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ARTE 

                                                  ELEMENTOS DE LINGUAGEM 

Atividades: 

1- Qual o nome das 3 principais colunas gregas? 

           Dórica, Jônica e Coríntia. 

2- Quais principais filósofos gregos? 

      Eram Sócrates, Aristóteles e Platão. 

3- Cite as principais características da Arquitetura grega: 

Na arquitetura grega, estavam presentes como características – planta retangular, uso do 

frontão triangular, uso das cariátides, ausência do arco e da abóbada, colunas rodeando 

edifícios e o predomínio da linha horizontal sobre a vertical. 

4- Cite monumentos da arquitetura grega: 

Paternon e Zeus Olímpico e teatros. 

5- Quais os principais instrumentos gregos? 

Eram a flauta, trompas, tambores, cítara e lira. 

6- Agora é sua vez, pesquise um templo grego, observe todas as características da arquitetura 
deste templo, e faça um desenho em seu caderno de arte: 

Atividade pessoal.  

HISTÓRIA   

CULTURA GREGA 

Responda as questões: 

1) A filosofia foi um grande legado do pensamento grego. O que eles buscavam entender? 

Buscavam entender os fenômenos da natureza por meio de explicações racionais e 

organizadas, fugindo das justificativas mitológicas. 

2) Na atualidade, em que a mitologia grega contribuiu? 

Contribuíram para vários filmes, séries e histórias, onde foram baseados no conjunto de 

mitos e deuses gregos, vistos como seres superiores, embora também tivessem sentimentos 

iguais aos dos homens. 

3) Pesquise o significado de FILOSOFIA E MITOLOGIA. 

Resposta pessoal. 
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4) Na ciência, quais os gregos que desenvolveram as regras básicas da geometria e do cálculo, 

ensinadas até hoje nas escolas? 

Pitágoras, Euclides e Arquimedes. 

5) Esparta e Atenas eram as principais cidades gregas. Qual eram as prioridades de cada uma 

na organização política? 

- Esparta focava na guerra, nos treinamentos e exercícios militares, para transformar seus 

cidadãos em guerreiros fortes, obedientes e competentes (priorizava somente o corpo). 

 - Atenas valorizava a educação de seu povo (privilegiavam o equilíbrio entre o corpo e a 

mente). Isso fez com que a cidade tenha se transformado em um centro cultural e intelectual 

de sua época. É em Atenas que surge a filosofia e a democracia, aspectos que 

transformaram a cidade no berço de todo o Mundo Ocidental. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

JOGOS OLÍMPICOS OU OLIMPÍADAS 
 

Questões: 

1) Onde surgiu os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas? E há quantos anos a.C.? 

Os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas, surgiram na Grécia há 2.500 a.C. 

2) O que os gregos buscavam com os Jogos Olímpicos? 

Além da religiosidade, os gregos buscavam a paz e a alegria entre as cidades gregas, a 

importância dos esportes e a manutenção de um corpo saudável. 

3) Os arcos olímpicos representam o que? 

Os arcos olímpicos representam a união de povos e raças dos cinco continentes. 

4) O que é doping esportivo? Dê sua opinião. 

     Resposta pessoal. 

5) Pesquise uma modalidade olímpica de sua preferência e escreva suas características. 

                Resposta pessoal. 

MATEMÁTICA 

Percorrendo a trilha 

Atividade de criação. 

 

ATÉ A PRÓXIMA!!! 


