GEOGRAFIA

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação,
ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.

Regionalização Brasileira
O mapa político do Brasil corresponde à representação gráfica que indica a divisão territorial do
Brasil em unidades federativas.

Acesse o vídeo sobre a Divisão Política do Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=n4hdCkfdmwg
Responda no caderno:
1) Em qual região do Brasil você mora?
2) Cite quais os estados brasileiros banhados pelo Oceano Atlântico?
3) Observe o mapa no início e relacione as siglas, ao nome de cada ESTADO e suas
respectivas capitais.
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4) Complete a cruzadinha:

TE ESPERO NA PRÓXIMA ATIVIDADE.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF67EF01-GRI) Identificar a disposição das peças no tabuleiro e suas
respectivas movimentações, fazendo um paralelo geométrico com a matemática.
(EF67EF02 - GRI) Desenvolver habilidades como concentração, memorização,
planejamento e tomada de decisão.
(EF67EF03-GRI) Socializar e interagir entre os participantes, desenvolvendo,
consequentemente, o respeito ao outro e às regras.

JOGOS DE TABULEIRO

Mancala Xadrez Africano

Mancala é uma família de jogos de tabuleiro jogada ao redor do mundo, algumas vezes chamada
de jogos de semeadura ou jogos de contagem e captura, que vêm das regras gerais. Os jogos
dessa família mais conhecidos no mundo ocidental são o Oware, Kalah, Sungka, Omweso e Bao.
Jogos de mancala possuem um papel importante em muitas sociedades africanas e asiáticas,
comparável ao do Xadrez no ocidente.
Acesse ao link para aprender a jogar.
https://www.youtube.com/watch?v=9VwHlOqdY5k
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REGRAS DO JOGO
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Curiosidade
Os antropólogos designaram por “Mancala” um grupo de jogos semelhantes cultivados na África,
os quais são semelhantes ao jogo de xadrez cultivado no Ocidente. Há cerca de 200 jogos
encontrados nos dias atuais. Abaixo você encontrará diferentes nomes dados ao jogo de
raciocínio lógico, cujas diferenças se devem à nomenclatura específica da região em que é
jogado.
O tabuleiro representava também a classe social de quem estava jogando. A classe menos
favorecida jogava com escavações feitas na areia, e as classes mais favorecidas tinham
tabuleiros sofisticados e muitos eram feitos de rubi e safiras.

A palavra “Mancala” tem origem na palavra árabe “nagaal” que significa “mover”. O jogo está
totalmente relacionado à semeadura, pois o seu principal objetivo era simular o ato de semear: a
germinação das sementes na terra, o seu desenvolvimento e sua colheita.
O jogo de raciocínio lógico apresenta um forte potencial de aprendizagem, pois é importante
prever e saber fazer boas jogadas ao longo do jogo. Cerca de 300 professores brasileiros,
representantes do jogo no Brasil, afirmam que pode haver jogadas mais difíceis e imprevisíveis
que o xadrez.
Fonte: http://www.clickideia.com.br/blog/blog/mancala-um-jogo-de-raciocinio-logico/



Para jogar on-line acesse: https://www.minijogos.com.br/jogo/mancala

MATEMÁTIC
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MATEMÁTICA
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os
que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.

Acesse o link abaixo, assista ao vídeo, siga as instruções propostas pela professora Cynthia e
depois faça a atividade de pesquisa no seu caderno.
https://youtu.be/ulrCuIGnKr8
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ATIVIDADE 1

7

ATIVIDADE 2

ATÉ BREVE!!!
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ARTE
ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar
a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no
tempo e no espaço.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

VOCÊ SABE O QUE FOI O ESTILO POP ART?
A pop art é uma escola artística que teve início na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de
50 e se mistura ao início do pós-modernismo, movimento caracterizado pelas mudanças ocorridas
nas artes, nas ciências e nas sociedades a partir de 1950. A essência do movimento é a crítica à
cultura de massa que se expressou nas artes plásticas e em objetos e imagens provenientes do
consumo popular.

OBSERVE ABAIXO:
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1- O QUE TE CHAMA ATENÇÃO NESTAS OBRAS? A COR? O ESTILO DO DESENHO?

2- PERCEBE ALGO DA CULTURA DE MASSA NESTA OBRAS? O QUE VOCÊ VIU?
EXPLIQUE:
3- O QUE TEMOS HOJE NA CULTURA DE MASSA QUE PODEVOS FAZER UMA POP
ART?
4- ENTÃO AGORA VOCÊ É O ARTISTA: ESCOLHA ALGO DA CULTURA DE MASSA E
FAÇA SUA OBRA, PODE SER UM DESENHO, UMA PINTURA OU UMA FOTOGRAFIA.
MÃOS A OBRA.
EXEMPLOS DO QUÊ VOCÊ PODE USAR DE INSPIRAÇÃO:
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