
SEXTA-FEIRA, 01-10-2021       5º ANO 
Geografia - 1 aula - Professora responsável - Dulcinéia C. Debona. 

 
FONTES DE ENERGIA  

 
 

ATIVIDADES 

1) Qual a porcentagem de produção nacional que representa o petróleo? 

R)____________________________________________________________________________ 
 
2) Qual o estado brasileiro possui a maior reserva de carvão mineral? 

R)____________________________________________________________________________ 
 
3) Em que ano foi criado o Programa Nacional de Álcool? 

R)____________________________________________________________________________ 

 

Ensino Religioso - 1 aula - Professora responsável - Patricia Weissheimer Ferreira Terres. 
 

Assista a Aula Paraná número 20 de Ensino Religioso no link abaixo ou 

aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado:   

https://www.youtube.com/watch?v=m8S-Ffcck2I  

 
 

Organizações Religiosas Matriz Ocidental 

 

Religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas, formando diferentes 

pensamentos. Cada religião tem suas diferenças quanto a alguns aspectos, porém a grande 

maioria se assemelha em acreditar em algo ou alguém do plano superior e na vida após a 

morte.  

https://www.youtube.com/watch?v=m8S-Ffcck2I


Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo, existem aquelas que 

se sobressaem e conseguem conquistar um grande número de fiéis. 

A segunda matriz religiosa do Brasil é a Ocidental. 

Nessa matriz estudamos as religiões monoteístas, ou seja, aquelas que acreditam em 

um único Deus. Assim, dentro dessa matriz estão as religiões Cristãs, o Judaísmo, o 

Islamismo, etc. 

 

Judaísmo: 

De acordo com dados do censo de 2010, existiam 107.329 judeus no Brasil. A maior 

proporção de judeus é encontrado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

Os judeus chegaram pela primeira vez no Brasil como cristãos-novos ou convertidos, 

nomes aplicados aos judeus ou muçulmanos que se converteram ao catolicismo, a maioria 

deles à força. 

A primeira vez que judeus ficaram no Brasil e puderam praticar abertamente a sua 

religião aconteceu quando a primeira constituição brasileira concedeu liberdade de 

religião em 1824, logo após a independência.  

 

Cristianismo:  

A principal religião do Brasil, desde o século XVI, tem sido o catolicismo romano. Ela foi 

introduzida por missionários jesuítas que acompanharam os exploradores e colonizadores 

portugueses nas terras do país recém-descoberto. O Brasil é considerado o maior país do mundo 

em número de católicos nominais, com 64,6% da população brasileira declarando-se católica, de 

acordo com o Censo do IBGE de 2010.  

Todas as religiões tem os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a lei e perante a 

sociedade, por isso é muito importante lembrarmos que o respeito é a melhor forma de se 

relacionar com o próximo, seja ele cristão, judeu, espírita, candomblecista, umbandista, budista, 

muçulmano...enfim são muitas as formas de crença, e todas elas merecem igual respeito e igual 

representatividade, têm os mesmos direitos e deveres perante a legislação do país. 

 

1) Encontre no caça palavras abaixo algumas palavras que foram vistas na aula de hoje. As 

palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao 

contrário. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3o-novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1824
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/cristianismo.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Portugu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Portugu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


Educação Física - 2 aulas - Professor responsável - Lucas Kruger. 
 

Olá pessoal hoje vamos conhecer um pouco sobre o voleibol. 

 
História do Voleibol 

O criador do voleibol foi o americano William George Morgan, em 1895. 

O primeiro nome dado ao voleibol foi “Mintonette”. 

O vôlei foi criado com o intuito de ser um esporte onde não houvesse contato físico, o que 

minimizaria as chances de lesões e possibilitaria os alunos mais velhos praticar uma atividade 

física. 

No começo usou-se a câmara de ar das bolas de basquete. 

 

Regras Básicas do Voleibol 

Uma partida de vôlei tem até 5 sets, sem tempo definido. Vencendo a equipe que conquistar 

primeiro 3 sets. 

Cada set é terminado quando uma equipe alcança os 25 pontos, tendo 2 pontos de 

vantagem. Caso não tenha, o set prossegue até que uma equipe conquiste essa vantagem.  

Cada time é composto por 6 jogadores em quadra e 6 jogadores reservas.  

O jogo começa com um dos times que devem sacar.  

Cada vez que a equipe faz um ponto tem direito ao saque, se a equipe recupera o saque 

que estava sendo realizado pelo time adversário, há um rodizio de posição entre os jogadores em 

sentido horário. Como na imagem a seguir. 

 

Logo depois do saque os jogadores tentam evitar que a bola toque no seu campo, usando 

qualquer parte do corpo para rebatê-la ao campo adversário. 

As equipes podem rebater a bola com até 3 toques alternados entre os jogadores. 

 
A quadra de voleibol 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1g53QwrnWAhXGfZAKHZ2jD6YQjRwIBw&url=http://jogarvolei.com/treino/quadra-de-volei/&psig=AFQjCNFLlGLQognE3HnL9JpB1T6_zoVZTw&ust=1506194639750775
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1g53QwrnWAhXGfZAKHZ2jD6YQjRwIBw&url=http://jogarvolei.com/treino/quadra-de-volei/&psig=AFQjCNFLlGLQognE3HnL9JpB1T6_zoVZTw&ust=1506194639750775


1) O que é preciso para vencer um jogo de voleibol? 

______________________________________________________________________________ 

 
2) Qual foi o intuito do professor William George Morgan quando criou o voleibol? 

______________________________________________________________________________ 

 
3) Os jogadores tem quantos toques para passar a bola a quadra adversária? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


