
Sexta-feira 08/10/21 

Disciplina: Geografia - Professora responsável: Tanicler Robetti. 
 

1- Numere as imagens de acordo com o grupo que elas representam: 

(1) Indígenas          (2) Africanos   (3) Imigrantes europeus 

 

Leia o texto:  

A população do Sul do Brasil 

No início da colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil na época, 

Salvador, não despertou interesse dos portugueses.  

Depois, no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina. No fim do 

século, em 1693, a capital paranaense, Curitiba, foi fundada. 

No século XIX, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento 

econômico de várias áreas do país. Na região Sul, os estrangeiros que chegavam, em sua 

maioria europeus, se instalavam em pequenas propriedades e dedicavam-se a agricultura e à 

criação de animais. 

Os alemães foram os primeiros à chegar, na década de 1820, colonizando áreas dos três 

estados sulistas. Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na 

região serrana, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. 

No fim do século XIX, outras nacionalidades de europeus desembarcaram no sul do Brasil, 

dando início a uma intensa miscigenação europeia em solo brasileiro e transformando a região 

em um grande mosaico cultural de hábitos e costumes. 

 

2- Por que a região sul do nosso país não despertou o interesse dos colonizadores portugueses? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
3- Quais eram as principais atividades realizadas pelos europeus que colonizaram a região Sul? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
4- Em que ano foi fundada Curitiba, a capital do Paraná?_________________________________ 

 

5- Os italianos chegaram inicialmente na região serrana do estado do Rio Grande do Sul. Cite as 

2 principais cidades colonizadas: ___________________________________________________ 



Disciplina: Ensino Religioso - Professora responsável: Queila A. Gnoato. 

1- Leia o texto abaixo:  

Vamos entender o que são valores humanos? 

Valores humanos são fundamentos morais e espirituais da consciência humana. Todos os 

seres humanos podem e devem tomar conhecimento dos valores a eles pertencente. A causa dos 

conflitos  que afligem a humanidade está na negação dos valores como suporte e inspiração para 

o desenvolvimento integral do potencial individual e consequentemente do potencial social. 

Temos nos valores morais e espirituais o grande instrumento de aprimoramento e o traço de 

união dos povos, sem  distinção. Os valores humanos promovem a verdadeira prosperidade do 

homem,  da nação e do mundo.  

2- Descubra no diagrama abaixo 15 valores humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Junto com sua professora procure no dicionário o significado dos valores que você encontrou 

no diagrama acima. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Disciplina: Educação Física - Professor responsável: Állan R. Stuani De Vargas. 

 
Ginástica Artística 

  Sempre em busca da perfeição, a Ginástica Artística compreende-se em uma sequência 

de acrobacias nos diferentes tipos de aparelhos. Uma apresentação limpa, bela, onde exige-se ao 

mesmo tempo força e leveza nos movimentos.  

   Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, o esporte estreava na reabertura do evento no 

período da modernidade. As mulheres puderam participar apenas no ano de 1928, em Amsterdã. 

A princípio, a modalidade era conhecida como Ginástica Olímpica, mudando para artística, após a 

inclusão da categoria Rítmica e de Trampolim. 

  A romena Nadia Comaneci, com apenas 14 anos, faturou o primeiro dez da história da 

Ginástica Artística, na edição dos jogos de Munique, em 1976. Algo muito raro de acontecer, pois 

os atletas são avaliados pelos critérios de grau de dificuldade da série e perfeição da execução.  

  Nas disputas por equipes e individuais, as provas são divididas por aparelhos, em sua 

maioria, distintas entre os sexos: 

Masculino e Feminino 
● Solo: Em uma área de quatro lados com 12 metros cada, é necessário executar uma sequência 

de movimentos obrigatórias, com 70 segundos para os homens e 90 para as mulheres. Onde a 

música faz parte somente no feminino. 

●Salto sobre o cavalo ou mesa : O ginasta salta com o apoio do aparelho, depois de uma 

corrida em uma pista de 25 metros. O objetivo é realizar acrobacias no alto.  

 
Masculino 

● Argolas: O atleta deve fazer movimentos em uma altura de 2,80 m, segurando as argolas 

apenas com as mãos. 

● Cavalo com alças: A sequência é realizada sem que as pernas toquem o aparelho. 

● Barras paralelas: Em toda a série, o ginasta apoia na barra com ao menos uma das mãos. 

● Barra fixa: Nesta modalidade, há apenas uma barra de 2,80 m de altura. 

 

Feminino 
● Barras assimétricas: As barras são posicionadas em alturas desiguais, obrigando a atleta 

passar pelas duas. 

● Trave: A ginasta executa sua série, equilibrando-se em uma espessura de 10 cm. 

 

                     

         Argolas                      Cavalo com Alças                  Trave                           Solo 
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Salto sobre Cavalo ou Mesa  /  Barras Assimétricas    /   Barra Fixa        /      Barra Paralelas            

 

 Muito bem conhecemos um pouco mais sobre a Ginástica Artística e seus aparelhos. Na 

nossa primeira aula de Ginástica o professor deixou uns vídeos para complementar a aula, vamos 

usar um deles para relembrar a Ginástica Artística.  Só escrever como está escrito abaixo no 

Youtube que vocês encontrarão o vídeo.  

*Por Dentro Das Olimpíadas #27 - Ginástica Artística 
 

Atividades 

1- Agora que você aprendeu bastante sobre a Ginástica Artística responda as questões abaixo.  

A) Quais os aparelhos são praticados pelas mulheres? __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

B) Quais os aparelhos são praticados pelos homens? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

C) Qual o nome da atleta que conseguiu o fato histórico de notas dez nas olimpíadas, e quantos 

anos ela tinha? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2- Escreva o nome dos aparelhos que os personagens estão praticando e depois pinte. 

              


