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PORTUGUÊS 

  

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, não se esqueça de colocar o título 

e a data de hoje: 

Título: Variações linguísticas  

Data: Juiz de Fora, 14 de setembro de 2020. 

 

1) Leia atentamente a tirinha abaixo.  

 

 

 

Agora, escreva à frente das palavras abaixo as diferentes variações linguísticas mencionadas na 

tirinha: 

 

Não - _______________________ 

Dormir - _____________________ 

Porque - ____________________ 

Filho - ______________________ 

Dormindo - __________________ 

Saber - _____________________ 
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2) Sabemos que a linguagem formal é uma linguagem culta, que usamos para tratar de 

assuntos sérios e importantes. Já a linguagem informal é uma linguagem cotidiana, que 

usamos no nosso dia a dia, com nossos amigos e familiares. Observe as frases abaixo e 

veja que elas estão escritas numa linguagem informal. Em seguida, passe-as para a 

linguagem formal.   

 

a) Cês vão brincar na praça hoje?  

______________________________________________________________________________ 

 

b) Eu tô indo ao supermercado agora. 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Ela tá passando mal, precisando de um médico. 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Qui dia é o seu aniversário?  

______________________________________________________________________________ 

 

e) A gente podia ir a um bom restaurante. 

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ARRANCANDO O RABO! 
 

Materiais necessários: uma camisa e fita crepe / giz.  
 

Para conquistar o ponto, o participante deverá “arrancar o rabo" do adversário, utilizando 

apenas as mãos para conseguir tirar o objeto da parte de trás do oponente. Lembrando que não 

pode: segurar a(s) mão(s) ou braço(s) da outra pessoa, empurrar, agarrar, encostar o bumbum 

na parede ou no chão para se defender. São permitidas apenas mudanças de direções para se 

alcançar o objetivo.  

Nesta atividade, simulamos uma espécie de Luta Olímpica, na qual os participantes têm 

noções de ataque e defesa, agilidade, reflexo, coordenação motora, além de noção 

espacial. 

Vamos brincar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (18/09): 

-Roupa e tênis confortáveis e próprios para exercícios físicos. 

- Garrafinha de água 

- Colchonete ou toalha.  

 


