andamento do adversário, mas 
braços e mãos nunca; 

- É permitido tomar a bola do adversário com as mãos abertas. Porém, 
arrancar a bola ou agredir o adversário é contra as regras; 

 O time marca ponto quando a bola ultrapassar totalmente a linha do gol; 

- Quando a bola cruzar a linha lateral, é cobrado o tiro lateral: o atleta pisa com 
um pé na linha e, com a bola em mãos, recoloca-a em jogo. Nesse caso, os 
oponentes devem se localizar a, no mínimo, três metros de distância; 

- Ao ocorrer qualquer lance irregular, a cobrança é feita no local onde ocorreu a 
infração. O time adversário pode formar uma barreira, desde que ela se 
posicione a três metros da cobrança. Uma curiosidade é que as faltas podem 
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ser cobradas sem o apito do árbitro. Aliás, são dois árbitros por jogo, auxiliados 
por um cronometrista e um secretário responsável pela súmula; 

- O famoso tiro de sete metros é caracterizado pela falta sobre um atacante, 
quando esse, ao arremessar a bola ao gol, é impedido por uma falta. Para essa 
cobrança, o árbitro deve apitar, autorizando a jogada. O jogador que executará 
o tiro deve cuidar para que seus pés não toquem ou ultrapassem a linha de 
marcação dos sete metros. 

Então, agora que você já sabe como jogar e viu que não há desculpas para a 
falta de local, por que não começar a praticar o handebol? 

 

De acordo com o texto acima responda as seguintes questões. 

 

1 – Onde Você começou a praticar o desporto handebol? 

 

2 – Quantas jogadores compõem uma equipe de Handebol? 

 

3 – Qual o tempo de duração de uma partida de handebol? 

 

 

4 – Qual o único jogador da equipe de handebol que pode usar os pés? 

 

 

 

5 – Assinale F para falso e V para verdadeiro sobre o desporto Handebol: 

 

(   ) - São necessárias duas equipes de sete jogadores, da qual um é o goleiro. 

(   ) – O jogador pode segurar a bola por mais de três segundos ou dar mais de 
três passos com ela; 

(   ) - O goleiro, durante suas defesas, é o único jogador que pode encostar a 
bola no pé. 

(   ) - A partida é composta por dois períodos de 15 minutos cada, com intervalo 
de 05 minutos; 



(   ) - Ao ocorrer qualquer lance irregular, a cobrança é feita no local onde 
ocorreu a infração. 

(  ) - Quando a bola cruzar a linha lateral, é cobrado o tiro lateral: o atleta pisa 
com um pé dentro da quadra de jogo e, com a bola em mãos, recoloca-a em 
jogo. 

(   ) - Cada partida é composta por dois árbitros por jogo, auxiliados por um 
cronometrista e dois bandeirinhas. 
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