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Geografia - 1 aula - Professora responsável - Dulcinéia C. Debona. 

 
CONTRASTES TECNOLÓGICOS ENTRE AS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS 

O Brasil passou a industrializar-se mais intensamente a partir do século XX. A distribuição 

das áreas industriais no Brasil, é resultado do processo de industrialização ocorrido em 

território brasileiro que ocorreu a partir da década de 1930 com o fim do ciclo do café, o que fez 

com que o Governo Vargas estimulasse a instalação de indústrias. 

Nos tempos posteriores, principalmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, essa 

industrialização intensificou-se, muito por causa da grande quantidade de rodovias, 

hidrelétricas e algumas outras obras de infraestrutura construídas nesse período. Além disso, 

houve a instalação de uma considerável quantidade de empresas multinacionais, com 

destaque para as empresas do ramo automobilístico. 

Atualmente, a maior parte das indústrias do país encontra-se em uma região específica, 

mais precisamente no Centro-Sul, com grande destaque para os estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro que, juntos, possuem mais da metade das indústrias do Brasil. Podemos observar 

no mapa a seguir, disponibilizado pelo IBGE, como as indústrias encontram-se mal distribuídas 

ao longo do território: 

 

 

1) Vamos colorir os estados que fazem parte da Região Centro-Sul. São eles: RG, SC, PR, SP, 

RJ, ES, MG, GO, M, TO, BA E MS. 

 
2) Qual o estado que você reside atualmente? 

(  ) Paraná          (  ) Santa Catarina         (  ) Rio Grande do Sul 

 



3) Qual estados apresentam maior concentração de indústrias no Brasil? 

____________________________________________________________________________ 

4) Qual estado que apresenta menor concentração de indústrias no Brasil? 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Ensino Religioso - 1 aula - Professora responsável - Solange Garbossa. 
 
Assista a Aula Paraná 17 - https://www.youtube.com/watch?v=DGg8EU7QBlQ&t=1s 

 Para a atividade de hoje, você vai precisar de alguns materiais: um rolo de papel higiênico, 

tesoura, régua, lápis, cola ou fita adesiva e sementes de sua escolha (feijão, girassol, milho 

etc). 

 Vamos recordar todos os temas abordados até agora nas aulas de ensino religioso e que 

trataram de ancestralidade e tradição oral.  

 O conhecimento é um valor muito importante em nossa vida, seja das religiões ou o 

conhecimento da vida e da ciência. Por isso, vamos rever o que aprendemos até aqui! 

A IMPORTÂNCIA DO 

DIÁLOGO 

O RECONHECIMENTO DOS 

SÁBIOS 

 

PRESERVAÇÃO DA 

MEMÓRIA 

 

TRANSMISSÃO DO 

COMHECIMENTO 

 

TRANSMISSÃO DE NOSSAS 

CRENÇAS 

MANTER VIVA NOSSA 

CULTURA 

 

RESPEITAR A CULTURA DO 

OUTRO 

MANTER VIVA AS 

TRADIÇÕES  

OUVIR E CONTAR 

HISTÓRIAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGg8EU7QBlQ&t=1s


RESPEITAR OS IDOSOS 

 

OS IDOSOS E A 

LEGISLAÇÃO 

ANCESTRALIDADE 

EXPRESSA EM NOSSO 

CORPO 

NOSSO VESTIR  NOSSO VOCABULÁRIO  RESPEITAR AS 

DIFERENTES CRENÇAS 

 

 

 

 Na aula de hoje, vamos conhecer também 

uma história muito bonita e que nos revelará 

um ensinamento valioso: A Semente Da 

Verdade.  

 

 

 

 Para finalizar a nossa aula, acompanhe a orientação que está no vídeo de como 

confeccionar seu vasinho de papel higiênico e plantar a sua semente. Boa atividade! 

 

 

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

 
Esportes Urbanos 

Trata-se de atividades que buscam simular as mesmas sensações e movimentos dos 

esportes de aventura na natureza, só que usando o ambiente da cidade. Um exemplo é 

a escalada em paredes construídas, uma vez que as rochas e montanhas não se encontram 

em um ambiente urbano. 

Skate 



 

https://www.youtube.com/watch?v=lOiltPD6FZ0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4T8zYBqBXMs 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=iwW59Lb-pUI 

1) No slackline o mais importante para o atleta é... 

a) A força                                           c) A coordenação 

b) A velocidade                                  d) O equilíbrio 

 
2) Onde pode ser praticado o skate? 

____________________________________________________________________________ 

3) Quais são os principais equipamentos de segurança usados no skate? 

____________________________________________________________________________ 

No skate o objetivo é realizar manobras deslizando 

sobre o solo com ou sem obstáculos equilibrando-se 

sobre o skate. Podendo ser praticado em ruas, 

grandes descidas, em pistas verticais(em formato de 

“U” e mini rampas. É essencial a utilização de 

equipamentos de segurança como o capacete, 

joelheira e cotoveleira para o mínimo de proteção em 

caso de quedas. 

No parkour busca-se ultrapassar de forma rápida, 

eficiente e segura qualquer obstáculo que possa estar 

no caminho do praticante utilizando somente as 

habilidades e capacidades do corpo humano poupando 

o máximo de energia e evitando riscos do trajeto. 

Surgiu na França a partir de um percurso de obstáculos 

desenvolvido por Georges Hébert  que serviu de 

treinamento para soldados franceses. 

Slackline é um esporte de equilíbrio que utiliza 

uma fita de nylon esticada entre dois pontos fixos, 

permitindo ao praticante andar e fazer manobras. 

Tem como possível origem, os escaladores que 

passavam semanas acampando em busca de 

novas vias de escalada e nos tempos vagos 

esticavam as suas fitas de escalada, através de 

equipamentos, para equilibrar-se e caminhar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lOiltPD6FZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4T8zYBqBXMs
https://www.youtube.com/watch?v=iwW59Lb-pUI

