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ATIVIDADES 

EXTRAS. 
 

 

 

 



 

Tempos de muita empatia. 

 

Empatia é a habilidade de se imaginar no lugar de outra pessoa. É a nossa capacidade 

psicológica de sentir o que o outro sente, nos imaginar na “pele” do outro, caso estivéssemos na 

mesma situação. 

Quando sentimos o que o outro sente, despertamos nosso lado mais altruísta, nosso lado 

menos egoísta. E esse momento de crise sanitária pede muita empatia.  

Empatia com quem não tem uma casa com a infraestrutura para fazer o isolamento social 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 

 Empatia com quem está sem dinheiro para comer. 

 Empatia com os profissionais de saúde na linha de frente da pandemia. 

 Empatia com os professores, que estão dando o máximo para manter crianças e jovens 

estudando, apesar da situação. 

Muitas vezes a gente se esquece do ser humano que está por trás do educador, daquele 

profissional que está tendo que se reinventar, virar videomaker, especialista em lives, chats...  

Tudo isso além do seu papel original de construir conhecimento com seus alunos.  

Empatia é a base para construirmos uma sociedade melhor e por isso empatia por quem 

educa é crucial nesta nova era... 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

 

Agora responda: 

 

1- Quem são as personagens do texto? 

_______________________________________________________________ 

 

2- O que o ratinho falou quando ficou com medo do leão? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

Agora escolha dez palavras, das que você escreveu e elabore frases interrogativas: 

 

a- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

f- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



g- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

h- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

i- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

j- _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Observe com atenção os balões e crie uma pequena história em quadrinhos com seis partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA. 

 

 

Escreva os resultados por extenso: 

 

3x4: __________________________________ 

4x8: __________________________________ 

5x9: __________________________________ 

6x5: __________________________________ 

7x7: __________________________________ 

8x8: __________________________________ 



Resolva os problemas com atenção e muito capricho: 

 

 



 

 



Resolva as multiplicações: 

 



Resolva: 

 



 

 

 



 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS. 

 



 



 



 



 



 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 



 



 



 



 



 



 



ATIVIDADES DE INGLÊS. 

 

TEACHER: RENARA LOUREIRO. 

COLORS 

1- Hi, students! Vamos relebrar as colors (cores). Leia em voz alta os vocabulários abaixo:  

 

2- Complete as cores com as letras que estão faltando:  

 

 



3- Responda as questões escrevendo as cores referente a imagem:  

 

4- Leia as frases e pinte:  

 

 



ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. 

 

ANDRÉIA FABIANA SICHELERO VERDI 

 

INTERNET 

 Surgiu a partir de estratégias de guerra, quando o governo dos Estados Unidos sentiu a 

necessidade de criar um sistema que no caso de um ataque nuclear as informações não fossem 

destruídas nem perdidas. A solução foi colocar as informações em vários computadores em todo 

o país. Estes computadores foram interligados numa grande rede e caso alguns pontos fossem 

destruídos os outros não seriam afetados e continuariam a funcionar, sendo cada um dos pontos 

independentes. 

 Já em 1993, cria-se um projeto e a internet começa ser aberta a outros países. No Brasil, 

ela teve início através de um projeto de pesquisa chamado Rede Nacional de Pesquisa. Em 

1995, foi aberto o acesso aos provedores e usuários comerciais no Brasil. 

 

 Apesar dos benefícios que a internet traz à humanidade, existe ainda quem discorde 

desse meio de comunicação. Pesquise informações e liste abaixo 5 itens positivos e 5 itens 

negativos . 

 

CONHECENDO A INTERNET 

Por ser um dos meios mais acessados para fazer pesquisa e ser o local onde podemos 

encontrar o maior número de pessoas ativas, vista como consumidoras em potencial, a internet 



virou um instrumento para a divulgação de trabalhos, produtos, serviços, propagandas e 

promoções. 

 Conheça alguns termos básicos usados na internet. 

 

 

SITES DA WEB 

Site é um conjunto de páginas da web formada por textos, imagens, vídeos, sons e 

animações. Ele serve para divulgações de empresas, produtos, notícias, comunicação e muito 

mais. 

Para acessarmos um site, precisamos do endereço dele, ou seja, a URL (Uniform 

Resource Locator). 

Todo endereço é iniciado por WWW, que significa World Wide Web (Grande rede 

mundial). 

Em seguida, vem o tipo de atividade. No exemplo temos ``.com´´ que significa ser do 

comércio. Também existem sites de organizações com a terminação ORG, da área de educação 

que possui a terminação EDU e do governo com a terminação GOV. Por último, temos a 

terminação que indica o país de origem do site. 



 

ATIVIDADE 

Consulte o conteúdo sobre sites da web. 

Todo endereço de site é iniciado por ``www´´ e após vem o __ __ __ __. 

O que indica a terminação ``br´´. _______________________________. 

Conjuntos de páginas na web._________________________________. 

Significado da terminação ``Gov´´.______________________________. 

Significado da terminação ``Edu´´. _____________________________. 

Também conhecido com URL. ________________________________. 

Significado da terminação ``.com´´. ____________________________. 

Grande rede mundial escrito em inglês. _________________________. 

 

ATIVIDADES DE ARTE. 

PROFª LORECI. 

Querido aluno (a), leia os textos e observe as imagens com atenção. Continue realizando 

as atividades com capricho e interesse. Um grande abraço!!!  

 

DIMENSÕES 

 O suporte bidimensional apresenta duas dimensões: altura e largura. Na imagem abaixo, 

temos um desenho feito sobre papel. Esse é o exemplo mais claro de suporte bidimensional. 

 Os objetos que vemos à nossa volta, por sua vez, são tridimensionais, pois apresentam 

três dimensões: altura, largura e profundidade. Por isso, quando um artista deseja criar uma 

imagem bidimensional que pareça ter volume, ele geralmente utiliza traços e sombras, criando 

assim uma ilusão de tridimensionalidade em seus desenhos.  

 Observe alguns desenhos feitos pelo artista renascentista Michelangelo Buonarroti.  



           

Responda:  

1. Qual foi o recurso utilizado pelo artista para conseguir que o desenho no papel pareça ter 

volume? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 2. Vimos que quando um artista deseja criar uma imagem bidimensional que pareça ter volume, 

ele geralmente utiliza traços e sombras, criando assim uma ilusão de tridimensionalidade em 

seus desenhos. Observe os exemplos: 

 

 

 

 

 

 

      

Estudos para a Sibila da Líbia e um 

pequeno esboço para uma figura sentada, 

de Michelangelo Buonarroti. Giz e carvão 

vegetal sobre papel, 28,9 cm x 21,4 cm. 

1510-1511. Museu Metropolitano de Arte, 

Nova York, Estados Unidos. 

1º passo: Desenhe o 

objeto que você 

quiser.                       

2º passo: Utilizando uma  

régua, faça linhas  

retas fora do objeto  

desenhado.                                        

 

3º. Desenhe linhas curvas  
dentro do objeto que  
escolheu fazer.  Depois 
utilizando o lápis pinte ao 
redor do seu desenho criando 
assim efeito de sombra.  



Outros exemplos: 

            

        

- Agora, que já observou os exemplos, crie o seu desenho utilizando traços e sombras, seja 

criativo, você é capaz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÉLIO OITICICA E AS PENETRÁVEIS 

 Ao falarmos em arte tridimensional, podemos dizer que o próprio espaço pode ser 

trabalhado. Neste caso, estamos falando de uma instalação.  

 O artista plástico brasileiro Hélio Oiticica criou espaços de interação em que o público 

pode entrar na própria obra. 

 

 A obra retratada acima é uma construção ao ar livre. Ela propõe ao público que caminhe 

em seu interior, transformando-se em um espaço de permanência e de convívio. 

 Ela pertence a uma série de estudos do artista sobre a ocupação do espaço pela cor, 

chamada Penetráveis. 

 Em vez de criar quadros e esculturas, Oiticica criou ambientes, aproximando sua obra do 

jardim, da praça, do labirinto, do parque de diversões. 

 Uma curiosidade: essa obra foi montada depois da morte de Oiticica, a partir de 

anotações, plantas, desenhos, diagramas, maquetes e amostras do artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invenção da Cor, Penetrável 

Magic Square nº 5, De Luxe, 

de Hélio Oiticica. 

Construção de concreto 

armado, tinta acrílica, 

policarbonato. 5 m x  

15 m x 15 m. Instituto 

Inhotim, Brumadinho, 

Minas Gerais. 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 



 



 

 

 

 


