
 

 

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

 

E ESSA TAL ESCOLA? COMO SERÁ? 

 

O ingresso na escola é cercado por medos e incertezas que começa na escolha da instituição 

por parte dos pais e persistem até a criança estar adaptada. Este livro é um instrumento para ajudar a 

criança a enfrentar esse momento ao mesmo tempo em que favorece a conversa sobre inclusão e 

diferenças [...].  

 
Fonte: Editora Sala-LINHARES, BEL; ALCY. E ESSA TAL ESCOLA? COMO ERA? São Paulo: Salamandra, 2005. 

 
Após ter lido o trecho da resenha do livro “E ESSA TAL ESCOLA? COMO SERÁ?”. Responda em seu 

caderno. 
 

a) Do que se trata esse livro? Para qual público é direcionado? Explique.  
 

b) Como o livro é avaliado na resenha? Você ficou com vontade de ler o livro? Por quê?  

 
c) E você, quando criança, teve dificuldade de adaptação à escola? Pergunte aos seus pais. Justifique sua resposta. 

 

 

ATIVIDADE 02: Leia o trecho da reportagem abaixo: 
  

Jornal do Rio está fazendo 50 anos 
 

Ousado e investigativo o “Correio do Povo” sempre mostrou numa linguagem muito clara, tanto com os 

assuntos da cidade, do país e do mundo, como também dos municípios do bairro de cada cidadão e leitor. 

Fonte: Revista Veja 2001. 
 
• No trecho “Ousado e investigativo o Correio do Povo sempre mostrou numa linguagem muito clara...” 

as palavras destacadas qualificam: 

Secretaria Municipal de  
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a) (  ) A cidade do Rio de Janeiro. 
b) (  ) O leitor. 
c) (  ) O jornal. 

d) (  )Os jornalistas. 
 
ATIVIDADE 03: Leia o texto abaixo: 
 

Debussy 
 

Para cá, para lá... 
Para cá, para lá... 

Um novelozinho de linha... 
Para cá, para lá... 
Para cá, para lá... 

Oscila no ar pela mão de uma criança 
(Vem e vai...) 

Que delicadamente e quase a adormecer o balanço 
Psio...- 

Para cá, para lá... 
Para cá e ... 

- O novelozinho caiu. 
 

Manuel Bandeira 
 

• O autor repete várias vezes “Para cá, para lá...”. Esse recurso foi utilizado para: 
 
a) (  ) Acompanhar o movimento do novelo e criar o ritmo do balanço. 
b) (  ) Reproduzir exatameante os sons repetitivos do novelo. 
c) (  ) Provocar a sensação de agitação da criança. 
d) (  ) Sugerir que a rima é o único recurso utilizado na poesia. 
 
 
ATIVIDADE 04: Leia a poesia de Drummond e responda a questão: 
 

Elegia 
 

Ganhei (perdi) meu dia. 
E baixa a coisa fria 

Também chamada noite, e o frio ao frio 
em bruma se entrelaça, num suspiro. 
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E me pergunto e me respiro 
na fuga deste dia que era mil 

para mim que esperava 
os grandes sóis violentos, me sentia 

tão rico deste dia 
e lá se foi secreto, ao serro frio (...) 

 
Carlos Drummond de Andrade 

• Dos versos, podemos entender que: 
 

a) (  ) O poeta sente medo e tristeza dentro da noite negra e fria. Ele ama o dia e sua luz. 
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b)  (  ) O poeta exprime um suave sentimento de tranqüilidade, ao cair de uma noite de inverno: ele merecera 
e ganhara mais um dia, aproveitando o descanso da noite para meditar. 
c)  (  ) O poeta sente-se triste ao fim de mais um dia de um longo inverno, e lembra-se com saudade dos dias 
quentes e alegres do verão. 
d) (  ) O poeta, sentindo próximo o fim da vida, faz um retrospecto melancólico, 
confrontando o muito que espera e o nada que tem nas mãos. 
 
 
 
 
 
Fontes:   
 
Editora Sala-LINHARES, BEL; ALCY. E ESSA TAL ESCOLA? COMO ERA? São Paulo: Salamandra, 2005  
Revista Veja 2001 
 
http://noisnatira.blogspot.com 

 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 

Atividades do Período 01/06/2020 à 05/06/2020  
Conteúdo: Estatística (Gráficos) 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
1) (Saresp) Os alunos de uma escola responderam a um questionário indicando o gênero musical que 

mais lhes agradava. Os resultados da pesquisa aparecem no gráfico abaixo: Fonte:(Questão retirada do 

livro praticando matemática). 

Quantos alunos, aproximadamente, responderam à pesquisa? 

a) 150                     b) 350                        c) mais de 350                         d) mais de 200 e menos de 300 

 

2) Em uma escola, foi realizada uma pesquisa para saber qual é a estação do ano preferida pelos 
alunos. Observe o resultado dessa pesquisa no pictograma: Fonte: (Questão retirada do livro praticando 
matemática). 

 
a) Quantos alunos preferem o verão? 
b) Qual é a estação favorita dos alunos?  
c) Qual é o número total de alunos pesquisados? 
 
 
3) Observe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo de 2010 e marque a alternativa correta. 

 

 
 
Referência: 
ANDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São Paulo:, 2015. 137 p e 149 p. 
(Série Didática, 7º ano)   
https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 

A seleção que sofreu mais gols foi:  
 
a) a do Brasil. 
b) a de Portugal. 
c) a da Costa do Marfim. 
d)a  da Coreia do Norte. 

 

https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html


 

 

 

 

Atividade: Semana 8  

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

A UNIÃO SOVIÉTICA NO PÓS-SEGUNDA GUERRA 

 

 Após a II Guerra Mundial, a URSS converteu-se, lado a lado aos EUA, numa das 

maiores potências mundiais. Tem início um período de tensão mundial que ficou conhecido 

como Guerra Fria, que contrapôs por quase 45 anos os dois maiores arsenais do mundo, o 

norte-americano e o soviético. Ao mesmo tempo em que essas forças antagônicas se 

confrontavam internacionalmente, dentro da URSS, o final dos anos 50 e início dos anos 

60 presenciaram alguns dos momentos mais prósperos do país. Ocorreram sérias 

melhoras na oferta de produtos para o consumo da população (nada comparável aos níveis 

de consumo do mundo capitalista ocidental, mas para os níveis soviéticos, um grande 

progresso), aumento da oferta de moradias e, grande glória soviética, a saída na frente na 

corrida espacial: o lançamento da primeira nave espacial não tripulada (o Sputinik), o 

lançamento do primeiro ser vivo no espaço (a cachorrinha Laika) e, pouco depois, o 

lançamento do primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, que voltou são e salvo. 

Na política mundial, a URSS mostrava seu poderio militar e a capacidade de influência 

ideológica, opondo-se aos EUA onde quer que a Guerra Fria assim demandasse. Dessa 

forma, assiste-se à Guerra da Coréia, à Crise dos Mísseis em Cuba, à construção do muro 

de Berlim e ao recrudescimento do conflito do Vietnã. A indústria bélica soviética, 

impulsionada pela corrida com os EUA, crescia a passos largos, desenvolvendo armas, 

bombas atômicas e de hidrogênio cada vez mais poderosas e sofisticadas. 

 

ATIVIDADES 

 

1- Leia o texto acima e responda as questões propostas: 

a- Após a Segunda Guerra Mundial a União Soviética viveu uns dos momentos   

mais prósperos do país.  

Cite exemplos que confirme a frase acima: 



b- No âmbito da política mundial da União Soviética, como ficou sua situação? 

c- Caracterize a indústria bélica soviética no período pós-Segunda Guerra. 

2- Agora, você vai fazer uma pesquisa na internet. Descubra por quantas repúblicas 

eram composta a União Soviética e relacione seus nomes. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/urss_crise_russa.aspx 

https://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/urss_crise_russa.aspx


 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA 

PERÍODO: 01/06 À 05/06/2020 

ANO: 9  8 SEMANA 

 

                                         O BRASIL NA DÉCADA DE 1920 

     Ao longo da década de 1920, o Brasil atravessava um momento de grave crise econômica. A 

nascente burguesia industrial brasileira estava descontente com a política econômica do 

governo federal, que era dominada pela oligarquia cafeeira e agroexportadora, e exigia 

medidas que protegessem os produtos industrializados brasileiros e dificultassem a 

importação dos produtos ingleses, franceses e estadunidenses. A sociedade brasileira moderna 

e urbana era formada por grupos distintos, como industriais, comerciantes, profissionais 

liberais, militares e operários. Esses grupos passaram a lutar por maior participação política e 

pelo direito de participar das decisões econômica 

Sociedade Moderna de 1920: 

• Industriais→ buscavam obter empréstimos para modernizar o maquinário, apoio do 

governo para dinamizar e incentivara fabricação nacional de produtos como tecidos, 

calçados, chapéus, biscoitos, implementos agrícolas... 

• Classe média urbana de 1920→ formada por comerciantes, funcionários públicos e 

profissionais liberais, à medida que ganhavam maior poder aquisitivo, reivindicavam 

maior participação política. 

• Militares→ insatisfeitos com governo oligárquico, reivindicavam maior participação 

política e o reconhecimento de sua importância na defesa do território nacional, 

muitos apoiavam a modernização e a industrialização do país. 

• Operários→ se organizavam em sindicatos para exigir melhorias nas condições de 

trabalho. Passaram a promover greves para reivindicar diminuição da jornada de 

trabalho, férias, décimo terceiro salário, melhorias nas instalações das fábricas e 

regulamentação do trabalho infantil. 

• Ex-escravos→ continuavam sofrendo discriminação, nas cidades muitos trabalhavam 

em serviços domésticos nas casas das antigas famílias escravocratas; como ajudantes 

na construção civil; prestavam serviços nas ruas ou atuavam como vendedores 

ambulantes; nas fábricas, tinham dificuldade para conseguir um emprego, pois a 

maioria dos contratos era de imigrantes europeus. 

 

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

Grinerg, Marco César Pellegrini – 1. Ed- São Paulo: Quinteto Editorial,2018. 

 

 

APÓS LEITURA DO TEXTO, RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO: 

 



1- A sociedade brasileira moderna e urbana, da década de 1920, era formada por  

grupos distintos, entre eles estavam os industriais. Diga quais eram seus interesses? 

2- Explique quem formava a classe média urbana na década de 20 e o que 

reivindicavam. 

3- Comente sobre o porquê de os militares estarem insatisfeitos com o governo 

oligárquico. 

4- Como os operários se organizavam para reivindicar seus direitos e o que 

reivindicavam? 

5- Comente sobre a vida dos ex-escravos e seus descendentes após a abolição da 

escravatura. 

 

  

 

 

BONS ESTUDOS!!!! 

 FIQUEM COM DEUS E SE CUIDEM!!! 

 

 

 

 

OBS: O texto é uma fonte de informação, não é obrigatório copiar!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rede Municipal de Educação Básica de Atílio Vivácqua. 
Disciplina: Ciências             9º Ano 
Escola:________________________________________________________________________ 
Data: ___/___/2020 
Atividade 8. 

• Outro sistema estudado no 8º Ano foi o Sistema Endócrino. É sobre ele que vamos 
revisar hoje.  

 
Sistema Endócrino 

 O sistema endócrino é formado por glândulas e tecidos responsáveis por liberar substâncias 
conhecidas como hormônios. Os hormônios são lançados diretamente na corrente sanguínea e 
atuam em partes específicas do corpo. Nesses locais, os hormônios interagem com o tecido ou 
órgão, desencadeando uma resposta específica. 
 Os hormônios produzidos pelo sistema endócrino são extremamente importantes para o 
organismo. Existem hormônios relacionados, por exemplo, com o crescimento do corpo, 
desenvolvimento sexual, controle de açúcar no sangue, entre outras funções. 

 
 
→ Principais glândulas do sistema endócrino e as principais substâncias produzidas por 
elas: 

• Hipotálamo: produz dois importantes hormônios que são posteriormente estocados na 
hipófise: a ocitocina e o hormônio antidiurético (ADH). A ocitocina relaciona-se com a 
contração do útero no momento do parto, e o ADH está relacionado com a reabsorção de 
água nos rins. 

• Hipófise: nessa glândula, são produzidos seis hormônios, dos quais se destacam o 
hormônio do crescimento e a prolactina. O hormônio do crescimento é responsável pelo 
crescimento do corpo, e a prolactina está relacionada com a produção de leite pelas 
glândulas mamárias. 

• Glândula Pineal: produz a melatonina, hormônio responsável pelo sono. 

https://escolakids.uol.com.br/glandulas.htm
https://escolakids.uol.com.br/hormonios.htm


• Tireoide: produz a tiroxina (T4) e a tri-iodotironina (T3), dois hormônios relacionados com o 
metabolismo. A tireoide também produz calcitonina, que promove a deposição de cálcio nos 
ossos. 

• Paratireoide: Ficam localizadas atrás da tireoide e são divididas em quatro glândulas. 
Produzem o paratormônio, um hormônio que faz com que os níveis de cálcio elevem-se no 
sangue. 

• Suprarrenais: um dos principais hormônios produzidos pela suprarrenal é a adrenalina, que 
está relacionada com situações de fortes emoções. Uma das ações desse hormônio é o 
aceleramento dos batimentos cardíacos. 

• Pâncreas: é uma glândula mista que produz dois hormônios importantes (a insulina e o 
glucagon) e também o suco pancreático, o qual não contém hormônios. A insulina e o 
glucagon controlam a quantidade de açúcar no sangue. 

• Testículo: produz testosterona, hormônio que está ligado aos caracteres sexuais 
secundários masculinos. 

• Ovário: produz estrógeno e progesterona, hormônios relacionados com os caracteres 
sexuais secundários femininos. 

 
Agora vamos responder as seguintes questões. 
 
1) Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que 
produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Marque a alternativa 
em que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. 
a) Testículos, tireoide e glândula sudorípara. 
b) Hipófise, tireoide e glândula sebácea. 
c) Glândula sudorípara, glândula salivar e ovários. 
d) Hipófise, tireoide e testículos. 
e) Testículos, ovários e glândula salivar. 
 
 
2) Associe corretamente as duas colunas relacionando os hormônios e sua ação principal. 
( 1 ) Ocitocina               (    ) Responsável pelo sono. 
( 2 ) Insulina                 (    ) Acelera os batimentos cardíacos. 
( 3 ) Adrenalina            (    ) Contrai a musculatura do útero. 
( 4 ) Melatonina            (    ) Controla a glicose (açúcar) no sangue. 
 
 
3) No nosso organismo existem diversos hormônios, substâncias essenciais à nossa sobrevivência. 
A tri-iodotironina, por exemplo, é um hormônio que atua no metabolismo e na respiração celular e 
é produzido pela(o): 
a) suprarrenal. 
b) tireoide. 
c) pâncreas. 
d) testículos. 
e) hipófise. 
 
 
4) Quais são os nomes dos principais hormônios produzidos pelos ovários? 
a) Estrógeno e Testosterona. 
b) Progesterona e Estrogênia. 
c) Estrógeno e Progesterona. 
d) Progesterona e Testosterona. 
 
 
5) Associe as duas colunas relacionando as glândulas com os seus respectivos hormônios. 



( A ) Paratireoide.             (    ) Testosterona. 
( B ) Suprarrenais.            (    ) Insulina e o glucagon. 
( C ) Testículo.                  (    ) Paratormônio. 
( D ) Hipotálamo.              (    ) Ocitocina e o hormônio antidiurético (ADH). 
( E ) Pâncreas.                 (    ) Adrenalina. 
 
 
 
 
 

Referências: 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/sistema-endocrino.htm  
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sistema-endocrino  
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/principais-glandulas-endocrinas-seus-hormonios.htm 
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-
endocrino.htm 
 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/sistema-endocrino.htm
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sistema-endocrino
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/principais-glandulas-endocrinas-seus-hormonios.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-endocrino.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-endocrino.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google: https://forms.gle/RyECmQSGV2DxT5WAA 

 

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8 e 9_____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 01/06/2020 a 04/06/2020 

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. 

His name is Michael, he´s  29 years old, he´s an engineer. He Works at BMG company. 

Nowadays, he is living in a hotel with his wife (Ana). He receive a good salary. He receive 

about R$10 thousand reals. He Works about 10 hours everyday. 

a. Nome dele:_________________ 

b. Profissão 

dele:___________________ 

c. Idade:___________________ 

d. Quanto ele recebe?: 

________________________ 

 

2. Escreva as horas abaixo em inglês. 

 

09:00:_______________________________________________________         

00:00:_______________________________________________________ 

22:35:_______________________________________________________        

12:00:_______________________________________________________ 

10:30:_______________________________________________________            

01:12:_______________________________________________________ 

 

 

Sugestão para aprender inglês: Se você puder baixe o Aplicativo chamado “Duolingo”, 

disponível na play store ou apple store. Tente atingir a fase 5 nesta semana. Se conseguir me 

chame no privado e fale como está a aprendizagem. 

 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

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



 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR – ARTE 

PERÍODO: 01/06 À 05/06/2020 

TURMAS: 8/9 ANOS              CARGA HORÁRIA: 1 HORA/SEMANA 

  

                                   Arte para Embelezar e Preservar 

 

      O acúmulo de lixo não tratado tem se transformado em um problema para a 

maioria das cidades do mundo. É por isso, que hoje em dia, tantas pessoas estão 

preocupadas em reciclar e reutilizar os objetos que não servem mais. Reutilizar 

significa dar um novo uso àquilo que parecia não ter utilidade. 

     Objetos artesanais são aqueles feitos à mão, um de cada vez. As pessoas que fazem 

esse tipo de trabalho são os artesãos. Por ser produzido, manualmente, o objeto 

artesanal tem características individuais, que fazem dele uma peça única. 

 

FONTE: LIVRO DIDÁTICO.  Bruno Fischer, Carlos Kater, Paschoal Ferrari, Solange Utuari, Por Toda Parte – ARTE. FTD,2 Edição, São 

Paulo,2018. 

 

 

 

1 -  Sua tarefa é se tornar um artesão por algumas horas!! Olhe ao seu redor e 

descubra algum objeto que possa ser reutilizado; transforme-o em uma peça única, 

útil para o meio ambiente. Envolva sua família nessa atividade e divirtam-se, abusem 

da criatividade!!!! 

 Sugestão: Plante flores ou temperos em uma caneca, bota de plástico, gaveta 

de madeira...   

                                                                                    

 

 

                                                  BONS ESTUDOS! # FIQUE EM CASA!! 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,8,9_________ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Superação   Período: 01/06 a 05/06 

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 e responda 

 

“Sem sonhos, as pedras do caminho se tornam montanhas, os pequenos problemas 

ficam insuperáveis, as perdas são insuportáveis, as decepções se transformam em golpes 

fatais e os desafios se transformam em fonte de medo.....” 

           “Se você tiver de desistir de alguns sonhos, troque-os por outros. Pois a vida sem 

sonhos é um rio sem nascente, uma praia sem ondas, uma manhã sem orvalho, uma flor 

sem perfume. Sem sonhos, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais 

se tornam estéreis, os livres se tornam escravos, os fortes se tornam tímidos. Sem sonhos, 

a coragem se dissipa, a inventividade se esgota, o sorriso vira um disfarce, a emoção 

envelhece. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no 

teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O 

que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Por isso, desejo 

sinceramente que você...” 

CURY, Augusto. Nunca desista de seus sonhos. Ed. Sextante, 2004 

Se caso puder, assista um vídeo explicativo através deste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FNdrnT4VTTc 

 

Responda: 

1. Quais são os seus sonhos? O que você realmente deseja? 

2. Este momento que a humanidade está passando é um momento único e será algo que nos 

marcará para sempre. Após a leitura do texto, tente relembrar daquilo que você realmente 

quer para você neste momento? Quais são as limitações que te impedem de realizar o que 

você quer? Descreva-os. 

Referências Bibliográfica: 

Vídeo: Diversos autores. <https://www.youtube.com/watch?v=FNdrnT4VTTc>. Acessado em: 

22/05/2020. 

Atividade: Diversos autores. Atividade construída com apoio de grupo de Whatsapp. Atividade 

domiciliar PMAV. Atílio Vivácqua. ES 

https://www.youtube.com/watch?v=FNdrnT4VTTc
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Esportes de campo. 
 
 
01 – É correto afirmar que o futebol. 
 
( A) É jogado por 11 jogadores em cada equipe. 
 
( B) É jogado em 3 sets de 25 pontos cada. 
 
( C) É jogado em um campo e grama, medindo 20 x 40m. 
 
( D) É jogado em 2 tempos de 45 minutos cada lado. 
 
 
(  ) Somente as letras  B e C está correta. 
 
(  ) Somente as letras A e D estão corretas. 
 
(  ) Somente as letras B e D estão corretas. 
 
(  ) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

Esportes coletivos. 
 
 
01 – Coloque (01) para esportes coletivos e coloque (2) para esportes individuais. 
 
(  ) Futebol.                               (  ) Natação. 
 
(  ) Boxe.                                   (  ) Arco e  flecha. 
 
(  ) M.M.A.                               (  ) Hóquei no gelo. 
 
(  ) Basquetebol.                       (  ) Tênis de Mesa. 
 
(  ) Esgrima.                   (  ) Voleibol. 
 
 

Aluno(a): 
_____________________________ 

Data: 06/05/2020 Série/Turma: 8° / 9º Ano 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Turno: Vespertino 
Turmas:  8°/ 9° Anos 

Professor(a): Marco Aurélio Targa Magalhães. 
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s /  

Tema da Aula: Esportes Coletivos e Brincadeiras Tradicionais. 



Brincadeiras tradicionais. 
 
01 – Assinale ( A ), para brincadeiras tradicionais e ( B ), para brincadeiras não 
tradicionais. 
 
(   ) Pular Corda. 
 
(   ) Free Fire. 
 
(   ) Soltar Pipa. 
 
(   ) Jogo de vídeo-game. 
 
(   ) Pular Amarelinhas. 
 
(   ) Jogos em Celular. 
 
 
Referências Bibliográficas: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/esportes-

coletivos. 
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