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/Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

19/10 – 20/10 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    



 







ATENÇÃO! Vamos falar sobre AVALIAÇÃO?



- Professora, o que é pra fazer?
Conforme nosso acordo feito em julho, a cada mês vocês vão enviar para mim
(por WhatsApp ou entregando na escola)  duas obras de arte que tenham sido
criadas por você. Use sua imaginação e escolha o que você quer fazer. Pode ser
desenho, pintura,  escultura,  poesia,  história,  música,  vídeo,  fotografia,  dança
(em vídeo, por exemplo), ou qualquer outra manifestação artística que te você
queira experimentar. 

- Mas e o tema professora? 
O tema é livre, senhoras e senhores! A proposta é trazer para seu trabalho os
assuntos e temas que são mais importantes para você. Essa é uma oportunidade
para que você pense sobre o que QUER dizer, mostrar o que te gera curiosidade
ou espanto, construir a sua estrada tomando suas próprias escolhas. 

- E se no meio do caminho eu encontrar problemas? 
Os  problemas  fazem  parte  do  caminho.  Na  verdade,  uma  das  coisas  mais
importantes  que você pode aprender com um processo criativo é  solucionar
problemas. As coisas  não vão sair exatamente da maneira como você gostaria
que elas saíssem, então brinque com isso! Não existe certo ou errado, existe
apenas caminhante e o caminho. Divirta-se!

-E se eu começar e depois não souber mais para onde ir? 
Se por acaso, você sentir que o seu processo criativo paralisou, a primeira coisa
que pode ser feita é parar a atividade e continuar no dia seguinte, porque esse
tempo vai te ajudar a amadurecer a idéia. Quando voltar ao trabalho, finalize
como for possível e aceite o resultado tal como ele é. 

-E as nossas aulas, professora? 
As nossas aulas estão ajudando você a ampliar seu ponto de vista a respeito da
arte. Leia os textos e, se puder, ouça os áudios que eu envio no grupo. O mais
importante é pensar sobre, não precisa copiar. As perguntas que são feitas no
texto, são para reflexão. 

Com amor e saudade, 
Zoé

Aula 2 / dia:    
Hora da poesia:

Não posso adiar o amor para outro século
Não posso

Ainda que o grito sufoque na garganta
Ainda que o ódio estale e crepite e arda

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA - SEXTO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min.

Aula 1 / dia:      19 /10/2020

ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA – SEXTO ANO ---- Professora Elizabete
 Colocar data no caderno dia 19/10/2020- copiem no caderno.

Bom Dia Pessoal! Tudo bem com vocês?Hoje vamos 
ver saber um pouco sobra a Pecuária no Brasil.

A Pecuária no Brasil.         

Vamos conhecer alguns motivos que comprovam a importân-
cia do setor

A pecuária no Brasil hoje representa uma enorme relevância. Dentre 
as principais razões para tal, destacam-se 5 fatores:

#1 O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo

#2 As exportações de carne representam um ganho estimado de 6 
bilhões de reais

#3 Somos o segundo maior país exportador de carne no mundo

#4 Possuímos um parque industrial com capacidade de abate de qua-
se 200 mil bovinos por dia

#5 A atividade emprega cerca de 1,6 milhões de pessoas

 Outros motivos como o menor custo de produção em relação aos ou-
tros países e a melhor qualidade do produto oferecido também contri-
buem para a ampliação do setor. 

Pessoal!    A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e
outros animais, esse ramo produz importantes matérias-primas que
abastecem as agroindústrias, como carnes para frigoríficos, peles na
indústria  de  couro,  leite  para  laticínios  e  muitos  outros.  
      Dentre as muitas fontes de renda derivadas da pecuária destaca-

https://conteudo.cptcursospresenciais.com.br/guia-pratico-de-gado-de-corte?utm_source=blog-cpt&utm_medium=referal&utm_campaign=artigo-a-importancia-da-pecuaria-no-brasil&utm_content=conteudo


se a produção de carne, leite e ovos. A carne exerce a principal fun-
ção na produção agroindustrial, nesse sentido os animais consumidos
são: bovinos, suínos, bufalinos, ovinos, caprinos e galináceos ou aves
em geral. A segunda importante produção está ligada à produção lei-
teira, nesse caso são derivados de bovinos, bufalinos, ovinos e capri-
nos, o terceiro tipo de produção mais importante é a de ovos, prove-
nientes da criação de galináceos e por último os animais de montaria
(eqüinos e  muares).

Gente, vocês sabem que “eqüinos”, são cavalos, mas o que

são os  “muares” alguém sabe? são Burros e mulas, O burro é

um dos animais mais antigos utilizados para auxiliar o trabalho no

campo e ajudar os trabalhadores 

TIPOS DE PECUÁRIA . 

- Pecuária de corte (criação de bovinos destinados à produção de car-

ne). 

- Pecuária de leite (criação de bovinos e outros animais destinados à 

produção de leite). 

- Pecuária de lã (criação de ovinos ou caprinos que fornecem lã). 

- Eqüinocultura (criação de cavalos). - Suinocultura (criação de por-

cos). 

- Avicultura (criação de aves). - Cunicultura (criação de coelhos). 

- Apicultura (criação de abelhas). - Piscicultura (criação de peixes). 

Gente! De acordo com a finalidade do produto a ser comercializado,
há dois tipos de pecuária:

1. Pecuária de Corte: criação de animais voltada para a produ-
ção de carne.

2. Pecuária Leiteira: criação de animais para a produção do leit

Fonte; site mundo educação.
             Site toda matéria



Aula 2 / dia ;23/10/2020
             

ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA – SEXTO ANO ---- Professora Elizabete
 Colocar data no caderno dia 23/10/2020

Bom Dia Turma! Tudo bem com vocês?
Gente a agricultura é necessária. mas causa muitos 
problemas para o meio ambiente. Como poderemos 
ver a seguir.

Impactos da produção agrícola

 
A agricultura surgiu da necessidade humana de deixar o nomadismo
e fixar moradia. Quando seres humanos passaram a plantar e criar
animais, foi possível produzir excedente e viver com mais segurança.
       No entanto, desde a criação da agricultura, muita coisa mudou
na arte de cultivar a terra, e não foram apenas mudanças positivas. A
utilização  de recursos  naturais  para  a  produção agrícola  tornou-se
alvo de preocupação.
      A modernização das técnicas produtivas, a mecanização das eta-
pas da produção, além do uso de insumos para aumentar a produtivi-
dade e minimizar as perdas por causas naturais, causaram significati-
vos efeitos no meio ambiente e nos recursos naturais.
       
Meio Ambiente e Agropecuária     -   A primeira ação realizada por
quem pretende plantar ou criar animais é desmatar a área a ser uti-
lizada para a produção. A retirada da cobertura vegetal original, em
muitos casos, é feita por meio de queimadas. Essa técnica ainda é
muito utilizada em razão da rapidez e do baixo custo para a “limpeza”
do terreno a ser cultivado. No entanto, ela é apenas a primeira de
uma série de impactos ambientais que podem ser ocasionados pela
atividade agrícola.

Pessoal alguns dos problemas sobre o meio ambien-
te:

 Poluição dos solos e da água: o uso de insumos agrícolas,
como adubos químicos, corretores do solo e pesticidas (os cha-
mados agrotóxicos), contamina água e solo. Essa contaminação
é intensificada quando chove ou quando a lavoura é irrigada,
pois os produtos químicos escoam para os rios.

https://www.preparaenem.com/geografia/queimadas.htm
https://www.preparaenem.com/geografia/mecanizacao-campo-brasil.htm
https://www.preparaenem.com/geografia/desmatamento.htm


A pecuária é uma atividade do meio rural que também tem impacto
sobre o meio ambiente. Grande parte da emissão de gases-estufa

vem dessa atividade

 Emissão de gases do efeito estufa - Uma parcela considerá-
vel de gases do efeito estufa emitidos na atmosfera tem como
origem a pecuária, levando-se em consideração desde a retira-
da  da  cobertura  vegetal para  a  construção  de  pastagem,  a
emissão de gases pelo organismo dos animais e os que resul-
tam do processo de decomposição de seus resíduos.

 Erosão: causada pelo manejo inadequado dos solos e técnicas 
de irrigação incorretas. Quando se retira a vegetação que ofere-
ce proteção ao solo, a probabilidade do surgimento de erosões 
aumenta exponencialmente. Além disso, a retirada da mata cili-
ar para o plantio provoca o assoreamento dos rios.

 Escassez de água potável – A agricultura é responsável pela 
maior parte do consumo de água potável entre todas as ativida-
des humanas. É nessa atividade que também ocorre o maior 
desperdício. A água utilizada para a irrigação das lavouras é em
grande parte perdida. Parte dela evapora ou escoa, indo parar 
em mananciais poluídos, o que a torna imprópria para o consu-
mo.

 Diminuição da biodiversidade - os agrotóxicos (pesticidas) 
utilizados para o controle de pragas nas lavouras, muitas vezes,
são pulverizados por aviões e atingem as áreas vizinhas, ma-
tando, assim, espécies de animais e plantas. Além disso, o des-
matamento também contribui para a diminuição da biodiversi-
dade, uma vez que desloca animais de seu habitat natural.

Embora a necessidade de produção de alimentos e outros produtos 
com origem na agricultura e na pecuária tenha sido argumento para 
justificar os impactos ao meio ambiente, tem crescido o número de 
iniciativas para encontrar alternativas à questão.

fonte; https://www.preparaenem.com/geografia/impactos-producao-
agricola.htm

https://www.preparaenem.com/geografia/efeito-estufa.htm
https://www.preparaenem.com/geografia/pecuaria-extensiva-intensiva.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências/ 6º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  

Aula 1                                                  

         Trabalho de avaliação:

         Entregar na escola.

         Textos de 01/10 e 14/10.

         Responda:

1) O que é ecossistema?

2) O que é ecologia?

3) Qual é o perigo dos produtos radioativos?

4) O que a poluição radioativa causa?

5) O que são produtos radioativos?

6) Quais os problemas causados pela poluição?

7) O que ocorre no inverno?

8) Quando os problemas pioram?

9) Quanto tempo dura esse fenômeno?

10)O calor do sol passa para o ar? (   )sim (   )não



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/ 6º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  

Aula 1                                                    

      Trabalho de avaliação:

      Entregar na escola.

1) Resolva:

a) 996:3=

b) 120x8=

c) 340x2=

d) 255:5=

e) 168+30=

f) 1400+300=

g) 846-125=

h) 368-135=

2) Resolva as expressões numéricas:

a) 30x2+150=

b) (25:5)+2x5=

c) (18:2)+17=

d) (40x2)-12=

e) 30x2-16=

f) 60x2+120=

3) Problemas:

a) Ana tem R$ 250,00, vai gastar R$ 150,00. Com quanto vai ficar?

b)  Um metro de tecido custa R$ 13,00. Quanto custara 3 metros?



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 6 ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre  135 minutos

Aula 1 / dia:                                                   

                                                           O ecossistema

      Responda:

1) O que é ecossistema?

2) Como os seres vivos se relacionam no ecossistema?

3) O que o ecossistema apresenta?

4) Como se chama a ciência que estuda o ecossistema?

5) Quais são os exemplos de ecossistema?

6) O que significa a palavra Ecologia?

Aula 2 / dia: 21/10/2020

                                                          Meio ambiente

      O ambiente em que vivemos está em constante transformação. Essas transformações 
ocorrem sempre na busca do equilíbrio.
      A vida dos seres humanos depende das transformações que ocorrem ao longo da vida.
     Os seres vivos em geral necessitam de energia para sobreviver, a qual é retirada do 
alimento, já nas plantas a água  e o gás carbônico são transformados em alimentos e 
oxigênio no processo chamado fotossíntese. Esses processos são fundamentais para 
manter a vida da planta e do planeta.
     As plantas produzem seu próprio alimento, sendo chamados de seres produtores, já as 
pessoas e os animais são chamadas de consumidores, porque precisam se alimentar dos 
alimentos encontrados na natureza.
    Esse ciclo começa com produtores, passa pelos consumidores e termina nos 
decompositores.



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Espanhola – 6º ano Fernanda

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre 1h/a

Aula 1 / dia: 20 e 27 de outubro

Passa o poema para Português:

                             



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática / 6 ano Maria  

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre 225 minutos 

Aula 1 / dia: 19/10/2020
 

      Resolva:

a) 136x2=                               n)44:2=

b) 123x3=

c) 125x5=

d) 113x3=

e) 105x2=

f) 100x2=

g) 102x3=

h) 104x2=

i) 84:2=

j) 36:6=

k) 28:2=

l) 82:2=

m) 63:3=

Aula 2 / dia: 21/11/2020        

      Resolva as expressões:

a) (3x5)+13=
b) (3x3)+10=
c) 3x5+21=
d) 3x9+4=
e) 3x3+25=



f) 3x7+21=
g) 2x10+20=
h) 2x7+36=
i) 2x18+6=
j) 4x4-3=
k) 2x9-7=
l) 2x8-6=
m) 2x5-6=
n) 2x9-8=

Aula 3 / dia: 23/10/2020

     Resolva:
a) Vamos dividir:

1) 840:4=
2) 600:2=
3) 600:3=
4) 1264:2=
5) 8644:2=
6) 9363:3=

b) Vamos multiplicar:
1) 1230x4=
2) 1365x2=
3) 1300x3=
4) 1325x5=
5) 1330x3=
6) 2640x2=



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Religião/6º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

19/10 à 30/10 Dois  períodos(90 minutos)

Aula 1 / dia:    23/10/2020 e 30/10/2020

    



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/6º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 29/10/2020                                                 

     Nem sempre será necessário ser um expert em inglês para responder a perguntas sobre um

texto.

     Seu conhecimento geral sobre o mundo, conhecido como BACKGROUND (conhecimento 
prévio)

permite que você faça inferências sobre um assunto de acordo com seu conhecimento prévio.

    1 — Leia o texto abaixo sobre Lionel Messi, capitão do time de futebol Barcelona e da seleção da

Argentina e responda as perguntas.



Hello,

My name is Lionel Messi. I’m 33 years old. I am from Argentina but now I live in Barcelona in

Spain with my parents (Jorge and Celia), my sister )Marisol) and my two brothers (Matias and

Rodrigo). I play football for the Barcelona team and the Argentine national team. I love playing

football. I also like cooking and watching TV.

Lionel Messi.

 Qual a idade de Lionel Messi?

 Em qual frase ele diz de onde ele é, sua origem?

 Quais os nomes de seus pais?

 Além de jogar futebol, o que ele gosta de fazer?

 Em qual país ele vive?



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Portuguesa/6º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1/ dia: 19/10 e 20/10     

      Hoje vamos estudar a preposição. Chama-se preposição a palavra invariável que tem a
função de ligar dois termos e estabelecer relações entre eles.

Observe:

   Ex:  Felipe bateu com sua cabeça na porta.

Preposições: com, na ( em+a)

   Algumas preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para,
por, sem, trás, sob, sobre.

       Quando duas ou mais palavras se juntam com valor de preposição, temos uma locução
prepositiva.

        Ex: Vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais.

        No exemplo acima a locução prepositiva é fora de, que, na oração, equivale a dizer:

        Vemos a violência a campear fora de estádios ( ...).

1. Circule as preposições das orações abaixo:

a) Eu fui de carro para casa.
b) A professora explicou o conteúdo após o recreio.
c) Meu tio está sem emprego.



d) As alunos ficaram na escola até o final do dia.
e) O dia começou com chuva.

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018.

Aula 2 e 3/ dia: 21/10 e 23/10     

     

     

      Continuando o tema da aula passada, a preposição.

      Às vezes, a preposição se une a uma palavra, resultando em outra palavra. Observe:

      ( a+o) = ao                                           ( de+esta)= desta

      ( a+os)= aos                                         ( em+o)= no                                 

      ( a+onde)= aonde                                 ( em+um)= num

      ( de+o)= do                                           ( em+isso)= nisso

      Nesses casos, dizemos que houve uma contração da preposição com palavras de
outras classes gramaticais.

      Outras contrações podemos observar no exercício seguinte:

1.Faça  a  contração  dos  elementos  abaixo.  Observe  as  contrações  apresentadas
anteriormente para realizar as seguintes.

a) ( de+ os)=

b) ( em+as)=

c) ( de+isso)=

d) ( em+esta)=



e) ( de+ ela)=

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP.
2018.

Aula 4 / dia: 26/10 e 27/10      

      Hoje vamos estudar a interjeição. É uma palavra ou locução que exprime um estado
emotivo:

Exs: “ Caramba! Isto é que se chama talento! ( Josué Montelo)

        “ Puxa vida! Outra vez! – exclamou Gumercindo, brecando o carro.” ( Edy Lima)  

      

      As interjeições podem exprimir e registrar os mais variados sentimentos e emoções.
Alguns tipos de interjeições:

Aclamação: Viva!

Dor, arrependimento, lástima: Ai! Ui! Oh! Meu Deus! Que pena! Xi!

Dúvida: Hum! Epa!

Alegria: Ah! Oh! Eh! Oba! Eba!

Apelo, pedido, chamamento: Socorro! Psiu! Misericórdia!

Alívio: Ufa! Arre!

Desejo: Tomara! Quem me dera! Queira Deus!

Silêncio: Psiu! Silêncio! Bico calado!

Saudação: Salve! Olá! Bom dia! Oi!

Despedida: Adeus! Até logo! Tchau!

Medo, terror, horror: Ui! Uh! Cruzes!



Desculpa: Perdão!

Pena: Oh! Coitado! Que pena! Pobre dele!

Agradecimento: Obrigado! Muito obrigado! Obrigada! Grato! 

     Escreva três frases utilizando interjeições diferentes. Ex: Oba! Estou de férias!

1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________

Obs:  Entregar  as  respostas  dessa  atividade  à  direção  da  escola  ou  postar  fotos  nas
mensagens instantâneas privadas.

Fonte:  Paschoal  Cegalla,  Domingos.  Novíssima  Gramática  da  Língua  Portuguesa.  São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.

Aula 5/ dia: 28/10 e 30/10       

   A partir dos tipos de interjeições que vimos na aula passada, classifique as interjeições
indicadas nos quadrinhos das tirinhas a seguir.



1º quadrinho:______________________________________________________________

2º quadrinho:_______________________________________________________________

2º quadrinho: ______________________________________________________________



1º quadrinho: ______________________________________________________________

Fonte: Tirinhas com interjeições. Google ( imagens)

Respostas de atividades:

Dia 05/10

- Atividade para entregar.

Dia 06/10

1. O humor diz  respeito  ao fato de que as duas pessoas estão sem poder  sair  do
telhado por causa do lixo acumulado.

2. A reflexão que devemos fazer é que o planeta precisa controlar o lixo acumulado
através da mudança dos hábitos das pessoas.

3. A  mulher  está  aflita,  desesperada,  enquanto  o  homem  está  assustado,
impressionado.



Dia 09/10

1. As palavras e as imagens comunicam às pessoas que todos devem mudar seus
hábitos, não jogando lixo nos rios e mares.

2. Resposta pessoal

3. A latinha deveria ser colocada na lixeira dos metais.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Redação/  6 ano  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
I I I trimestre  45 min

Aula 1 / dia:  22 e 29 de outubro



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 6º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            21.10. 2020  e 22.10.2020                                      

    Bom dia! 

1) Na nossa sociedade, o Estado (seja nas esferas Federal, Estadual ou Municipal) é responsável por
diversas atribuições, como garantia da segurança das pessoas, cobrança de impostos, criação das leis,
punição a quem descumprir as leis, etc.. Durante o auge do sistema que chamamos de Feudalismo, na
Europa Medieval, a realidade era bem diversa. Leia o texto abaixo e responda o que se pede:

“O Feudalismo, do ponto de vista político, representava uma pulverização do poder que respondia
melhor  às  necessidades  de  uma  sociedade  saída  do  fracasso  de  uma  tentativa  unitária  (Império
Carolíngio) e pressionada por inimigos externos (vikings,magiares, etc.). (...) Os grandes proprietários
rurais puderam usurpar atribuições do Estado [formação dos exércitos, cobrança de impostos, etc.].
(...)  Os condes foram se apossando de poderes régios e implodindo o Império Carolíngio.  Mas o
próprio poder condal também foi se parcelando e caindo nas mãos dos seus servidores, viscondes e
castelões.”

Hilário Fraco Jr., A Idade Média, p.62-63.

No período que estamos estudando, quem controlava as atribuições que hoje são do Estado

2) Por que podemos dizer que a Europa Medieval era uma sociedade essencialmente rural?

3)  O que  significa  dizer  que  a  economia  da  Europa medieval  era  uma economia  voltada  para  a
subsistência?

4) A economia feudal é caracterizada como:

a) agrária, voltada para a auto-suficiência.
b) industrial e mercantilista, baseada na exploração de terras.
c) agrária e comercial, com a produção destinada às exportações para o Oriente.
d) comercial e extrativista.
e) artesanal, com produção de manufaturas para abastecer os feudos.

5) A necessidade de apoio armado foi a principal razão da prática da vassalagem, na qual o cavaleiro
jurava fidelidade a um suserano. Entre outras coisas, o vassalo prestava serviço militar ao seu senhor e
recebia em troca um feudo (benefício), normalmente um pedaço de terra. Esse feudo era habitado por
camponeses e sua produção garantia ao vassalo o meio de se sustentar.

Em troca do feudo e da proteção do senhor, o vassalo devia várias outras obrigações, além da
prestação de assistência militar. Esses deveres incluíam a participação nos tribunais do senhor, oferta
de presentes quando o filho do senhor tornava-se cavaleiro ou quando a filha do senhor casava-se ou



mesmo o pagamento de resgates caso o senhor fosse capturado pelo inimigo.
(Adaptado de Marvin Perry, Civlização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.159)

a) Qual foi a principal razão para a prática da vassalagem durante a Idade Média?
b) O que o suserano garantia para seus vassalos?
c) Quais os deveres que o vassalo devia ao suserano?
d) O que garantia o sustento do vassalo?

Bom trabalho!



Aula 2 / dia:        28.10.2020  e  29.10.2020

Bom dia! 

Vamos usar as aulas dessa semana para realizar os exercícios da semana anterior! Lembre-se
que ele é um trabalho de avaliação. Você tem até dia 30.10.2020 para entregá-lo

Bom trabalho!



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  

                               

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas do “Vôlei Sentado” e “Basquete em Cadeira de Rodas”.

* 1- Assista os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?
*Você sabia que no último Campeonato Parapan-Americano de 2019 na cidade de Lima (Peru) o 
Brasil ficou em 1º Lugar na Classificação Final Geral...muito à frente dos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Argentina e Canadá, ambos em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares.

Tabela no Site - https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-
parapan-americanos 

Pesquise mais sobre o assunto.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
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