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A maneira como somos, agimos e reagimos no cotidiano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afinal, qual dos dois lobos você quer que prevaleça? 

A Fábula dos Dois Lobos (dos índios Cherokee) 

Algumas pessoas dizem que há dois lobos dentro de cada um de nós. Há uma batalha constante entre esses dois lobos. E 

você decide o vencedor. 

Tsali, um antigo chefe dos cherokees (uma tribo de índios norte-americanos que vivem no sudoeste dos Estados Unidos), 

costuma caminhar ao longo do riacho perto da vila com seu neto. Eles fazem isso quase todos os dias. O velho conhece muitas 

histórias cheias de aventura ou sabedoria e o menino adora ouvi-las. 

Hoje de manhã, Tsali decide contar ao garoto sobre uma batalha que às vezes acontece dentro de si. O velho diz: “Essa 

batalha é entre dois lobos”. Uma é má: crueldade, ódio, raiva, inveja, desespero, ganância, arrogância, culpa, mentira, 

ressentimento, inferioridade, superioridade e ego. 

O velho índio para por um momento e depois diz: "O outro é bom: alegria, paz, amor, esperança, empatia, amizade, 

serenidade, humildade, bondade, generosidade, verdade, compaixão e fé ..." 

O garoto está cheio de curiosidade. Ele olha para esse avô e pergunta: “O que acontece então”? Qual lobo vence? 

Tsali apenas sorri e responde: "Aquele que eu alimento". 

 

1)De acordo com o texto, quem é Tsali?  

a.( )um velho cacique dos Cherokees.   b.( ) o neto de um velho cacique dos Cherokees. 

c.( ) a neta de um velho cacique dos Cherokees. 

 

2)O que Tsali fazia frequentemente?  

a.( )caminhava com o neto pelo rio perto da aldeia. 

b.( ) aconselhava a tribo para tomar cuidado com os lobos que viviam perto da aldeia. 

3)Qual é a batalha que acontece dentro de nós mesmos, de acordo com o texto? Você concorda com essa ideia? 

 4)De acordo com o texto, qual dos dois lobos vence a batalha?  

 

5)Você acredita que podemos tirar uma lição desse texto? Qual?  

 

6.É comum encontrarmos muitas palavras sinônimas na língua  portuguesa,  isso facilita a compreensão dos textos, 

tornando assim mais coeso e menos redundante. Então encontre 6 palavras sinônimas no texto acima:  

 





Língua Inglesa

– ASSOCIAR AS FRASES COM AS GRAVURAS                                                                                           

– TRADUZIR TODAS AS FRASES NO CADERNO



Ciências

Sistema Urinário 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “O Sistema Urinário” da página 68 

até a 71 do livro didático; 

2º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 68 com o título “Sistema 

urinário”; 

3º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 69 com o título “Estrutura do 

rim”; 

4º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 70 com o título “Formação da 

urina”; 

5º) Fazer a atividade da página 71 com o título “De olho no tema”; 

6º) Fazer os exercícios da questão 1 até a 10 da página 72 do livro didático. 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“O sistema urinário para crianças” do canal Smile and Learn - Português. Link de 

acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DhoDKWKfj1c  

“Como funciona o Aparelho Urinário” do canal Aula365- Brasil. Link de acesso 

ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d-y_1960JqE 

“Formação da urina” do canal 9anoDiogo. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4cNMryGOro 

8º ANO 

Ciências 



Ensino Religioso

Atividade 8º Ano  

Prof.ª Célia 

Lendas Gaúchas 

LENDAS DO SUL 

BOITATÁ 

Conta que num tempo passado, houve um tempo muito difícil, de escuridão, de 

tristezas, como se fosse uma noite sem fim, e só o que se ouvia era o canto do quero-

quero ao longe. 

O texto faz referência a um acontecimento bíblico, relatando que houve uma 

chuva muita intensa que inundou todas as paisagens, afugentando os animais de todas as 

espécies. 

Na lenda, há uma cobra, boiguaçu, sobrevivente da enchente, a qual começou a 

procurar os restos de outros animais mortos, porém comia somente os olhos desses 

animais. A medida em a água baixava, mais olhos ela encontrava e comia. 

 Os olhos representam a luz de cada animal e, como ela havia comido muitos, 

enchido sua barriga de olhos transformou-se em uma luzerna, ou seja,  um clarão sem 

chamas. Devido a essa nova forma, os homens não mais a reconheceram e passaram a 

chamá-la de boitatá, cobra de fogo. No entanto a cobra amedrontava muito as pessoas. 

Conta-se que a boitatá morreu de fraqueza, pois os olhos que ela havia comido 

não a sustentou, pois eram apenas luz. Ela então se desmanchou e a luz que estava presa 

nela se espalhou e o sol apareceu de novo.  

 

Atividades: 

Faça a leitura da Lenda do Boitatá e responda as perguntas: 

1- A lenda usa linguagem e elementos característicos do Rio Grande do Sul. Por que razão 

você acha que isso acontece? 

2- A lenda faz referência a um acontecimento bíblico. Qual acontecimento foi esse? 

3- O aparecimento do sol também pode ser relacionado a outro acontecimento bíblico? 

Qual? 

 

Link para acessar o texto completo: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000122.pdf  

AULA DE GEOGRAFIA 8º ANO PROFESSORA MAIARA

Para a aula desta semana usaremos o Livro didático Projeto Araribá do 8º ano. 

Realizar leitura das páginas 12 a 18. 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios das seguintes 

páginas:

• 17 exercícios 1 e 2.                   . 19 e 20 exercícios 1 a 5.
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