
 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Série: 6º ano 

 

Olá queridos alunos, 

Estamos vencendo mais um mês de estudo e com a graça de Deus venceremos qualquer 

obstáculo. Em breve nos encontraremos na escola. Cuidem-se!!! Abraço virtual! 

Saudades!  

A Professora. 

01.Leia a tirinha abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://pt.pokerstrategy.com/news/content/Tirinha-de-Poker-A-entrevista_100579/ 
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O texto acima possui características do gênero textual: 

I. Entrevista, porque compõe-se de uma introdução e de um diálogo com perguntas e respostas. 

Apresenta linguagem formal  ou menos  formal de acordo com o veículo de comunicação em 

que será divulgada, com o público a que se destina, com o entrevistado e com o assunto. 

II.Crônica, porque relata fatos do cotidiano, possui poucas personagens  e a linguagem é simples. 

III.Reportagem , porque possui uma linguagem clara e objetiva, tem vários entrevistados, informa 

a respeito de um assunto e se aprofunda no tema abordado. 

Está correta: 

a.I 

b.II 

c.III 

Leia a tirinha e responda às questões de 02 a 04 

 

 https://wordsofleisure.com/2015/03/22/tirinha- 

do-dia-armandinho-e-a-intepretacao-de-texto/ 

02.Na oração: “O problema foi interpretação de texto, Armando!” temos: 

a.um período simples; 

b.um período composto; 

c.uma frase nominal 

d.uma frase interrogativa. 

 

03.”Você não soube interpretar a pergunta”! Nessa oração as palavras grifadas formam:  

a.uma locução adjetiva, porque soube é um verbo que está acompanhado do adjetivo interpretar; 

b.uma locução verbal, porque a expressão “soube interpretar” é formada por dois verbos; 

c.uma locução prepositiva, porque soube é um verbo que está acompanhado da preposição 

interpretar; 

d.uma locução conjuntiva, porque não é uma conjunção. 

 

04.”E será que o senhor soube interpretar minha resposta”? Essa oração transformada em um 

período simples fica da seguinte forma: 

a.Será que o senhor soube interpretar minha resposta de forma correta? 

b.O senhor soube interpretar minha resposta? 

c.O senhor interpretou minha resposta?  

d.E será que o senhor interpretou minha resposta? 

 

 

 



 

Texto para às questões de 05 a 10 

  Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. 

Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de 

estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os 

personagens que o cartunista Mauricio de Sousa criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela 

serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali 

voltarão ao cinema no filme “Laços”. (...) Aos 81 anos, Mauricio de Sousa destaca na entrevista a 

seguir o sucesso global de suas criações, fala de uma iniciativa para ajudar filhos brasileiros de 

decasséguis a se ambientar melhor no Japão e lamenta a criação de barreiras entre países. 

Revista - Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela 

primeira vez num filme? 

Mauricio de Sousa - Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas 

condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que 

vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e 

que marque época. 

Revista - Como será a escolha dos atores? 
Mauricio de Sousa - Logicamente vamos buscar crianças com 
as características físicas mais parecidas com as personagens, 
mas vamos atrás de talento. (...) 
Revista - A Turma da Mônica é imune à crise? 
Mauricio de Sousa - Nós temos 10 milhões de leitores 
permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma 
constante ao longo dos anos. Entra crise, sai crise, a gente 
continua vendendo milhões. (...) 
Revista - Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos 
circulavam em quase trinta países. Quais adaptações 
precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? 
Mauricio de Sousa - Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, 
quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um 
maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o Bidú (cachorro) 
não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na 
Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para 
uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz 
o que é permitido. 
Revista - E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos 
novos tempos? 
Mauricio de Sousa - No começo a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas 
mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela 
continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o 
estúdio todo. Acompanhamos o que acontece.  
Revista - Além dos quadrinhos, há outros segmentos a marca é líder de mercado? 
Mauricio de Sousa - Sim. A maçã é um deles. Líder inconteste. Eu não sou a serpente do 
paraíso, mas eu que inventei essa maçã (risos). Eu tinha filhos pequenos e quando eles comiam 
uma maçã, deixavam metade. Ou, quando queriam levar para a escola, não cabia na lancheira. 
Até que visitei uma plantação em Santa Catarina e vi umas maçãs pequenas, que não eram 
vendidas no mercado. Serviam para fazer pasta e dar para os animais. Pois era justamente 
aquela a maçã, pequena, que eu queria para dar a meus filhos. Ela cabia na lancheira. Eu sugeri 
lançar como a maçã da Turma da Mônica e foi aquele arraso. Hoje temos pêra, kiwi, cenoura, a 
alface do Horácio…(...) 
Revista - Vivemos um momento de intolerância também no Brasil. De que forma sua 
atuação pode despertar nas novas gerações uma maior aceitação  do outro? 
Mauricio de Sousa - Fazendo um trabalho que mostre o contrário: que tolerância, solidariedade, 
respeito sejam vistas de forma positiva e que trazem felicidade.(...) 

https://istoe.com.br/o-mundo-precisa-de-mais-turmas-da-monica/adaptada 



 

 
 
05.Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado no texto acima? 
______________________________________________________________________________ 
06. Por que Mauricio de Sousa decidiu colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da 
Mônica em um filme que será lançado em 2018? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

07.Explique quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas nos 

países onde o gibi da Turma da Mônica é veiculado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

08. De acordo com o texto, explique de que forma as características das personagens se 

adequaram aos novos tempos no Brasil. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

09.Explique como a maça passou a ser comercializada com a marca Turma da Mônica e virou 

líder no mercado. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.Diante de tanta intolerância ocorrida no Brasil e no mundo,  como Mauricio de Sousa, pretende 
despertar nas novas gerações uma maior aceitação do outro? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Agora é a sua vez de ser um Entrevistador e escolher um familiar adulto para entrevistá-lo. 

Elabore algumas perguntas, tais como: 

a) Qual o seu nome? Idade? 

b) Qual a sua profissão? 

c) Você teve a oportunidade de estudar? Explique? 

d) Qual a importância do estudo para alcançar uma profissão? 

e) Compare como foi a sua vida de adolescente com a vida que nós adolescentes temos hoje. O 

que mudou? Justifique. 

f) Quais foram suas maiores dificuldades e suas maiores conquistas? 

g) Qual a importância da SOLIDARIEDADE diante o contexto de Pandemia da Doença Covid -19 

no Brasil? 

 

Você poderá incluir outras perguntas à entrevista. Fique à vontade!!! 

Registre as respostas do entrevistado para compartilharmos em um debate na escola. 

Bons estudos! 

 

 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-portugues-genero-textual-entrevista-6o-ano/ 

Acesso em 18/05/2020. 

Adaptações realizadas pela Professora Regente. 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-portugues-genero-textual-entrevista-6o-ano/


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
Atividades do Período 25/05/2020 à 29/05/2020  

Conteúdo:  

Ano: 6° ano 

Área: Matemática 

 

Entre no link abaixo para assistir uma vídeo aula sobre Números Naturais:  

https://youtu.be/dpoMuE2duOw   

Atividade 
1-Determine o antecessor e o sucessor de cada numero abaixo: 
 

a) ____ 223 ____                                  b) ____ 1.099 ____ 

 
c) ____ 20.223 ____                              d) ____ 3.927 ____  

 
 
2) Marque verdadeiro ou falso nas questões abaixo: 
a) 1.098 é o sucessor de 1.099.                (      ) 
b) 2.029 é o antecessor de 2.030..            (      ) 
c) 1.001.998 é o sucessor de 1.001.997   (      ) 
d) 29.537 é o antecessor de 29.536          (      ) 
 
3) Um aluno leva 20 minutos de sua casa para sua escola,sabendo disso determine quanto tempo ele 
gasta em 10 dias da sua casa para a escola e qual é o número sucessor desse tempo. 
 
4) No quadro abaixo existe um enigma,escreva os três sucessores dos enigmas. 

 
EX:25, 35, 45, 55 ........  R: 65, 75,85 

 
100, 220, 340........._____________________ 

 
50 , 90, 130, 170....... _____________________ 

 
32, 44 ,56 ,68 ...... ________________________ 

 
 
5- Coloque os números naturais do quadro abaixo em ordem crescente. 

 

28, 37, 15, 32 , 8, 19, 54, 27, 5, 44, 22, 1, 38, 41, 11, 23, 3, 17, 20, 49, 51.  

 

Referência 

https://youtu.be/dpoMuE2duOw  (Acesso ao Youtube em 18/05/2020) 

https://youtu.be/dpoMuE2duOw
https://youtu.be/dpoMuE2duOw


REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA - 6 º ANO 

ESCOLA:______________________________________________________________________ 

PROFESSORA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):___________________________________________________________________ 

DATA: ______/______/_______      7ª SEMANA 

ATIVIDADES 

1) Escolha dois alimentos que diariamente você consome. Depois, pesquise do que 

são feitos, como são feitos, qual é sua origem e quais são os materiais utilizados para 

embalá-los. Em seguida, responda como a produção desses alimentos modifica 

paisagens naturais transformando-as em paisagens culturais. 
 

2) O ponto de partida na hora de ler uma paisagem é a observação. Observar uma 

paisagem significa organizar em sua mente tudo o que é possível enxergar nela, ou 

seja, distinguir, perceber e descrever todos os elementos e acontecimentos tal como 

eles se apresentam no momento da observação. 

a) Escolha uma paisagem de seu município para desenvolver ou aprimorar 
sua capacidade de observação e representação. Pode ser próxima ou 
distante de sua casa ou da escola. Relate e descreva detalhadamente,  
tudo o que pôde ver, perceber e sentir. 
 

b)  É possível que, ao longo do tempo, tenham ocorrido muitas mudanças 
no bairro ou no município em que você mora. Novas paisagens foram 
sendo criadas, pois o espaço geográfico foi alterado e transformado. 
Converse com seus familiares ou outras pessoas que possam contar 
como era a vida em seu município antes de você nascer. Anote as 
informações que considerar mais importantes e as que mais chamarem 
sua atenção. 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/wp-content/uploads/sites 

 

3) Recorte e cole uma representação de paisagem, e em seguida identifique 
os elementos naturais e culturais existente na imagem. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/wp-content/uploads/sites


REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA - 6º ANO - 7ª SEMANA 

ALUNO (A):    

DATA:  / /2020 

Trabalhando com Fontes Históricas. ( Continuação da atividade anterior) 

Fonte 2: Desenho de Herculle Florence. Desenhista que acompanhava a  
Expedição Langsdorff, nos anos 1825 a 1829. 
* Referências para as fontes: 

BITTENCOURT, Circe Maria; LADEIRA, Maria Elisa. A história do povo Terena. Brasília: Mec, 2000. 

 

 

 

A partir da análise das fontes históricas 1 e 2, responda as questões: 
 

* Obs: a fonte 1 está na atividade da semana passada. 
              (Imagem 1: Moça Guaná e Guanitá, chefe dos Guanás) 
 

a) Quem produziu os documentos e em qual século? 
 

b) Quais personagens são representados na imagem? 
 

 

 

d) Identifique as semelhanças entre as fontes 1 e 2: 
 

 

 

 

e) As imagens podem ser classificadas como fontes históricas? Justifique sua 
resposta. 

 

 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/wp-content/uploads/sites 

 

• Recorte e cole (figuras, desenhos...) exemplos de fontes históricas. 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/wp-content/uploads/sites


 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../05/2020 

 

Partindo de seus conhecimentos adquiridos na semana passada sobre MISTURAS, 

resolva as atividades desta semana.  

Pra saber mais sobre a “Misturas” e “Separação de misturas”, acesse os links do Canal 

futura, respectivamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/dengue.htm 

 

 ATIVIDADE 1 – Quando misturamos uma porção de terra com água, que tipo de mistura 

produzimos? É possível fazer a reversão dessa mistura, voltando a separar os 

elementos? Justifique sua resposta. 

ATIVIDADE 2 - (Mack) Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo 

consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é, 

então, retirada das penas das aves por um processo chamado de: 

a. decantação.     b. peneiração.     c. sublimação.      d. separação magnética. 

ATIVIDADE 3 – (PUC) INSTRUÇÃO: Responder à questão 1 relacionando as misturas 

apresentadas na coluna da esquerda com os processos de separação apresentados na 

coluna da direita. 

(1) poeira e ar                              (  ) dissolução fracionada 

(2) areia e sal                               (  ) destilação fracionada 

(3) água e azeite                          (  ) centrifugação 

(4) petróleo                                  (  ) decantação 

(5) pó de giz e água                    (  ) filtração 

ATIVIDADE 4 - Cite uma mistura homogênea que você vê cotidianamente.  

 

Referências Bibliográficas 

Disponível em: https://novaescola.org.br/questoes/205/diferenciar-misturas-homogeneas-

de-misturas-heterogeneas. Acesso em: 19 de maio de 2020.  

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/07/cruzadinha-separacao-de-

misturas.html. Acesso em: 19 de maio de 2020.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X5OWOAp7t-I. Acesso em: 19 de maio 

de 2020. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ. Acesso em: 19 de maio 

de 2020. 

Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/dengue.htm
https://novaescola.org.br/questoes/205/diferenciar-misturas-homogeneas-de-misturas-heterogeneas
https://novaescola.org.br/questoes/205/diferenciar-misturas-homogeneas-de-misturas-heterogeneas
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/07/cruzadinha-separacao-de-misturas.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/07/cruzadinha-separacao-de-misturas.html
https://www.youtube.com/watch?v=X5OWOAp7t-I
https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google: https://forms.gle/dBGTqaNiJAX9gRmTA 

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6 e 7_____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 25/05/2020 a 29/05/2020 

OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Inglês logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1. Leia o Texto abaixo e responda o que se pede. 

My name is Cassandra, I’m 25 years old. I live in Vitória ES, with my boyfriend, his name is 

Carlos. I work in a big Hospital, I’m a nurse.  This year is being very different, because of a new 

disease called covid-19. Do you know what to do to prevent it? Wash your hands (for 20 seconds) 

with soap and water, only leave the house if necessary, do not forget the mask and when you 

come back remove your shoes and wash your hands and objects. Avoid crowding. Together we 

will win.

a. Nome dela:_________________ 

b. Profissão 

dela:___________________ 

c. Idade:___________________ 

d. Qual o conselho que ela 

deu?:_________________________

_____________________________ 

 

2. Escreva as nacionalidades em Inglês: 

 

a. Brazil:____________ 

b. Japan:___________ 

c. Portugal:__________ 

d. China:__________ 

e. Spain:__________ 

f. USA:___________ 

g. Italy:____________ 

h. Canada:__________ 

i. England:_______ 

 

 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua. Atílio Vivácqua. 2020.

 

Brazilian – Chinese – Spanish – American – English – Italian – Portuguese – Canadian - 

Japanese 



 

Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 25/05/2020 ao dia 29/05/2020 
Turma: 6° ao 9º ano 
Carga horária: 1 hora/ semana 

 

AUTORRETRATO 
 

Autorretrato é uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. Existe 

há muito tempo, pois é natural do ser humano a necessidade de deixar algum registro 

de sua própria imagem, mesmo depois de sua passagem pela vida. Desde a Pré- 

História homens e mulheres desenhavam suas identidades com a marca das mãos 

dentro das cavernas usando pó colorido para fazer os contornos. 

Durante o Renascimento, o autorretrato tornou-se bastante popular, pois os 

pintores começaram a retratar seus próprios rostos com o intuito de: 

•  Deixar suas imagens gravadas para o futuro; 

•   Sentir que eram importantes como seres humanos e como profissionais; 

•  Expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas emoções e seus 

pensamentos; 

•  Usar suas próprias imagens como pretexto para elaborar obras de arte, cuidando 

das cores, pinceladas, contornos, das texturas. 

  Sendo assim, nos trabalhos a pessoa pode colocar suas emoções, seu jeito de 

ser ou retratar sua aparência, podendo pintar de diferentes maneiras. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/ 

(acessado em 12/05/2020) 

 

EXERCÍCIO 

 

1) Agora pense em você, nas suas características pessoais e faça o seu autorretrato. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6_________ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Relacionamento Familiar   Período: 25/05 a 29/05 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1- Leia o texto abaixo: 

Redação do menino 

A professora pediu aos alunos que fizessem uma redação e nessa redação o que eles 

gostariam que Deus fizesse por eles. À noite, corrigindo as redações, ela se depara com uma que 

a deixa muito emocionada. O marido, nesse momento, acaba de entrar, a vê chorando e diz: “O 

que aconteceu?” Ela respondeu: “Leia”.  

Era a redação de um menino. “Senhor, esta noite te peço algo especial: me transforme em 

um televisor. Quero ocupar o seu lugar. Viver como vive a TV de minha casa. Ter um lugar 

especial para mim e reunir minha família ao redor. Ser levado a sério quando falo. Quero ser o 

centro das atenções e ser escutado sem interrupções nem questionamentos. Quero receber o 

mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona.  E ter a companhia do meu pai 

quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. E que minha mãe me procure quando 

estiver sozinha e aborrecida, em vez de ignorar-me. E ainda que meus irmãos "briguem" para 

estar comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para 

passar alguns momentos comigo. E, por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço 

muito... Só quero viver o que vive qualquer televisor!"  

Naquele momento, o marido da professora disse: "Meu Deus, coitado desse menino. 

Nossa, que coisa esses pais". E ele olha direitinho e diz: "Essa redação é do nosso filho!".  

Responda: 

1. Eu converso sempre com meus pais? 

2. Eu lhes falo sobre meus problemas ? 

3. Regularmente, eu oro em favor do meu lar? 

4. A minha família é mais importante que meus amigos? 

5. Eu amo muito meus pais? 

6. Eu dou exemplo de cuidado e atenção com meus familiares? 

7. O que você faria se fosse o menino da redação? 

 

Referências Bibliográfica: 

NINA, Bianca Dell et al. Caminho para Deus. Caderno de Orientações para a disciplina de Ensino 

Religioso. Volume: 6. Secretaria de Educação de Petrópolis. Petrópolis, RJ.2018.  
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CRUZADINHAS 

 

Resolva a cruzadinha utilizando alguns nomes de modalidades esportivas, as 

dicas esta logo abaixo.  

 

                                                                                                          1 

 

    

3 

  

2 

            

         

4 

   

5 

      

       

6 

            

                    

   7                  
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1 Esporte de quadra onde se faz gols com a mãos; 

2 Envolve as artes marciais; 

3 Modalidade olímpica que exige força, equilíbrio e coordenação; 

4 Praticada geralmente em uma piscina; 

5 Possui provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos;  

6 Esporte mais popular do Brasil; 

7 Esporte tem como objetivo acertar uma cesta para marcar pontos; 

8 Esporte de quadra com 5 jogadores cada time; 

9 Esporte tem como fundamento saque e manchete 

 

Espaço da educação física. 2013. Disponíveis em: 

<http://sarahfreits.blogspot.com/p/blog-page_4.html/> Acesso em: 20 mai. 

2020.  

 Atividade adaptada  

 

Bom estudo! 
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