
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes  7º ANO 
 

1) Efetue as operações: 
 

a) 14 – 10 + 8 – 17 + 14 – 20 + 1 = 

b) –6 + 4 – 1 + 10 – 18 + 19 – 14 = 

c) –12 + 15 – 17 + 25 + 13 – 4 = 

d) 4 – 8 + 5 – 9 + 6 + 4 – 2 – 7 + 8 – 10 – 12  = 

e) – 9 + 4 – 1 + 5 + 2 + 3 – 4 + 7 + 8 – 10 – 5 + 8  = 

f) 26 – 42 + 17 + 25 – 26 = 

g) – 21 + 13 + 22 – 19 + 17 – 35 = 

h) + 5 + 3 = 

      i) – 10 – 15 =        

                 j) + 5 + 18 =  

       k) – 4 – 2 =          

       l) – 3 – 1 =            

       m) – 60 – 30 =  

       n) + 10 + 7 =               

       o) + 75 + 15 =  

       p) – 8 – 12 =              

       q) – 50 – 50 =  

 

Bom Estudo!!! 

Abraço 

 

 

 

 

 

 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Primeira Semana 
Turma: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Ensino Religioso 
Conteúdo: CARTAZ, FOTOGRAFIA E REFLEXÃO 

 

 

Pausa para se reconectar com 
 quem somos e com nosso sonhos.... 

 
 O que o momento atual traz, não é simples, com muito a se fazer e um 
grande senso de urgência. Mas também abre possibilidades para refletir sobre 
nossas crenças e pensar em alternativas para quando tudo voltar ao normal. 
 Dessa forma, a atividade desta semana sugere uma reflexão. 
 Realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno cartaz para 
escrever uma frase curta, com letra grande, legível e colorida para que apareça na 
foto. 
 



Aulas Complementares 
 

Décima Primeira Semana 
Turma: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: EXERCÍCIOS SOBRE PLURAL REGULAR E 

IRREGULAR DOS SUBSTANTIVOS 

 

1. Escreva no plural: 
a) This lady is my friend. 

__________________________ 
b) Take the key. 

__________________________ 
c) I am visiting a wonderful beach. 

__________________________ 
d) She likes to see his photo. 

__________________________ 
e) I am visiting an important city 

with my child. 
__________________________ 
__________________________ 

f) The new watch is in the box. 
__________________________ 

g) There is a tomato in the 
refrigerator. 
__________________________ 
__________________________ 

h) Is there a potato in the 
cupboard? 
__________________________ 
__________________________ 

i) This lady likes to play the 
piano. 
__________________________ 
__________________________ 
 

2. Traduza: 
a) There are many peoples in the 

world. 
__________________________ 

b) Are those beaches dirty? 
__________________________ 

c) Are their parent young or old? 
__________________________ 

3. Escreva em inglês: 
a) As crianças estão com seus pais. 

__________________________ 
__________________________ 

b) Quem são aquelas senhoras? 
__________________________ 

4. Resolva as cruzadas: 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  - Professor Marcelo Luis Krolow 

MATERIAL PARA LEITURA 

Reino Protista 

A complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande, que ela, sozinha, executa todas as 
funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. 

Locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução e relacionamento com o ambiente, tudo é 
executado por uma única célula, que conta com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis 
específicos, como em um organismo pluricelular. 

Segundo a classificação dos seres vivos em cinco reinos, um deles, o dos Protistas, agrupa 
organismos eucariontes, unicelulares, autótrofos e heterótrofos. Neste reino se colocam as algas 
inferiores: euglenófitas, pirrófitas (dinoflagelados) e crisófitas (diatomáceas), que são protistas 
autótrofos (fotossintetizantes). Os protozoários são protistas heterótrofos. 

A célula 

A célula de um protista é semelhante às células de animais e plantas, mas há particularidades. Os plastos das 
algas são diferentes dos das plantas quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. 

Ocorrem cílios e flagelos para a locomoção. A célula do protozoário tem uma membrana simples ou reforçada 
por capas externas protéicas ou, ainda, por carapaças minerais, como certas amebas (tecamebas). 

 

Os radiolários e heliozoários possuem um esqueleto intracelular composto de sílica. 

Os foraminíferos são dotados de carapaças externas feitas de carbonato de cálcio. As algas diatomáceas 
possuem carapaças silicosas. 

Os protistas podem ainda ter adaptações de forma e estrutura de acordo com o seu modo de vida: parasita, 
ou de vida livre. 

O citoplasma está diferenciado em duas zonas, uma externa, hialina, o ectoplasma, e outra interna, granular, 
o endoplasma. Nesta, existem vacúolos digestivos e inclusões. 

Origem 

Os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20 mil espécies. é um grupo diversificado, 
heterogêneo, que evoluiu a partir de algas unicelulares. Em alguns casos essa origem torna-se bem clara, como 
por exemplo no grupo de flagelados. Há registro fóssil de protozoários com carapaças (foraminíferos), que 
viveram há mais de 1,5 bilhão de anos, na Era Proterozóica. Grandes extensões do fundo dos mares apresentam 



espessas camadas de depósitos de carapaças de certas espécies de radiolários e foraminíferos. São as chamadas 
vasas. 

 
Microscopia eletrônica da carapaça presente externamente à célula de uma espécie de radiolário. 

Habitat 

Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, vivendo nos mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo e 
terra úmida. Há espécies mutualísticas e muitas são parasitas de invertebrados e vertebrados. Eles são 
organismos microscópicos, mas há espécies de 2 a 3 mm. Alguns formam colônias livres ou sésseis. 

Fazem parte do plâncton (conjunto de seres que vivem em suspensão na água dos rios, lagos e oceanos, 
carregados passivamente pelas ondas e correntes). No plâncton distinguem-se dois grupos de organismos: 

 fitoplâncton: organismos produtores (fotossintetizadores), representados principalmente por 
dinoflagelados e diatomáceas, constituem a base de sustentação da cadeia alimentar nos mares e 
lagos . São responsáveis por mais de 90% da fotossíntese no planeta. 

 zooplâncton: organismos consumidores, isto é, heterótrofos, representados principalmente por 
protozoários, pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados e de peixes. 

Digestão 

Nas espécies de vida livre há formação de vacúolos digestivos(bolsas digestivas). As partículas alimentares 
são englobadas por pseudópodos(falsos pés) ou penetram por uma abertura pré-existente na membrana, o 
citóstoma. 

Já no interior da célula ocorre digestão, e os resíduos sólidos não digeridos são expelidos em qualquer ponto 
da periferia, por expulsão forçada do vacúolo. 

 

Respiração:  A troca de gases respiratórios se processa em toda a superfície celular. 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ASSISTA AOS VÍDEOS E FAÇA A LEITURA DO MATERIAL COM ATENÇÃO: 

GRANDES NAVEGAÇÕES 

https://www.youtube.com/watch?v=U3tMEXxmKBw 

GRANDES NAVEGAÇÕES ou EXPANSÃO MARÍTIMA E COMERCIAL  

As Grandes Navegações foram responsáveis pela exploração do Oceano Atlântico ao longo dos séculos 

XV e XVI e contaram com o pioneirismo português. 

Grandes Navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à 

navegação do Oceano Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses e, um tempo depois, 

foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Os resultados foram a 

“descoberta” de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus e a chegada ao continente 

americano em 1492. 

 

Resumo 

Grandes Navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita 

de maneira pioneira por Portugal, ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi 

resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da 

Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. 

O resultado das Grandes Navegações foi o “descobrimento” de uma série de novos locais pelos 

portugueses, como Açores e Madeira (ilhas atlânticas). Esse processo resultou também na chegada 

dos europeus ao continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram 

início à colonização da América Portuguesa. 

 

Grandes Navegações portuguesas 

Quando falamos de Grandes Navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou 

como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico interessado, principalmente, na 

abertura de novas rotas comerciais. 

O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores: 

 Monarquia consolidada; 

 Unificação territorial assegurada; 

 Investimento na aquisição de conhecimento náutico; 

 Interesse em expansão comercial; 

 Investimentos genoveses; 

 Localização geográfica. 

Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV. Essa estabilidade, fruto 

da Revolução de Avis, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e 

tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentavam 

complicações internas e ainda estavam à procura de estabilidade política. 

Territorialmente falando, Portugal também estava em uma posição muito mais estável que seus 

vizinhos, uma vez que o último território português na mão dos mouros – Algarve – foi reconquistado 

no século XIII. Os mouros eram muçulmanos que invadiram a Península Ibérica (região formada por 

Portugal, Espanha e outros territórios). A Espanha, por exemplo, só foi concluir o seu processo de 

reconquista e unificação territorial no fim do século XV. 



Além disso, existem historiadores que apontam que, no século XV, foi desenvolvido por infante 

D. Henrique um centro em Algarve que promovia estudos para o desenvolvimento de melhores 

técnicas de navegação: a Escola de Sagres. Todavia, existem alguns historiadores que sugerem que a 

Escola de Sagres é um mito e que, portanto, sua influência nas Grandes Navegações é irrelevante. 

Na questão comercial, Portugal já possuía certa vocação para o comércio, fruto do período em 

que os mouros dominaram o país. Essa vocação para o comércio acabou sendo incentivada pelos 

comerciantes genoveses, que passaram a investir em Lisboa, transformando a cidade em um 

importante centro comercial. 

Há também a questão geográfica, que garantia às caravelas em Portugal um rápido acesso às 

correntes marítimas. Além disso, Portugal estava mais próximo da costa da África e era, portanto, 

uma porta de saída para encontrar uma nova rota para a Índia, local que havia o comércio de 

especiarias, produto muito valorizado no mercado europeu. 

Por causa do processo de expansão marítima, os portugueses: 

 Conquistaram Ceuta, em 1415; 

 Chegaram à Ilha da Madeira, em 1418; 

 Chegaram em Açores, em 1427; 

 Passaram pelo Cabo Bojador, em 1434; 

 Passaram pelo Cabo da Boa Esperança, em 1488; 

 Descobriram um novo caminho para a Índia, em 1499; 

 Chegaram ao Brasil, em 1500. 

 

Grandes navegações espanholas 

Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico dos 

portugueses e acompanharam os seus inúmeros feitos. A Espanha, no entanto, permaneceu alheia às 

Grandes Navegações até o final do século XV. Isso aconteceu porque, ao longo do século XV, os 

espanhóis tentavam consolidar-se territorialmente. 

Somente com a conquista de Granada (região no sul do território espanhol) pela Espanha, em 

1492, que os espanhóis deram abertura para o investimento em navegações marítimas. A primeira 

expedição montada pelos espanhóis foi exatamente a organizada por Cristóvão Colombo, um navegante 

genovês. Ele organizou uma expedição com três navios para alcançar a Ásia. A expedição de Colombo, 

no entanto, foi responsável pela chegada dos espanhóis à América em 12 de outubro de 1492. 

 

Consequências 

As Grandes Navegações foram resultado de uma série de transformações em curso na Europa 

desde o século XII. Por meio delas, o continente europeu completou sua passagem da Idade Média para 

a Idade Moderna e fortaleceu o comércio e o uso da moeda a partir do mercantilismo. 

Além disso, as Grandes Navegações tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os 

séculos XV e XVI, consolidando um império ultramarino. Com as “descobertas” feitas nesse período, foi 

iniciada a colonização do continente americano. Os portugueses, por exemplo, conquistaram colônias em 

diferentes partes do mundo: América, África e Ásia. 

A “descoberta” da América foi responsável por uma verdadeira revolução. Os europeus entraram 

em contato com novos povos e novas culturas. Esse encontro, no entanto, resultou no massacre da cultura 

ameríndia e da cultura africana, ambas utilizadas como mão de obra escrava pelos europeus. 

 

 

 



Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   7º ano 

 

 

     A explicação da aula de hoje está disponível no link abaixo, a vídeo aula irá ajudar 
na compreensão do conteúdo abaixo. 

 

    Link: https://youtu.be/Yk_2m4og6bo 

    Título do link: Transição demográfica 

 

Ler o texto, sublinhar o que considerar importante e realizar a atividade abaixo em seu 
caderno: 

Crescimento da população brasileira 

Com uma população absoluta ( população total) de aproximadamente 209 milhões de 

habitantes, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, atrás apenas da China, Índia, 
Estados Unidos e Indonésia 

País populoso é aquele que abriga uma numerosa população  absoluta isto é  um elevado 
número de habitantes e relação a maioria dos países. 

                            Crescimento natural 

A elevação do índice de crescimento natural nos últimos anos foi sem dúvida, o fator que 
mais influenciou o incremento da população brasileira. 

Índice de crescimento natural e de crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de 
natalidade (proporção de pessoas que nascem) e a taxa de mortalidade (proporção de pessoas 
que morrem) em cada grupo de mil habitantes em um ano 

Então , sem em Cristal nascem durante um ano 38% de crianças e morrem 9% das 
pessoas, Cristal possui um Crescimento Natural de 29%. 

Responda 

1- Cita o nome dos cinco países mais populosos do mundo: 

 
2- O que caracteriza o crescimento natural de um país? 

3- Explica o que é Taxa de Natalidade: 

 
4- Explique o que é Taxa de mortalidade: 

 
5- De acordo com o exemplo de Cristal, o município apresenta queda ou aumento natural 

de seus habitantes? 

 
6- Além do crescimento natural quais motivos podem elevar o número de habitantes da 

zona urbana de um município? 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

LEIA AS QUESTÕES COM ATENÇÃO E MARQUE O QUE SE PEDE: 

1. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente escritas. 

a. ( ) táboa • análize • açucar • caixa 

b. ( ) fiscalizar • aviso • admissão • dezesseis 

c. ( ) quiz • expontâneo • subconsciente • extensão 

d. ( ) previlégio • esplêndido • exame • atravéz 

e. ( ) geito • seicentos • exceção • português 

 

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. 

a. ( ) água • caza • sabão 

b. ( ) ideia • licheiro • higienizado 

c. ( ) detergente • licho • desenfetante 

d. ( ) limpesa • embalagem • armário 

e. ( ) casa • limpeza • lixo 

 

3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de forma correta. 

a. ( ) aviso, beleza, atrasado 

b. ( ) dezejo, silensio, problema 

c. ( ) casamento, cachorro, caichote 

d. ( ) rezolveu, infelismente, exemplo 

e. ( ) ospital, ajitar, surpresa 

 

4. (Palhoça 2014) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas, quanto 

à ortografia. 

Escrevem-se com: 

a. ( ) x: coxixar, flexa, xuxu. 

b. ( ) j: aljema, mejera, monje. 

c. ( ) z: altivez, rapidez, talvez. 

d. ( ) g: cangica, gorgeta, mangedoura. 

e. ( ) ç: agreção, compreenção, suceção. 

 

5. Assinale a alternativa com a única palavra que não 

se escreve com s. 

a. ( ) liso 

b. ( ) análise 

c. ( ) ajuisar 

d. ( ) pesquisa 

e. ( ) bondoso 

 

6. Assinale a alternativa com a única palavra que não 

se escreve com j. 

a. ( ) viajar 

b. ( ) ajeitar 

c. ( ) canjica 

d. ( ) lajeado 

e. ( ) malandrajem 

 

7 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) extraordinário – estranho – extinção. 



b) ezecutar – expalhar – esplicação. 

c) escursão – espediente – esperiência. 

d) ezaminar – exquecer – expalhar. 

e) esperimentar – estinguir – estraordinário 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Coloque 6 garrafas pets com distância de 1 metros entre elas.  

*Faça um zigue-Zague com a parte interna do pé, primeiramente com o pé 

direito vá e volta no zigue-zague. *Depois com o pé esquerdo. 

*Continue no zigue-zague só que ao fazer a curva deixe a bola escapar um 

pouco e retome ela com a sola do pé em ambos os lados, vá e volte no 

zigue-zague. 

*Conduza a bola até passar o cone e puxe a para trás retome para o outro 

cone com a sola do pé. 

*Agora coloque as garrafas 3 de um lado conte uns 10 passos e coloque as 

outras 3. Faça como estivesse dando um drible nas 3 garrafas após os 

dribles conduza a bola até as outras 3 garrafas e faça o mesmo drible de 

antes e segue o exercício durante uns 10 minutos. 

*Faça um gol...conduza a bola livremente e chute a gol sempre com a 

parte interna, primeiro com pé esquerdo, depois com o pé direito e logo 

após com a parte externa do pé vulgo três dedos.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Arte 7 ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Copiar o texto no caderno e realizar a atividade proposta no final. 
 

Os Elementos Visuais - Ponto, Linha, Forma e Cor 
 

Uma obra de arte visual (uma pintura, um desenho, uma fotografia, etc) naturalmente apresentará 
um assunto, uma expressão e uma composição. 

 
O assunto é o tema, o conteúdo da obra. A expressão é a interpretação pessoal do assunto feita 

pelo artista. E a composição é a organização dos elementos visuais presentes na obra. 
 
  Conhecer e saber analisar esses elementos nos ajuda na interpretação de obras visuais - a 
entender melhor a mensagem que o artista quer transmitir para nós por meio do seu trabalho. 
 

Hoje vamos conhecer pelo menos 4 elementos básicos da composição visual: o ponto, a linha, a 
forma e a cor. A relação entre eles é o que dá às coisas as formas e os significados que possuem.  
 

O PONTO 
 

 O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, 
normalmente pensamos nele como um pequeno círculo. No entanto, o ponto pode ter outras formas, como 
um quadrado ou uma mancha, por exemplo.  

 
Então, o que é um ponto? É um elemento pequeno se compararmos com o restante da imagem; é 

o menor de todos os elementos da linguagem visual e, no entanto, com ele construímos imagens. Se o 
ponto estivesse unido a outro, e este a outro, e assim sucessivamente, o que viríamos seria uma linha. 

Quando se desenha ou se pinta uma obra usando muitos pontos, pode-se criar uma sensação de 
vibração. 

          
 

AS LINHAS 
 

A linha ou traço pode ser definida como o rastro que um ponto deixa ao ser deslocar no espaço, ou como 
uma sucessão de pontos, muito juntos uns aos outros. Pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, 
fraca, interrompida, etc. há muitos tipos de linha.  
 
Cada tipo sugere uma sensação diferente. 
 
• RETA. A linha reta traçada de maneira firme, contínua, pode dar uma impressão de rigidez e dureza. 
• CURVA. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e sinuosidade. 
 
• VERTICAL. Indica equilíbrio. Aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e 
elevação. 
 
• HORIZONTAL. Indica repouso. Também pode expressar quietude. 
 
• INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, movimento. 
 

http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-forma.html
http://4.bp.blogspot.com/-A5uNKJDx5t4/TgEM_M3UYII/AAAAAAAAAQg/oUmcLD2EqjI/s1600/1266962523_75875258_1-Retratos-em-pontilhismo-Coimbra.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ijECTxg6F34/TgENJf2CTuI/AAAAAAAAAQk/6mfRz0HmmNM/s1600/como-fazer-mosaico.jpg


• QUEBRADA. Indica movimento. Forma-se combinando-se linhas retas. 
 
• ONDULADA. É um tipo de linha curva. Sugere movimento suave e rítmico. 
 
• ESPIRAL. Indica um movimento envolvente, que vai do centro para fora ou o  
contrário. Também é um tipo de linha curva. 
 

 
  

AS FORMAS 
 

Quando desenhamos uma linha fechada em uma superfície, separamos um espaço do resto do 
papel. Isso é uma figura. Em arte nem todas as figuras são delimitadas com uma linha. Também podem 
ser feitas com cores, texturas, papéis recortados, etc. 
 

Há simples como o círculo, o triângulo, o quadrado, e figuras mais complexas. Quando vemos uma 
figura simples, podemos Recordá-la com facilidade e até reproduzi-la. No entanto, quando vemos uma 
figura complexa, precisamos olhar atentamente para poder identificar os elementos visuais, a construção, 
etc. 

 
Tarcila do Amaral ( São Paulo) 

A COR 
A palavra cor vem do latim colore. A cor é uma sensação, uma interpretação cerebral de todas as 

ondas luminosas que sensibilizam os bastões e cones da nossa retina. As cores podem influenciar nossas 
emoções e até nosso humor. É através da cor que obtemos um impacto expressivo muito maior. 
 
Cores primárias e secundárias  
As cores primárias são cores puras, sem mistura. É através das cores primárias que se formam todas as 
outras cores. 
 
 
As cores primárias são VERMELHO – AZUL - AMARELO 
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-tEHLEKOFUM0/TgENSOb9hgI/AAAAAAAAAQo/MU8e70PEd9E/s1600/linhas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wh2ZPMibmB4/TgEO3L97_AI/AAAAAAAAARI/YEdhYLazSoM/s1600/cores2.jpg


Cores Neutras são as cores que combinam com qualquer cor. 

 
 
 
As secundárias, ao contrário, são as que resultam da mistura de duas cores primárias.  

  
 
 
 
 
 
 
 
As cores terciárias são obtidas misturando uma cor primária e uma secundária. 
 

  
 
Harmonia das cores  
Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. 
 
Monocromia 

http://1.bp.blogspot.com/-Mfhw-t2Gp_E/TgEPH8uwZsI/AAAAAAAAARQ/6GvUN0wA8ik/s1600/cores+neutra.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-L1CRVMYWhZs/TgEO8JlVzTI/AAAAAAAAARM/UWCU9L1AYQU/s1600/cores.jpg


É a harmonia conseguida quando utilizamos somente uma cor, com suas variações de tons, obtidas com o 
auxílio da cor branca ou preta. 
 
Policromia  
É a harmonia conseguida através de várias cores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: 
Em uma folha de oficio ou bloco. 

Criar um desenho utilizando os 4 principais elementos, use e abuse da sua criatividade e 
das cores. 
 
*Alguns exemplos para inspirar a criatividade de vocês. 
 

  
 

 



 
 
 
 

 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. Pique a 

cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola picada para refogar. 

Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um 

garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o tempero. 

Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente a farinha de trigo. 

Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por 

aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver dourado e firme e, depois 

de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser retirado do forno. (Caso você não 

tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 10 

passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o planejamento 

do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições 

e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer laços entre pessoas 

que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 
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