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ARTE 

 

 Aquarela – Criação pessoal                                

     

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Atletas Capixabas em diferentes esportes: 
 
Atividades 
 

1) Listamos alguns atletas que representam o esporte desse maravilhoso Estado. 
Pesquise sobre outros atletas capixabas que não estão nessa lista. 

R:  

Esquiva Falcão Florentino, pungilista, nascido em Vitória,E.S. -  12 de 
dezembro de 1989. 

 Em 2012, tornou-se o primeiro boxeador brasileiro a conquistar 
a medalha de prata em uma olimpíada,nos Jogos Olímpicos de Londres 
2012.[2] 

Esquiva é irmão de Yamaguchi Falcão e filho de Adegard Câmara 
Florentino, conhecido como Touro Moreno, ex-pugilista que ganhou esta 
alcunha ao empatar uma luta realizada na década de 60 contra Waldemar 

Santana, pupilo de Hélio Gracie. (Wikipédia) 

 

Erick Vinicius Silva e Silva nascido em Vila Velha, E.S., 

no dia  21 de junho de 1984, lutador de artes marciais 

mistas brasileiro , categoria meio-médio (até 77 kg). Foi 

campeão do Jungle Fight e assinou contrato com o Ultimate 

Fighting Championship em 2011.[1] 

Erick sonhava em ser jogador de futebol, mas começou 

no jiu-jitsu ainda adolescente, por influência de nomes 

como Royce Gracie.[2] Hoje, o lutador é faixa preta de Jiu-jitsu. 

Erick treina intensivo na X-Gym, onde é parceiro de treinos de Anderson Silva, Rafael 

Feijão e Ronaldo Souza. Mas, ele também treina na Team Nogueira e no Pro Fight. 

 

CHAVE DE CORREÇÃO 
 

01/06/2020 A 05/06/2020 
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Anderson França Varejão, mais conhecido por Varejão ou Andy, nascido 

em Colatina, no dia 28/09/1982, jogador brasileiro de basquetebol 

profissional. Com 2,11 metros de altura, ele joga como pivô. Atualmente 

está sem clube. Antes, defendia as cores do Flamengo no NBB. Seu irmão 

mais velho, Sandro Varejão, também foi jogador de basquete. (Wikipédia) 

 
 

  
 
Marcos Henrique Louzada Silva, mais conhecido como Didi, nascido 

em Cachoeiro de Itapemirim, 2 de julho de 1999 é um jogador de 

basquete profissional brasileiro. Em 2019, ele foi draftado para a NBA 

na 35ª posição pelo Atlanta Hawks, antes de seus direitos serem 

negociados com os New Orleans Pelicans. Assim, tornou-se o 18º 

jogador brasileiro a atuar na NBA. (Wikipédia) 

 
  

 
 

2) Você se destaca em alguma modalidade esportiva ou alguma atividade física? Então, 
envie um vídeo praticando. Pode ser um solo de dança, uma sequência de 
embaixadinha, entre outros. 
 

 Atividade de execução pessoal. 

 
 

3) Paulo André representa muito bem o nosso estado no atletismo, um esporte legal e 
acessível. Faça uma pesquisa e registre em seu caderno sobre as modalidades de 
corrida: Maratona, Corrida de Rua e Revezamentos. 
  

Maratona é a corrida mais longa do atletismo. São 42,195 km de muito esforço, desgaste, 
dificuldade e resistência. Históricamente é a última e mais emocionante prova dos Jogos Olimpicos. 

A Maratona é disputada desde os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896, sendo que 
o percurso a princípio era de 40 km 

Corrida de Rua, O critério da Federação Internacional das Associações de Atletismo (IAAF) define 

as Corridas de Rua, como provas de pedestreanismo, como disputadas em circuitos de rua (ruas, 

avenidas, estradas) com distâncias oficiais variando de 5 Km a 100 Km. 

Hoje as Corridas de Rua são bem populares em todo o mundo. São praticadas em sua grande 

maioria por atletas amadores que buscam melhorar e aumentar sua qualidade de vida através da 

prática esportiva. Na última década, houve um aumento significativo do número de praticantes, 

tanto no mundo como no Brasil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anderson_Varej%C3%A3o
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Corridas de Revezamento: são, obrigatoriamente, divididas em quatro etapas de 100 ou de 400m. 

Cada equipe de atletas, formada por quatro corredores, ocupa uma raia da pista de atletismo, de 

modo que sair da raia pode gerar desclassificação. Ao fim de cada percurso, há uma área de 20m 

destinada à troca de posse do bastão. A equipe vencedora é aquela que completar o ciclo da 

prova em menor tempo. 

 

    HISTÓRIA 

 

História da Colonização do Solo Espírito-santense. 

Responda: 

1) Como Vasco Coutinho chegou ao Espírito Santo? 

 

Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, chegou a bordo da 

caravela Glória, juntamente com cerca de 60 homens, na Prainha, em Vila Velha, com a 

missão de colonizar a então Capitania do Espírito Santo. 

 

 

2) Onde foi erguida a primeira vila, por Vasco Coutinho? E, está situado em qual município? 

      A primeira vila foi erguida aos pés do Morro do Moreno no Município de Vila Velha. 

 

3)  Devido à grande resistência dos índios, que impediam o crescimento do povoado, e após 

um longo planejamento, Vasco Coutinho concluiu o quê? 

Vasco Coutinho concluiu que não haveria melhor lugar para instalar a nova vila, do que a ilha 

de Santo Antônio, que hoje em dia é a cidade de Vitória. 

 

4) O que significa a palavra CAPIXABA?  

Na língua tupi - Roça ou plantação de milho e mandioca. 

 

5) De acordo com vídeo, o Espírito Santo, possui uma herança cultural indígena bem 

característica. Sendo assim, cite um objeto da nossa culinária, alguns alimentos e nomes de 

municípios e bairros, que receberam essa influência. 

      - Objeto da nossa culinária – panela de barro; 
      - Alguns alimentos – farinha de mandioca, pirão, pimenta; 
      -  Nome de Município – Guarapari, Itapemirim; 
      -  Bairro – Camburi, Jacaraípe. 
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6) Pesquise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início da colonização capixaba surgiu o apelido canela-verde. A versão mais aceita é de que o 

apelido foi criado pelos índios para os primeiros colonizadores, porque existia uma grande 

quantidade de algas marinhas na costa capixaba que manchava as calças e a canela dos 

portugueses quando desembarcavam. 

 

MATEMÁTICA 

 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 

ATIVIDADES 

1. A figura seguinte indica a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado 

dia. Observando-a e usando números inteiros positivos ou negativos, escreva a temperatura 

registrada nas cidades: 

 

Porque o termo  

canela-verde? 
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a) de Curitiba R.: + 2ºC ou 2ºC 

b) de Salvador R.: + 27ºC ou 27ºC 

c) de Porto Alegre R.:  - 2ºC 

d) de São Paulo R.: + 9ºC ou 9ºC 

e) do Rio de Janeiro R.: + 21ºC ou 21ºC 

f) de São Joaquim R.: - 6ºC 

 

2. Em 20/5, o saldo bancário de Roberto era de R$ 6500,00 a seu favor. Entre os dias 20/5 e 

25/5, o extrato bancário de Roberto mostrou a seguinte movimentação:  

 dia 21/5: retirada de R$ 4 000,00  

 dia 22/5: retirada de R$ 4 500,00  

 dia 23/5: depósito de R$ 10000,00  

 dia 24/5: retirada de R$ 1 500,00  

 dia 25/5: depósito de R$ 3 000,00  

Qual era o saldo bancário de Roberto, no final do dia 25/5? O saldo era de R$ 9 500,00 

R.: + 6 500,00 – 4 000,00 – 4 500,00 + 10 000,00 – 1 500,00 + 3 000,00 =  

      + 19 500,00 – 10 000,00 = + 9 500,00 

 

3. Calcule:  

a) (+11) + (-9) = R.: + 2 

 b) (-72) + (+60) = R.: - 12 

c) (+130) + (-30) = R.: + 100 

d) (-75) + (+48) = R.: - 27 

e) (-21) + (+20) = R.: - 1 

f) (-100) + (+109) = R.: + 9 

g) (+91) + (-221) = R.: - 130 

h) (-85) + (+100) = R.: + 15 

 

JOGO SUBINDO O TOBOGÃ -  

Execução pessoal 

 

 

 

 


