
Atividades de Português 
Série: 6º ano 
 
QUERIDOS ALUNOS, 
Nas atividades dessa semana trabalharemos os “Gêneros Textuais” que se referem às 
diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. 
De maneira lúdica, vocês jogarão com os familiares em casa. Em nosso retorno 
faremos na sala de aula esse jogo. Espero que vocês estejam bem treinados e 
possam diferenciar um gênero do outro. 
 
Objetivo: Reconhecer as características dos gêneros textuais. 
 

Regra de jogo: 
 
O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura 
em um dos lados. Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo 
esse par e jogar novamente. Se forem peças diferentes, estas devem ser viradas 
novamente, e sendo passada a vez ao participante seguinte. 
 
O diferencial do jogo da memória dos gêneros textuais é que o aluno deverá encontrar 
o gênero e sua descrição para formar o par, ganha quem conseguir formar mais pares. 
 
Segue os modelos para imprimir abaixo ou para ser confeccionado em papel A4, 
Cartolina, papel cartão ou outro papel que tenha em casa. 
 

 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-o13rRzgaORc/W2YmXRddx6I/AAAAAAAABpM/1Evaqh-bpwg4ECnuS4u5YtmTH7IKVAcbACEwYBhgL/s1600/vector-colorful-rounded-star-background+-+C%C3%B3pia+(3).jpg


 
 
 
 
 
http://crisarrais.blogspot.com/2018/08/jogo-da-memoria-dos-generos-textuais.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crisarrais.blogspot.com/2018/08/jogo-da-memoria-dos-generos-textuais.html
https://1.bp.blogspot.com/-3u4nZaCd1mY/W2YmXMXzoXI/AAAAAAAABpA/eHVXib4tZjkWplpZkiSoOS8_isb4BHgvQCEwYBhgL/s1600/vector-colorful-rounded-star-background.jpg


 
O importante é você diferenciar os diferentes “Gêneros Textuais” e pesquisar 
os mesmos com intuito de reconhecê-los.  
 
 
Vamos relembrar de outros?  
 

  

 
https://www.elo7.com.br/painel-banner-escolar-generos-textuais-100x070cm/dp/10940F8 

 
 
 
 
 
https://www.elo7.com.br/painel-banner-escolar-generos-textuais-100x070cm/dp/10940F8 
http://crisarrais.blogspot.com/2018/08/jogo-da-memoria-dos-generos-textuais.html 

Adaptações realizadas pela Professora Regente. 

https://www.elo7.com.br/painel-banner-escolar-generos-textuais-100x070cm/dp/10940F8
https://www.elo7.com.br/painel-banner-escolar-generos-textuais-100x070cm/dp/10940F8
http://crisarrais.blogspot.com/2018/08/jogo-da-memoria-dos-generos-textuais.html
https://img.elo7.com.br/product/zoom/2A5F772/painel-banner-escolar-generos-textuais-100x070mt-banner-escolar.jpg


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
Atividades do Período 08/06/2020 à 10/06/2020  
Conteúdo: Adição e subtração 

Ano: 6° ano 

Área: Matemática 

Atividade 
1) Arme e Efetue as operações:  
a) 1487 + 2365 =  

b) 6547 + 5478 =  

c) 4589 + 4587 =  

d) 1138-909= 

e) 80469-6458 =  

f)  866 - 638 =  

 

2) Maria ganhou uma caixa de doces de leite. Já comeu 9 e ainda há 35 doces na caixa. 

Quantos doces de leite havia na caixa? 
Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-problemas-com-adicao-4o-ano/ 

 

3)    Segunda feira um comerciante abasteceu seu mercadinho com 720 kg de arroz, até 

sábado foram vendidos 254 kg. Quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? 

Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-subtracao-4o-ano/ 

 

4) Emanuel comprou 750 bolinhas de gude ,resolveu vender 388 delas. Três semanas depois, comprou 

mais 872 novas , e no final vendeu mais 1000 bolinhas.Determine a quantidade de bolinhas de gude que 

restaram pra ele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Referência 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-problemas-com-adicao-4o-ano/ 
 
https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-subtracao-4o-ano/ 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-problemas-com-adicao-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-subtracao-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-problemas-com-adicao-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/problemas-de-matematica-subtracao-4o-ano/


REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA - 6 º ANO    -   9ª SEMANA  

ALUNO(A):___________________________________________________________ 

DATA: _____/______/2020     

OLÁ !  

 

Curiosidades 
 O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 05 de junho, data 

inspirada na “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano”, realizada em Estocolmo, Suécia, no ano de 1972. 

 O Dia do Combate à Poluição é comemorado no dia 14 de agosto. 
 

Meio Ambiente 
Lana Magalhãe 

O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra, ou seja, é a 
natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. 

Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não-vivos que 
estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como a 
água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre 
outros.(...).  

https://www.todamateria.com.br/tudo-sobre-meio-ambiente/ 

Atividades. 

1- De acordo com o texto, o que é meio ambiente? 

R:________________________________________________________ 

2-  Meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Cite os exemplos . 

R:_______________________________________________________ 

3- Agora você poderá fazer uma ilustração bem bonita sobre o meio 
ambiente. 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/dia-mundial-do-meio-ambiente/


 



REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA  - 6 º ANO - 9ª SEMANA 

ALUNO (A):    

DATA:  / /2020 

 

Olá! 

 

 
Nessa semana você produzirá um texto sobre a história de sua vida, utilizando 

como fonte de informação os registros escritos, fotografias, relatos orais ( que 

você tem em casa). É importante ressaltar que nessa atividade você é o 

historiador e a sua narrativa deve ter como base as fontes utilizadas. 

https://image.slidesharecdn.com/aulafonteshistricas-160323222104/95/aula-fontes-histricas-6-anos-19- 

638.jpg?cb=1458771792 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/aulafonteshistricas-160323222104/95/aula-fontes-histricas-6-anos-19-638.jpg?cb=1458771792
https://image.slidesharecdn.com/aulafonteshistricas-160323222104/95/aula-fontes-histricas-6-anos-19-638.jpg?cb=1458771792


 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../06/2020 

 

O texto a seguir foi extraído da página da Escola Kids, disponível no link: 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm 

Leia com atenção o texto e responda as atividades seguintes. 

CICLO DA ÁGUA 

O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo 

meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos 

processos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que 

ocorrem no ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água devido à ação do Sol, 

a condensação do vapor de água e a formação das nuvens e precipitação. 

 Etapas do ciclo da água 

A energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água. É 

essa energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O Sol 

também promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor de água liberado 

nesses processos fica na atmosfera e sobe para camadas mais altas. Em grandes 

altitudes, a temperatura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água condense-

se e forme as nuvens. 

 

Observe as principais etapas do ciclo da água. 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/seres-vivos-e-seres-naovivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reaproveitamento-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-vaporizacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-importancia-do-sol-para-os-seres-vivos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/os-rios.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lagos.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/oceanos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm


Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do pequenas gotículas 

de água. Com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada, até que a água cai 

em forma de chuva (precipitação). Vale destacar também que a água pode ser liberada 

na forma de neve ou granizo. A chuva, ao atingir a superfície terrestre, pode seguir 

diferentes caminhos. A água pode, por exemplo, acumular-se em rios, lagos e oceanos, 

e também se infiltra no solo, tornando-se parte dos lençóis subterrâneos. A água presente 

na superfície terrestre pode também ser usada pelos seres vivos. Os animais, por 

exemplo, utilizam-na para sua hidratação. As plantas, por sua vez, fazem-no por meio da 

sua absorção pelas raízes que possuem. A água utilizada por esses seres vivos 

retorna para o ambiente posteriormente. Além da transpiração, os animais podem 

devolvê-la ao ambiente pela urina, fezes, respiração e decomposição. As plantas também 

liberam a água por meio da transpiração, gutação (eliminação da água no estado líquido 

pela planta) e decomposição. 

 Importância do ciclo da água 

O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule constantemente pelo 

nosso planeta. Imagine, por exemplo, que os animais consumissem-na, mas que ela não 

retornasse ao meio. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no 

nosso planeta e, consequentemente, não haveria mais vida. Como sabemos, a água é 

fundamental para qualquer ser vivo, uma vez que ela faz parte da composição do seu 

corpo, ajuda no transporte de substâncias e participa de reações químicas importantes. 

 

O ciclo da água é importante para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. 

Não podemos esquecer-nos de que o ciclo da água é fundamental também para a 

economia. A produção de energia e a agricultura, por exemplo, são dois ramos da 

economia extremamente dependentes das chuvas. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/chuva.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/granizo.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/lencol-freatico.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-raizes.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-da-decomposicao.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/respiracao-e-transpiracao-nos-vegetais.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/gutacao.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:ypyfp8mkmny&q=https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjUvaqtlbbpAhVcGLkGHRqmAkYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1nSsnQPZkSY-3vfklSiZU5
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/transformacoes-quimicas.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura.htm


ATIVIDADE - Agora que você reconhece as etapas do ciclo água, monte um terrário 

fechado para observação do ciclo da água na natureza. Com ele, você irá compreender 

melhor esse fenômeno natural.  

MATERIAIS NECESSÉRIOS: 

 Recipiente transparente com tampa, de boca larga (de plástico ou vidro). 

 Planta de pequeno porte. 

 Pedrinhas. 

 Terra. 

 Água. 

PROCEDIMENTO: 

1. Coloque uma camada fina de pedrinhas no fundo do recipiente. As pedras ajudam a drenar o 

excesso de água. 

2. Coloque a planta no centro do recipiente e preencha as laterais com terra. Cuidado não sujar as 

parede do terrário nesta etapa. 

3. A camada de pedras + terra não deve ultrapassar ¼ da altura do terrário. 

4. Regue, deixando a terra úmida, mas não encharcada. 

5. Feche o terrário e deixe em local fresco e iluminado (mas não sob sol direto). 

OBSERVAÇÃO: Opte por plantas que gostem de ambientes úmidos e de sombra. Você 

pode coletar plantas de um local com estas características (neste caso colete também 

musgo!) ou comprar uma muda em uma floricultura. Não utilize cactos e suculentas, essas 

espécies não se adaptam bem ao ambiente úmido do terrário fechado. 

 Para te auxiliar na tarefa, acesse o link abaixo da página do youtube e assista ao vídeo 

“Experimentoteca – Como fazer um terrário fechado”. 

https://www.youtube.com/watch?v=9PbBJPDi-Tc 

No terrário fechado, você irá observar o ciclo da água: a planta transpira vapor d’água, 

que se condensa na parede do terrário e desliza de volta para a terra, onde será captada 

novamente pelas raízes da planta. 

Após algumas horas um pouco de água deve começar a condensar nas laterais do 

terrário. Se isso não acontecer, abra o terrário e coloque um pouco mais de água. Se, ao 

contrário, muita água ficar condensada, deixe o terrário destampado por algumas horas 

até este excesso de água secar. Observe com atenção nos primeiros dias, acertar a 

quantidade de água é crucial para a manutenção do terrário fechado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm. Acesso em: 02 

de junho de 2020.  

Disponível em: http://experimentoteca.com/biologia/experimento-terrario-fechado-mini-

ecossistema/. Acesso em: 02 de junho de 2020.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9PbBJPDi-Tc. Acesso em: 02 de junho 

de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=9PbBJPDi-Tc
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/o-ciclo-da-agua.htm
http://experimentoteca.com/biologia/experimento-terrario-fechado-mini-ecossistema/
http://experimentoteca.com/biologia/experimento-terrario-fechado-mini-ecossistema/
https://www.youtube.com/watch?v=9PbBJPDi-Tc


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google:  

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6 e 7_____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 08/06/2020 a 10/06/2020 

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 complete com verb To Be (AM, Are or IS). 

Her name ____ Ane, She ___  30 years old, She _____ a History Teacher. She Works at 

Public School. Nowadays, she ____ living in a Airbnb with her husband (Paul). I ___ her friend, 

since we was child.  

 

2. Pense em palavras que você usa no seu cotidiano, porém estão em inglês, como exemplo 

facebook, liste-as abaixo e tente escrever uma tradução a partir da sua visão. 

Exemplo: Facebook: Uma rede social, onde escrevemos e postamos fotos do que queremos. 

 

A._______________________________________________________________ 

B._______________________________________________________________ 

C._______________________________________________________________ 

D._______________________________________________________________ 

E._______________________________________________________________ 

 

3. Complete the greetings: 

(A).Bom dia! – Good__________________. 

(B).Boa tarde! – Good_________________. 

(C).Boa noite!( ao encontrar alguém) – Good__________________. 

(D).Boa noite! ( ao despedir-se de alguém) – Good________________. 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

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

Ativ.3: <https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-6o-ano/> 

Acesso em: 01/06/2020 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-6o-ano/


 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 08 / 06 / 2020 ao dia 10 / 06 / 2020 
Turmas: 6° e 7º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
PLANETA AZUL 

 
Leia a letra da música “Planeta azul” de Chitãozinho e Xororó. Em seguida, se 

possível, assista ao vídeo desta música disponível no seguinte site:  
https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo 
 

A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 
Se invertem as estações do ano 

Faz calor no inverno e frio no verão 
Os peixes morrendo nos rios 

Estão se extinguindo espécies animais 
E tudo que se planta, colhe 

O tempo retribui o mal que a gente faz 
 

Onde a chuva caía quase todo dia 
Já não chove nada 

O Sol abrasador rachando o leito dos rios secos 
Sem um pingo d'água 

Quanto ao futuro inseguro 
Será assim de Norte a Sul 

A Terra nua semelhante à Lua 
 

O que será desse planeta azul? 
 

O rio que desce as encostas já quase sem vida 
Parece que chora um triste lamento das águas 

Ao ver devastada, a fauna e a flora 
É tempo de pensar no verde 

Regar a semente que ainda não nasceu 
Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida 

Estar de bem com Deus 
 

O que será desse planeta azul? 
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/ 
 

EXERCÍCIO 
Precisamos mudar os nossos hábitos se quisermos preservar o nosso meio 

ambiente. Uma das atitudes que precisamos ter é reduzir a quantidade de lixo que 
jogamos fora todos os dias. Para isso, podemos, por exemplo, reutilizar materiais que 
seriam jogados fora. Sua tarefa desta semana é reutilizar um material que seria 
jogado fora! Quem sabe as pontas de lápis viram um belo desenho? Quem sabe 
folhas de jornal viram um belo quadro de arte?  Ou quem sabe uma garrafa pet vira 
um vaso de plantas? Use a sua criatividade e transforme aquilo que iria para o lixo em 
uma bela obra de arte! Se puder, tire fotos ou faça um vídeo de você confeccionando 
sua bela obra de arte e envie para mim!  Irei amar receber! Estou aguardando! Bom 
trabalho! 

https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo
https://www.letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

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

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Valores Humanos  Período: 08/06 a 10/06 

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.  
 

                                                      ATIVIDADE 

1- Leia o poema abaixo:  

É... 

Cada um com seu valor; 

Qualidades e defeitos... 

Mas, com valor; 

Todos nos temos um valor; 

Valor que nos damos... 

Cabe-nos 

Aumentar ou diminuir esse valor, 

Através de nosso pensar, 

Vivência e ações relativas a nós e aos outros; 

Por isso a inveja, a ambição e a maldade são coisas inúteis 

Numa vida que nos pertence... 

E qualquer juízo ou ação 

Pertencerá e refletirá em nós mesmos, 

Sempre... 

 

2- Como você faz para valorizar a sua vida?  

3- É possível ser feliz, praticando atos de inveja, ambição e maldade nesta vida?  

4- Qualquer Juízo ou ação, pertencerá e refletirá em nós mesmo, sempre... justifique esses 

versos!  

5- Faça um comentário sobre os valores a si mesmo e aos outros:  

 

 

Fonte Poema:<www.pensador.com>poemas-que-falam-dos-valores...>acesso:28/06/2020 

 

Atividades: FERNANDES, João Flávio. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. 

Atílio Vivácqua. ES 



 
Turmas:   6 ° e 7º 

Atletismo 

 

O atletismo nasceu na Grécia, onde foram criados os estádios para realização das 

corridas a pé. Foi na Grécia também que houve o primeiro registro de uma 

competição de atletismo, durante as Olimpíadas realizadas em 776 a.C. 

 

A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. As 

corridas são divididas em curta distância ou de velocidade; média distância ou de 

meio fundo; e longa distância ou de fundo. A pista de corrida contém oito raias, com 

largura mínima de dez metros. A pista oficial de atletismo é composta de duas retas 

e duas curvas.  

 

RIBEIRO, Thiago “Atletismo: Mundo educação”. Disponível em:. 
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo .  Acesso em 02 de junho de 2020. 

  

Atletismo: um esporte com muitas modalidades 

O Atletismo é um esporte composto por diversas modalidades classificadas 

em:  

- Corridas: de curta distância e longa distância, além de provas de 

revezamento e com obstáculos e da marcha atlética; 

- Saltos: de altura, em distância e triplo; 

- Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e de 

peso. Consiste em lançar o objeto o mais longe possível do ponto inicial. 

 

Há também as provas combinadas que unem duas ou mais modalidades sob 

um mesmo nome e que variam conforme o sexo. A prova feminina é o Heptatlo, que 

consiste em corrida de 100 metros com barreiras, salto em altura, corrida de 200 

metros, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros de corrida. 

 

O Decathlon é uma prova masculina composta de: 100 metros de corrida, 

salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros de corrida, 

https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo


corrida de 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso 

de dardo e é finalizado com 1500 metros de corrida. 

 

 

A primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em atletismo é a 

corrida. Historicamente, o ato de correr acompanha todo o processo de evolução 

humana: antes do desenvolvimento da criação de animais, os homens centravam-se 

na prática da caça e da coleta de alimentos para conseguir sobreviver. Há grandes 

indícios de que a caça, por necessitar da agilidade humana em pegar a presa, tenha 

sido em parte responsável pelo desenvolvimento da corrida. Essa ideia fornece certo 

fundamento para a afirmação bastante comum (mas que ainda ninguém conseguiu 

comprovar) de que o ótimo desenvolvimento de atletas quenianos em corridas de 

longas distâncias se deve à tradição de seu povo em caçadas. Algumas pessoas 

vão mais longe ao afirmar que até o tipo de corpo dos corredores quenianos é 

resultado das antigas atividades caçadoras, cujas habilidades teriam sido 

transmitidas geneticamente. Outra ligação da evolução humana com o atletismo são 

as provas de arremesso e de lançamentos: há um mito de que os homens 

arremessavam pedras e pontas afiadas para auxílio na caça. 

 
RONDINELLI, Paula. "Atletismo: um esporte com muitas modalidades"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo . Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

1)De acordo com textos acima coloque V quando julgar Verdadeiro e F quando 

Falso e assinale a alternativa correta. 

(   ) A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. 

(  ) Foi na Alemanha também que houve o primeiro registro de uma competição de 

atletismo. 

(   ) Ligação da evolução humana com o atletismo são as provas de andar e correr. 

(   )  Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e de peso. 

 

(A) F, F, F, F  

(B) V, V, V, V 

(C) V, F, F, V 

(D) V, F, F, F 

 

2) De acordo com segundo texto acima descreva as principais modalidades do 

atletismo. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo


 

 

 

 

 

3) Observe as imagens abaixo e marque x imagem correta: qual a imagem que está 

relacionada ao lançamento de peso?  

                  
  

A) (  )                             B) (  )                       C) (  )                    D) (  ) 

 
Imagens retirada no site: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo. Acesso em 

02 de junho de 2020. 

 

 

4) Observe as imagens abaixo e marque x imagens corretas: qual das imagens 

mostra o salto com obstáculo? 

                                             
 

A) (  )                             B) (  )                                   C) (  )                              D) (  ) 

 
Imagens retiradas no site: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo. Acesso em 

02 de junho de 2020. 

 

 

5) Complete corretamente o nome de três esportes que faz parte do atletismo.  

   

http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo
http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo


S__LT__  EM  A__T__RA 
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Atividades adaptada pela professora. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/SamuelAlencar2/avaliao-de-educao-fsica-1-ano-do-ensino-fundamental-1-2-

bimestre. Acesso em 02 de junho de 2020. 
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