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Exercícios  

 

1)  Calcula as potências:         

a) 132  =         b) 82  =  c) 103  =                  d) 24  = 

      e) 15  =    f) 05 =   g) 53 =          h) 31o =  

      i) 211     j) 45    k) 62         l) 214  

      m) 37     n) 60   o) 117         p) 021   
 

2)  Em 72  =  49 

- Qual é a base? 

-  Qual é o expoente? 

      - Qual é a potência? 

 

3)  Calcula aplicando as propriedades: 

 

a) 43 x 42 =                                h) (54)2 =                      p) (34 x 52)3 =                      

b) 74 x 75 =                             i) (63)5 =                      q) (25 x 72 x 53)4 = 

c) 26 x 22 =                              j) (104)5 =                       r)  (23 x 57)8 = 

d) 93 x 91 =                                 l)  (76)9 =                                                             

e) 54  53 =                          m) (56)7 =                    

f) 87  83 =                         n)  (75 x 34)2 =                       

g) 66  64 =                           o)  (73x53)2=              

 

Abraços 

Bom estudo|!! 

 

 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Primeira Semana 
Turma: Sexto 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: Sexto Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: EXERCÍCIOS SOBRE PRONOMES 

DEMONSTRATIVOS 

 

  

 

 

 

 



1. Escreva no plural: 
Boy:_________________________ 

Pen:_________________________ 

Tree:_________________________ 

Dog: ________________________ 

House: _______________________ 

Book: _______________________ 

Table: _______________________ 

Cat: _________________________ 

Apple: _______________________ 

 

2. Escreva as frases no plural. (Observe que 

o artigo the e o adjetivo ficam 

invariáveis). 

a) The boy is good. 

The boys are good. 

b) The apple is red. 

________________________ 

c) The house is yellow. 

_______________________ 

d) The magazine is new. 

_______________________ 

 

 

e) She is beautiful. 

_______________________ 

f) I am Brazilian. 

_______________________ 

 
Observação: O adjetivo “beautiful” 
refere-se a pessoa do sexo feminino ou a 
coisas. Para homens emprega-se o 
adjetivo “handsome”. Os adjetivos 
pátrios se escrevem com inicial 
maiúscula: Brazilian, American, English, 
French, .... 

3. Escreva as frases no plural. (observe que o 
artigo indefinido a, na, desaparece no 
plural). 
a) This is a book. 

There are books. 
b) This is a beautifull flower 

_________________________ 
c) This is a new car. 

_________________________ 
d) That is a yellow bird. 

_________________________ 
e) That is my friend. 

_________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ACESSE OS LINKS PARA ASSISTIR OS VÍDEOS SOBRE “O POVOAMENTO DA AMÉRICA”. 

Vídeo aula - Povoamento da América 

CONHEÇA a Pré-História do Brasil e o Povoamento da América 

O POVOAMENTO DA AMÉRICA 

Os colonizadores europeus chegaram à América na Idade Moderna, encontraram um continente até 

então desconhecido por eles. Foi batizada de " Novo Mundo". 

Quando os europeus chegaram à América já encontraram habitantes morando no continente. Mas, 

como eles chegaram a América? 

Esses habitantes não eram originários do próprios continente. Segundo os pesquisadores, existem 

hipóteses e como se originou o homem americano. 

 

1) ESTREITO DE BERING: 

A América começou a ser povoada quando os primeiros grupos humanos vindos da Ásia, atravessaram o 

Estreito de Bering. Essa travessia ocorreu na última glaciação, período em que o estreito ficou 

coberto por uma camada de gelo, unido o continente americano ao asiático. Os humanos que vieram por 

esse caminho não conheciam as navegações e fizeram a travessia a pé, perseguindo animais. 

 

O que comprova essa hipótese são os estudos dos fósseis e armas de pedra muito antigos, 

descobertos em sítios arqueológicos da América do Norte. Segundo os vestígios, a ocupação ocorreu 

há 12 mil anos. Descobertas mais recentes, indicam que essa travessia pode ter ocorrido há 40 ou a 50 

mil anos. 

Em 1930, arqueólogos descobriram pontas de flechas e lanças feitas de pedra lascada, nas 

proximidades de CLOVIS(11.200), no Estado no Novo México, nos Estados Unidos. Esses vestígios 



foram considerados durante muito tempo os mais antigos da América. Mas descobertas posteriores na 

América do Sul, pôs em dúvida essa explicação. 

 

 

 

2) ILHAS DA POLINÉSIA, OCEANIA: 

Outra explicação para o povoamento da América defende que os grupos humanos partiram das Ilhas 

da Polinésia e da Oceania, em pequenas embarcações, navegando pelo Pacífico chegaram a América do 

Sul. Depois, se espalharam por todo o continente. 

 

Os defensores dessa hipóteses acreditam que os humanos vieram pelo Estreito de Bering, mas que 

esse não foi o único caminho. Eles Chegaram a América pelo Oceano Pacífico. 

Para os defensores dessa hipóteses, o povoamento da América pode ter se iniciado muito tempo antes, 

cerca de 50 mil anos atrás. 

Em Monte Verde no Chile(13.500), foram descobertos centenas de artefatos de pedra e restos de 

alimentos mais antigos que as lascas de Clovis. Monte verde reúne um vasto tesouro da arqueologia 

americana. Lá foram encontradas fundações de casas de madeira, ossos de animais, plantas 

comestíveis, além de diferentes plantas medicinais. 

Com essa descoberta no Chile apareceram novas hipóteses: 

 

* O povoamento da América do Sul pode ter sido anterior ao da América do Norte. 

* Os povoadores da América entraram no continente por vários caminhos. 

* Os alimento vegetais eram importantes em Monte Verde. 

* Outros sítios arqueológicos, pesquisadores nos países da América relevaram vestígios de datas mais 

antigas que os de Monte Verde, mas todos na América do Sul. 

1) Venezuela ( Taia-Taima) 

2) Na Argentina , nos sítios de Piedra Museo e Los Toldos. 

3) No Brasil, nos sítios de Lapa do Boquete, Lapa Vermelha e Santana do Riacho, em Mnas Gerais. 

4) No Piauí, sítio do Boqueirão da Pedra Furada. 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

Degradação do solo                                                Professor: Marcelo Luis Krolow 

Formas de degradação do solo 

O processo de degradação do solo pode ocorrer de várias maneiras diferentes, geralmente resultantes de seu 

mau uso e conservação por parte das atividades humanas. A ocorrência dessas situações pode estar associada 

ao esgotamento de nutrientes ou à remoção da vegetação, entre outros inúmeros fatores. 

As principais formas de degradação do solo, isto é, os tipos com que esse problema se apresenta, são: 

1. Desertificação 

A desertificação consiste no processo de degradação e esgotamento dos solos que ocorre em regiões de clima 

árido, semiárido e subúmido, onde a pluviosidade (volume de chuva) não é maior do que 1400mm anuais e, 

portanto, a evaporação é maior do que a infiltração. A desertificação recebe esse nome porque provoca uma 

mudança da paisagem para algo próximo à paisagem de um deserto, embora não necessariamente a área 

formada possa ser considerada como tal. 

Embora esse problema apresente algumas causas naturais, como o clima e a predisposição para a sua 

ocorrência, os seus principais determinantes estão associados às práticas antrópicas, tais como o 

desmatamento, as queimadas, o uso intensivo do solo pela agropecuária, mineração, irrigação incorreta, entre 

outros. 

2. Arenização 

A arenização é, muitas vezes, confundida com a desertificação, mas se trata de fenômenos diferentes. A 

arenização consiste na formação de bancos de areia em solos já de consistência arenosa em regiões que, 

diferentemente das áreas que se desertificam, apresentam climas mais úmidos e com maiores volumes de 

chuva, onde a infiltração e o escoamento da água são superiores aos índices de evaporação. 

As causas para o processo de arenização estão, sobretudo, relacionadas com a remoção da vegetação, que 

protege e firma os solos. Assim, as chuvas vão gradativamente lavando o terreno e removendo os seus 

nutrientes em um processo que pode ser ainda mais intensificado pela prática exaustiva da agricultura ou da 

pecuária. No Brasil, esse processo é bastante comum na região Sul. 

 

3. Processos erosivos 

A erosão é um dos mais conhecidos tipos de degradação do solos. Trata-se de um processo natural que pode 

ser intensificado pelas práticas humanas e que consiste no desgaste dos solos e das rochas com posterior 

transporte e deposição do material sedimentar que é produzido. 

Os processos erosivos, além de alterarem a forma do relevo formando crateras que podem ocupar grandes 

áreas, também são responsáveis pela retirada de nutrientes dos solos. Em alguns casos, a lavagem excessiva 



da camada superficial pela água das chuvas – processo chamado de lixiviação ou erosão laminar – torna os 

solos mais ácidos ou improdutivos. Além disso, as erosões também estão associadas a problemas de 

movimentação de massas e desabamento de encostas. 

 

4. Salinização 

A salinização consiste no processo de aumento dos sais minerais existentes, a ponto de afetar a produtividade 

dos solos de uma determinada região. Esses sais minerais apresentam-se na forma de íons, tais como o Na+ e 

o Cl-, sendo mais comuns em áreas de clima árido e semiárido, onde as taxas de evaporação são muito 

acentuadas. 

Resumidamente, a ocorrência da salinização está relacionada com a prática da irrigação que se utiliza de água 

com elevado teor de sais (lembrando que os sais minerais estão sempre presentes na água, a exemplo do 

potássio e muitos outros). Assim, com a evaporação da água, os sais acumulam-se no solo e aumentam a sua 

salinidade. Outras causas possíveis para a salinização são a elevação acentuada do nível freático e a 

evaporação de águas salgadas ou salobras acumuladas de mares, lagos e oceanos. 

5. Laterização 

A laterização consiste no acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, alterando a composição e a aparência 

dos solos. Esse processo é resultante, principalmente, da alteração da camada superficial pelo intemperismo 

químico associado à sua lavagem exaustiva pela lixiviação. 

O processo de laterização é mais comum em áreas úmidas e quentes de climas tropicais e pode ser intensificado 

por queimadas e desmatamentos, pois a vegetação ajuda a proteger os solos do elevado desgaste proporcionado 

pela água das chuvas. Apesar de ser importante para a formação dos latossolos, a laterização pode ser 

considerada um problema de degradação ambiental, pois dificulta a penetração de raízes e diminui a 

fertilidade. 

6. Poluição direta e contaminação 

A poluição direta ou contaminação consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os, 

muitas vezes, inférteis. Trata-se de um problema eminentemente antrópico e causado pelo uso excessivo de 

agrotóxicos, defensivos e fertilizantes na agricultura e também pela infiltração de materiais orgânicos 

poluentes em áreas de lixões, aterros sanitários e até em cemitérios, onde há uma elevada taxa de formação 

de chorume. 

Além de tornar os solos improdutivos e afetar a qualidade de vida da população que vive sobre eles, esse tipo 

de contaminação pode afetar o lençol freático, a vegetação de uma determinada localidade e até a fauna, 

prejudicamento o funcionamento dos ecossistemas. Para isso, é preciso haver uma maior conscientização 

social e a adoção de medidas de diminuição da poluição dos solos e de seus recursos naturais. 

 

Por Me. Rodolfo Alves Pena 



 

A degradação dos solos torna-os improdutivos e prejudica as atividades humanas e naturais 
 

 

http://audima.co/   ESTE LINK É DO ÁUDIO DO CONTEÚDO. 

https://vimeo.com/393971230 VÍDEO SOBRE A DEGRADAÇÃO DO SOLO. 

 

 RESOLVA OS EXERCÍCIOS ABAIXO: 

1) É comum na agricultura a adição de húmus a um solo pouco produtivo, uma vez que esse composto traz 
muitos benefícios, tais como: retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como reservatório fixo de 
nitrogênio, promove a liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação de solos argilosos 
e promover a agregação de solos arenosos. 
O húmus é um componente do solo e é formado a partir da: 
 
A) decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo. 
B) fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas. 
C) mistura da água de chuva com os minerais provenientes da rocha. 
D) transformação dos minerais primários em minerais secundários. 
 
 
2) Observe com atenção o esquema abaixo: 

 
A) Qual das camadas apareceu como consequência da ação dos ventos, chuva e variações de 

temperatura? Como é conhecida? 
 

 
 

http://audima.co/


3) Observando a foto a seguir e pensando sobre como são os solos das cidades, pode-se afirmar que as 
enchentes ocorrem principalmente devido: 

 
 

A) Ao solo das cidades serem argilosos.                B) À retirada da cobertura vegetal. 
C) Aos rios estarem sempre cheios.                      D) À impermeabilização do solo. 

 

4) Sobre os problemas causados pela degradação do solo, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Esgotamento dos solos.                                B) Erosão. 
C) Degradação por Contaminação.                     D) Alta fertilidade no solo. 

 

5) O homem colabora para a destruição do solo quando: 

 
A) planta árvores.                                                B) irriga suas plantações. 
C) semeia trigo e cereais semelhantes.                  D) derruba florestas. 

 
6) O fenômeno que causa desgaste das rochas ou do solo chama-se: 
 
A) composição dos solos.                    B) drenagem. 
C) erosão.                                         D) rotação de culturas. 

7) Uma das consequências de um desmatamento é a ________________. 
A) poluição do ar.                                         B) erosão do solo. 
C) poluição da água.                                     D) adubação do solo. 

 

8) O que é o chorume? Como ele é produzido? 

 

9) Quais são as principais causas da desertificação? 

 

 

 

 

 



Disciplina de Geografia – Profª Andréia  6º ano 

 

A explicação da aula pode ser encontrada no you tube no link abaixo: 

Link:         https://youtu.be/MKlj6wCdwrA  

Título do link:   As camadas da Terra - A Terra e suas partes 

 

 

Copiar ou colar o texto o caderno, ler com atenção e resolver a cruzadinha abaixo: 

CAMADAS DA TERRA 

Através de longas observações, constatou-se que existem diferenças físicas e químicas no 

interior do planeta Terra. Com isso, houve a divisão deste em três camadas: crosta, manto e núcleo. 

            Considerada a camada mais superficial da Terra, a crosta apresenta espessura que varia 

de 30 Km a 70 Km. Ela é composta por basalto (nos oceanos) e, na porção continental, sua 

composição básica é de granito. A densidade média é de 2,8 e a temperatura varia entre 800 °C a 

1000 °C. 

            O manto está situado entre a crosta e o núcleo. Sua espessura é de aproximadamente 2,9 

mil quilômetros, sendo a densidade média de 4,6. O manto pode ser encontrado nos estados 

pastoso e sólido. Sua composição básica é de silicato de ferro, magnésio e silício. A temperatura 

pode atingir até 2000 °C. 

        A descontinuidade de Gutenberg (ou descontinuidade de Wiechert-Gutenberg), localiza-se 

a uma profundidade aproximada de 2900 km, é uma zona de separação de camadas da Terra, 

separando o manto do núcleo. 

          Composto basicamente de níquel e ferro, o núcleo divide-se em duas camadas: núcleo 

interno e núcleo externo. O núcleo interno apresenta-se em estado sólido e o externo, no estado 

líquido. As temperaturas nessa camada variam de 3000 °C a 5000 °C e a densidade, de 9 a 14. 

Camadas da terra: 



 

    

Bom trabalho!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ortografia da Língua Portuguesa – PROFESSORA ANGELITA        

Leia esta notícia: 

  

 

Amld e zoológicos brasileiros juntos pela conservação do mico-leão-dourado 

 

Você sabia que a população de micos nos zoos foi muito importante para ajudar a recuperar a população na 

natureza? Nas décadas de 80 e 90 cerca de 150 animais foram trazidos de zoos de vários países para serem 

reintroduzidos na Mata Atlântica. A parceria com os zoos vem de longa data e agora foi fortalecida.  

Ontem em João Pessoa, no 40º Congresso da Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários, a AMLD, através de seu 

Secretário Executivo Luís Paulo Ferraz, e o presidente da SZB, Claudio Maas, assinaram um Termo de Cooperação.  

A ideia é fortalecer parcerias para o engajamento do público que visita os zoos para conhecer e participar das ações 

de conservação. Pretendemos também melhorar a troca de conhecimento sobre as populações de cativeiro e na 

natureza, campanhas, venda de produtos da AMLD nos zoos entre outras ideias.  

Além disso, em 2017 a SZB celebrará o ano do Mico-Leão-DOurado, e muita coisa boa virá por aí. [...]  

 
  

Disponível em: <http://www.micoleao.org.br/>.  

 

Encontre 10 palavras, extraídas do texto acima, grafadas com “s”, “ss” ou “z”. Em seguida, circule-as na notícia.  

 

A M A R A N I S S A D E M M S O T X E T 

C O I S A P A R Z S S O U E O V B O A P 

B B R A S I L E I R O S I R C E A R E E 

O C O N S E R V A N E S T I I N R A S R 

S O C Ã O U O D A D R I A T E D A D J B 

O Ã L E T N A V I O P D T O D A P N T O 

O Ç C A T I S I V P A G K I A M A O S S 

Z A N T R A Z I D O S O S S E R G N O C 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

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 6 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. 
 

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


• INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere instabilidade, movimento. 
 
• 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 
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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. 
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Monocromia 
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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