
 

 

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

 

 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 9 ano 
 

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

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

para você e sua família 

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

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

 Manter, diariamente, a rotina de estudos. 

 

ATIVIDADE 01: Leia a letra da música abaixo e em seguida responda as questões. 
 

O dia em que a Terra parou 
 

Essa noite eu tive um sonho 
De sonhador 

Maluco que sou, eu sonhei 
Com o dia em que a Terra parou 
Com o dia em que a Terra parou 

 
Foi assim 

No dia em que todas as pessoas 
Do planeta inteiro 

Resolveram que ninguém ia sair de casa 
Como se fosse combinado em todo o planeta 

Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém, ninguém 
 

O empregado não saiu pro seu trabalho 
Pois sabia que o patrão também não tava lá 

Dona de casa não saiu pra comprar pão 
Pois sabia que o padeiro também não tava lá 

E o guarda não saiu pra prender 
Pois sabia que o ladrão também não tava lá 

E o ladrão não saiu pra roubar 
Pois sabia que não ia ter onde gastar 

 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 

 
E nas igrejas nem um sino a badalar 
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Pois sabiam que os fiéis também não tavam lá 
E os fiéis não saíram pra rezar 

Pois sabiam que o padre também não tava lá 
E o aluno não saiu para estudar 

Pois sabia que o professor também não tava lá 
E o professor não saiu para lecionar 

Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar 
 

No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 

 
O comandante não saiu para o quartel 

Pois sabia que o soldado também não tava lá 
E o soldado não saiu pra ir pra guerra 

Pois sabia que o inimigo também não tava lá 
E o paciente não saiu pra se tratar 

Pois sabia que o doutor também não tava lá 
E o doutor não saiu pra medicar 

Pois sabia que não tinha mais doença pra curar 
 

No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 

 
Essa noite eu tive um sonho 

De sonhador 
Maluco que sou, acordei. 

 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 
No dia em que a Terra parou 

 
(Raul Seixas e Cláudio Roberto) 

 
a) Justifique o título dado à música: 
 
b) O que significa a passagem "um sonho de sonhador"? Explique-a. 
 
c) Que mensagem a canção transmite? Comente: 
 
d) Que sentimento a música despertou em você? Justifique sua resposta:   
 
e) Que crítica social encontra-se presente nessa letra de música? Comente:  
 
f) Que profissões foram citadas na canção e suas respectivas classes sociais? Que análise você faz 
sobre isso?  



 

 

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

 

 
ATIVIDADE 02:  Continuação do exercício anterior. 
  
a) Há alguma diferença entre esse isolamento das pessoas retratadas na música e o de hoje, por 
conta do Coronavírus? Explique. 
 
b) A música foi composta em 1977, então por que você imagina que as pessoas não saíram de 
casa?  Por que todas teriam parado? Levante hipóteses: 
 
c)  Na sua opinião, Raul era um louco sonhador, um profeta ou escreveu sem pensar em nada? 
Justifique sua resposta: 
 
d) Qual o significado de PANDEMIA e que relação essa palavra teria com a música? 
 
e) O que você tem feito para se proteger e proteger os que estão à sua volta desse novo vírus? 
 
 
 
ATIVIDADE 03: Transforme a letra da música “O dia em que a Terra parou” em uma notícia de jornal 
com suas características peculiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/ 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 

 
 
Atividades do Período 06/07/2020 à 10/07/2020  
Conteúdo: Conjuntos numéricos (Números Naturais) 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Responda às questões. 

a) Qual é o menor número natural? 

b) Qual o sucessor de zero? 

c) Todo número natural tem sucessor ?  

 

2)  Dois irmãos são viajantes. 

 Carlos volta para casa nos dias 3, 6, 9, … 

 Luís volta para casa nos dias 4, 8, 12, … 

 Em quais dias do mês você encontra os dois em casa? 

 

3)  Utilizando uma só vez cada um dos algarismos 2, 4, 6 e 7, escreva: 

 a) o maior número natural;  

 b) o maior número ímpar;  

 c) o menor número par;  

 

4) Responda: 

 a) Qual é o sucessor de 48 999?  

 b) Qual é o antecessor de 72 000?  

 c) 8 000 é o sucessor de que número?  

 d) 3 640 é o antecessor de que número? 

 

5) Analise a sequência abaixo: 

1, 2, 4, 7, 11,16,22… 
Qual é o próximo número dessa sequência? 

              Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/ 
 

 

 

 

 

 

Referência: 

SILVEIRA, Ênio; Matemática Compreensão e Prática. 5.ed. São Paulo: Moderna 2018. 26 p. e 29 p. 

(6ºAno) 

AMDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São Paulo;,2015. 09 p. 

(Serie Didático, 8º Ano ) 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/ 
 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/


 

 

 

 

 

Atividade: Semana 13 

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

 

RELEVO DO CONTINENTE EUROPEU – PARTE 1 

 

  

O continente europeu é, na realidade, uma grande península da Ásia. A enorme 

massa de terra que compõem a Europa e a Ásia é chamada de Eurásia. A divisão da 

Eurásia em dois continentes segue critérios históricos e culturais, sendo definidos 

como limites naturais entre Europa e Ásia os montes Urais e o mar Cáspio. Dois 

países têm territórios nos dois continentes: Rússia e Turquia. 

 

 
    Os montes Urais, na Rússia, estabelecem a fronteira natural entre a Europa e Ásia.  

    Fotografia de 2015. 

 

Grande parte da Europa apresenta altitudes mais baixas, até 200m. Elas 

correspondem a planícies localizadas em bacias sedimentares, como a planície 

Germano-Polonesa, junto ao mar Báltico, e a planície Sarmática, que se projeta na 

direção nordeste. 



Nas altitudes mais baixas ocorre o aproveitamento agrícola.  Em países como 

França, Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, são cultivadas uvas para a produção 

de vinhos. Espanha e Portugal também se destacam como produtores de azeitonas. 

Mais ao note, nos Países Baixos, ocorre a criação intensiva de animais combinada a 

agricultura. Nas planícies Germano-Polonesa e Sarmática é mais frequente a 

produção de cereais, como ocorre na Alemanha e na Polônia.  

     
  Mapa do relevo da Europa 

 
 

Algumas definições para o auxílio na compreensão do texto: 

Península -  porção de terra emersa cercada de água em todas as direções, exceto, 

em uma delas, pela qual se liga a um continente. 

Planícies -  representam formas de relevo situadas a poucos metros do nível do mar. 

Normalmente suas superfícies são planas e pouco acidentadas, compondo áreas de 

sedimentação.  

Bacia sedimentar -  é um tipo de formação geológica rochosa formada nas 

depressões de relevo (áreas rebaixadas) que com o tempo, foram acumulando 

sedimentos (partículas de rochas) , daí surge seu nome. 

 



 

Exercícios:  

 

1- Descreva o relevo do continente europeu quanto as altitudes. 

2- Defina Eurásia. 

3- Nas altitudes mais baixas ocorre o aproveitamento agrícola. Escreva abaixo os 

produtos cultivados conforme os países: 

a- Países Baixos –  

b- França, Itália, Espanha e Portugal –  

c- Espanha e Portugal – 

d- Alemanha e Polônia –  

4- Quais são os limites naturais entre Europa e Ásia? 

5- Cite os nomes dos dois países que possuem territórios nos dois continentes 

(Europa e Ásia). 

 

 

 

 

 Fonte:  Por dentro da Geografia, 9º ano; ensino fundamental, anos finais / Wagner Costa Ribeiro – 

4 ed. – São Paulo; Saraiva, 2018. Atividade adaptada pela professora Cleide Márcia Batista de Paula 

em 30 de junho de 2020. 

 

 

 

 



 
 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA 

PERÍODO: 06/07 a 10/07/2020 

TURMA: 9º ANO CARGA HORÁRIA: 2 horas/semana 

 

 
Era Vargas 

A Era Vargas foi o período de quinze anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 

1945 e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi 

resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luís e impediu a posse de 

Júlio Prestes (presidente eleito que assumiria o país). Ao longo desse período, Getúlio Vargas 

procurou centralizar o poder. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as 

massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. 

 

Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um 

ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição 

para o país e iniciada outra fase da nossa história: a Quarta República (1946-1964). 

Características da Era Vargas: 

 Centralização do poder → Ao longo de seus quinze anos no poder, Vargas tomou 

medidas para enfraquecer o Legislativo e reforçar os poderes do Executivo. Essa 

característica ficou evidente durante o Estado Novo. 

 Política Trabalhista → Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os 

benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos 

trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. 

 Propaganda Política → O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades 

de seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o 

Estado Novo a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

 Capacidade de negociação política → A capacidade política de Vargas não surgiu do 

nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha 

uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como 

aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo 

grupo apoiando-lhe. 

A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada 

com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: 

1. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas; 

2. Defesa da união das massas; 

3. Liderança baseada no carisma; 

4. Sistema partidário frágil. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/washington-luis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/vargas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-populista-1945-1964.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-dip-estado-novo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-tenentismo.htm


MAPA MENTAL: ERA VARGAS 
 

 
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/era-vargas.htm#: 

 

 

1- Descreva o que foi a Era Vargas. 

2- Cite as características da Era Vargas. 

3- Comente sobre o populismo e suas principais características.  

4- Reproduza o mapa mental da Era Vargas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONS ESTUDOS!!! 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/era-vargas.htm
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ATIVIDADE DOMICILIAR DE CIÊNCIAS 
PERÍODO: 06/07/2020 A 10/07/2020 
TURMA: 9º ANO                  13ª SEMANA            
CARGA HORÁRIA: 3 HORAS / SEMANA 
 

Visão 
A visão é um dos órgãos dos sentidos, e é por meio desse sentido que temos a capacidade de 

enxergar tudo à nossa volta. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. O sistema visual 
é composto pelos olhos e pelos nervos, e as estruturas acessórias: pálpebras, supercílios, músculos e 
aparelho lacrimal. A visão funciona através do processamento de dados recebidos pelo encéfalo, por 
intermédio dos receptores sensoriais ativados pela luz. No cérebro, essas informações são também 
armazenadas. 
 
Partes do olho 

 
Esclera: Uma camada esbranquiçada formada por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. É a camada 
protetora do olho. 
Córnea: Parte transparente e esférica que fica localizada na parte da frente do olho. Pode ser comparada a 
um vidro de relógio de pulso. 
Coroide: Uma camada, entre a retina e a esclera, rica em vasos sanguíneos e de coloração escurecida por 
causa da presença de melanina. Atua na nutrição da retina. 
Corpo ciliar: Uma região dilatada da coroide na região onde se instala o cristalino. Nele observa-se a 
formação do humor aquoso. 
Íris: A íris é um prolongamento da coroide que cobre parte do cristalino e que se caracteriza por ser a porção 
responsável pela cor do olho. Essa estrutura apresenta uma abertura no centro (pupila) por onde entra a 
luz. Ao modificar seu tamanho, a íris é capaz de controlar a entrada de luz no olho pela pupila. 
Pupila: A pupila é um orifício circular no centro da íris. A abertura da pupila apresenta a capacidade de 
responder às variações luminosas, aumentando ou diminuindo seu diâmetro. 
Cristalino: O cristalino é uma lente biconvexa gelatinosa e elástica. Ela mantém-se em sua posição graças 
à presença de ligamentos que se inserem em um espessamento da camada média ou túnica vascular, o 
corpo ciliar. O cristalino é uma estrutura importante, pois permite focalizar os objetos. Na porção anterior ao 
cristalino, encontra-se o humor aquoso, e na região posterior a ele está o humor vítreo. 
Retina: A retina é onde encontramos células especializadas (fotorreceptores) denominadas de cones e 
bastonetes. Os cones proporcionam visão em cores, e os bastonetes são muito sensíveis à luz. A 
informação visual captada pelos fotorreceptores são transmitidas ao nervo óptico e ao cérebro.  

https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/
https://www.infoescola.com/biologia/nervos/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/cerebro/
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Humor aquoso e humor vítreo: O cristalino divide o olho em duas cavidades. Na porção anterior, há uma 
substância aquosa de cor clara, o humor aquoso, o qual é produzido no corpo ciliar. Já na porção após o 
cristalino, está o humor vítreo, que se diferencia por ser um produto mais gelatinoso. Ele compreende cerca 
de 66% do volume e peso do olho. 
 
Como ocorre a visão? 

A visão é formada a partir da captação da luminosidade e a formação de imagens obtidas pelo 
cérebro. Assim, os cones e bastonetes são responsáveis por receber a luz que processam a informação por 
meio de reações químicas. Logo, as reações são transformadas em imagens emitidas pelo encéfalo. 
Em seguida, os impulsos elétricos que foram encaminhados para o encéfalo são transmitidos para o nervo 
óptico. Assim, as imagens passam a ter forma por meio da retina e das reações biológicas que ocorrem. 
Dessa forma, as imagens são formadas e o ato de enxergar ocorre. Além disso, os cones e bastonetes são 
responsáveis por controlar a quantidade de luz e cores que enxergamos. Ou seja, quando há pouca luz a 
ausência de cores é maior. Por outro lado, quando a luminosidade é em grande quantidade os cones 
auxiliam na percepção das cores.  
 
Doenças dos olhos 

Por conta do envelhecimento natural aos seres humanos, é comum que a visão seja prejudicada. 
Assim, algumas doenças podem aparecer e a visão acaba sendo prejudicada. Em alguns casos há a perda 
total do sentido. Logo, os profissionais que cuidam da estrutura e dos cuidados com os olhos são 
denominados de oftalmologistas. 
Dentre as doenças que podem atingir os olhos estão: 
Miopia: é caracterizado pelo aumento do olho dificultando que as imagens cheguem à retina. 
Hipermetropia: diferente da miopia, na hipermetropia o olho começa a diminuir. Assim, a imagem chega 
após a retina e o indivíduo não consegue enxergar de perto. 
Astigmatismo: caracterizado pela curvatura desigual da córnea. Por conta disso, as imagens projetadas 
são vistas de forma distorcida. 
Presbiopia: ocorre em pessoas de idade avançada por conta da perda da elasticidade progressiva do 
cristalino. 
Catarata: quando o cristalino se torna opaco. 
Glaucoma: caracterizado pela elevação da pressão intraocular provocando lesões no nervo óptico. 
Daltonismo: dificuldade em diferenciar cores como o vermelho e o verde. 
 
 
 
1- (Osec-SP) Na espécie humana, a cor dos olhos se deve à pigmentação da(o): 
a) Retina; 
b) Córnea; 
c) Íris; 
d) Pupila; 
e) Cristalino. 
 
 
2- (Ufes) A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem: 
a) Por todas as células fotorreceptoras; 
b) Somente pelos cones, o que dá maior acuidade visual; 
c) Pelos bastonetes; 
d) Por bastonetes e principalmente pelos cones, pois ambos recebem estímulos luminosos; 
e) Por todas as células existentes no cristalino. 
 

 
 
 

https://conhecimentocientifico.r7.com/envelhecimento/
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3- Observe a anatomia do olho e marque a alternativa correta. 

 

a) I. Córnea; II. Íris; III. Cristalino; IV. Nervo óptico; V. Retina; 
b) I. Retina; II. Cristalino; III. Nervo óptico IV. Íris; V. Córnea; 
c) I. Córnea; II. Retina; III. Cristalino; IV. Nervo óptico; V. Íris; 
d) I. Cristalino; II. Íris; III. Nervo óptico; IV. Córnea; V. Retina; 
e) I. Córnea; II. Cristalino; III. Íris; IV. Nervo óptico; V. Retina. 
 
 
4- Na íris, é possível perceber uma pequena abertura que controla a quantidade de luz que entra no olho. 
Essa abertura, que muda de tamanho de acordo com a luminosidade do ambiente, é chamada de: 
a) pupila. 
b) cristalino. 
c) córnea. 
d) íris. 
e) humor aquoso. 
 
5- Escreva a função das seguintes estruturas do olho: 
a) cristalino:  
b) coroide: 
c) retina: 
 
 
6- O que é astigmatismo? 
 
 
7- É caracterizada, geralmente, pelo fato de a pessoa que a possui confundir o verde com o vermelho: 
a) Hipermetropia. 
b) Miopia. 
c) Daltonismo. 
d) Astigmatismo. 
 
 
Referências: 
https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/visao.htm 
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/visao/ 
https://conhecimentocientifico.r7.com/visao 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/ 
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/ 
https://www.professor.bio.br/ 
https://alvinhouau.blogspot.com/ 

https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/visao.htm
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/visao/
https://conhecimentocientifico.r7.com/visao
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/
https://www.professor.bio.br/
https://alvinhouau.blogspot.com/
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“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

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

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Interpretação 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


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  
“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


 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

DATA: 06/07/2020 a 10/07/2020             SÉRIE: 9° ANO 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

    

 

TEMA:ESPORTE DE REDE/QUADRA DIVIDIDA(VOLEIBOL) 

 

1.Sabia que existem várias categorias na prática dos esportes?Elas são definidas por 

alguns critérios no regulamento como sexo,idade,modalidade e etc. 

Falando especificamente do voleibol,nosso Município de Atílio Vivacqua com a Emeb 

Ana Busato, na categoria sub-14 do voleibol infantil conquistou 3 medalhas na fase 

final do Regional do J.E.E.S.(Jogos Escolares do Espírito Santo).E pra se ter uma boa 

equipe é necessário muito trabalho e disciplina.Entender o que se pode ou não fazer no 

jogo dentro da regra.Nesse contexto responda. 

 

a)O que são "dois toques" no voleibol? 

 

b)O que são "quatro toques" da mesma equipe? 

 

c)Se uma equipe errar a ordem de saque(rodízio),o que acontece? 

 

d)Quais são os fundamentos do voleibol? 

 

2.Procure no caça-palavras os nomes dos gestos técnicos dos desenhos. 

 

a) 

  

  

             

 

 

 

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

 

 

 

b) 

        

 

 

 

 

 

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

 

 



c) 

         

 

 

 

 

                                                               

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

 

 

 

 

d)Dois fundamentos nessa imagem 

 

 

 

 

            

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

 

 

 

 

 

 

3.Se você tiver uma bola em casa,execute o gesto da figura "a,b e c" durante 10 minutos 

cada  contra a parede ou com alguém da sua casa.Divirta-se! 

 

 

 

 

hhttps://todamateria.com.br/voleibol 

A B C H U T E L F A 

C A T O Q U E A U T 

S R S T A W R N T A 

A R E C E P Ç Ã O Q 

Q E E U S E Y R B U 

U M A B G C B T O E 

E E B L O Q U E I O 
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