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11º BLOCO DE ATIVIDADES 

TEMPO DE APRENDIZAGEM III – TAP III 

PERÍODO –   13 A 17 DE JULHO DE 2020. 

ESCOLA: ______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________________ 

 

SAÚDE EMOCIONAL 

O que é saúde emocional e como ela interfere no seu dia-a-dia? 

A saúde emocional é caracterizada pela capacidade de controlar as alterações de 

comportamento que influenciam nossas atividades cotidianas. Aborda sentimentos que 

ocasionam falta de motivação, vida afetiva vazia, comportamento apático frente aos 

desafios profissionais e procrastinação frente ás atividades diária.   

 

O desequilíbrio emocional é caracterizado pela exacerbação de emoções negativas, que 

podem se externar por meio de choros intensos, desabafos angustiantes, insônia ou 

agitação para dormir, irritabilidade, falta de paciência e dificuldade de concentração.  

Portanto, a urgência do debate em torno do tema é real, como mostram os dados de 

pesquisas realizadas em todo o mundo.  Segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Estamos 

falando de uma doença mental que, segundo o estudo, pode alcançar de 20% a 25% das 

pessoas no Brasil. A ansiedade, por sua vez, afeta quase 20 milhões de brasileiros (cerca 

de 9,3% da população). Isso inclui o transtorno obsessivo-compulsivo, problemas de 

fobia, estresse pós-traumático e até mesmo ataques de pânico.  

 

Já o suicídio é apontado pelo Ministério da Saúde como a quarta maior causa de mortes 

de jovens no país. São números expressivos e que, muitas vezes, ultrapassam 

outros indicadores relacionados à saúde e ao bem-estar da população. 

 

É preciso, portanto, estar atento aos eventos que acontecem ao longo do dia que 

inevitavelmente nos provoca reações; as emoções estão envolvidas em tudo, o tempo todo 

sendo importante aprender a gerenciá-las. Estão presentes nas nossas relações 

familiares, de trabalho, de amizade, de autoconhecimento. Às vezes, reprimimos medo, 

tristeza, alegria, raiva, entre tantas outras emoções que vivenciamos no dia-a-dia. 

Anestesiamos ou simplesmente as ignoramos por um tempo, mas não podemos fugir 

delas. O importante é aprender a reconhecê-las aprendendo a gerenciar o estresse e tomar 

decisões com equilíbrio e assertividade. 
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TAP III LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

 

ATIVIDADE 1 

De acordo com o texto, responda: 

1. O que caracteriza o desequilíbrio emocional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Quais transtornos emocionais são citados no texto que se refere à população 

brasileira? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Quais ações precisam ser desenvolvidas para ter uma boa saúde emocional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Quais situações precisam ser evitadas para manter uma boa saúde emocional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5. Reeducar os pensamentos é um processo. A princípio, essas ações não serão 
naturais, e será necessário fazer um grande esforço para mudar o padrão de 
resposta. No entanto, com o tempo tudo isso se torna mais fácil e até mesmo 
automático.  Faça o registro de um acontecimento, bem como as emoções que eles 
despertaram em você.  Não se recrimine pelas emoções negativas, mas pense que 
é necessário mudar seu padrão de pensamento para evitar que isso o prejudique 
ou gere comportamentos inadequados. 
 

 Situação:_________________________________________________________ 
 Emoção__________________________________________________________ 
 Pensamento:______________________________________________________ 

 
6.Substitua pensamentos negativos pelos positivos.   Ao se lembrar de um evento ou 
de pessoas do passado que traz lembranças negativas, também procure compensar 
com uma ou duas recordações positivas.  
 
 Evento/Pessoa _____________________________________________________ 
 Pensamento negativo ________________________________________________ 
 Pensamento positivo_________________________________________________  
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TAP III LÍNGUA PORTUGUESA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 
 

ATIVIDADE 2 

 O Questionário abreviado de Saúde Emocional que se segue não pretende avaliar a 

totalidade do seu bem-estar, mas pode ser usado como um exercício exploratório para 

ganhar percepção acerca do seu estado emocional. 

Leia as seguintes declarações e considere responder assinalando “SIM” ou “NÃO“. 

 

1. Eu dou importância a ter respeito por mim mesmo. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

2. Eu reconheço quando estou bem ou mal-humorado. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

3. Eu geralmente não perco controle das minhas emoções. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

4. Eu tenho um sentimento de compaixão por mim mesmo. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

5. Eu sou muito bom em perdoar a mim mesmo e aos outros. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

6. Eu acredito que as pessoas podem ser confiáveis e são bem intencionados. (    ) SIM    

(    ) NÃO. 

7. Eu geralmente não guardo ressentimentos contra as pessoas. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

8. Faço o melhor que posso para cuidar da minha saúde física. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

9. Estou ciente das minhas vulnerabilidades emocionais e faço um esforço para praticar a 

autocompaixão em torno das minhas feridas. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

10. Eu olho para o futuro com esperança e com um sentido de entusiasmo para o que está 

por vir. (    ) SIM   (    ) NÃO. 

 

Avaliação: Não há respostas certas ou erradas neste questionário, o objetivo é orientá-lo 

no sentido de perceber quais as áreas sensíveis que necessitam da sua atenção. Se o 

número de respostas “NÃO ”for igual ou superior ao” “SIM” essas são as áreas que mais 

necessitam de ser trabalhadas para que possa restabelecer o seu equilíbrio emocional. 

 

É fundamental não somente identificar os problemas relacionados à saúde emocional, mas 

também guiar suas atitudes para resolvê-los. A autoestima deve ser sempre cultivada 

através de comportamentos e atitudes positivas. Mude o visual, modifique o jeito de se 

vestir, aproxime-se de pessoas alegres, motivadoras, que possam te ajudar a controlar 

suas emoções e a crescer pessoal e profissionalmente. Administre as tensões e 

preocupações diárias para que elas não atrapalhem suas funções vitais de alimentação, 

sono e convívio social. 

A saúde emocional está relacionada à qualidade de vida, ao bem-estar e o equilíbrio da 

pessoa consigo mesmo e com o mundo. 
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 ATIVIDADE 3 

Vamos estudar os adjetivos? 

Os adjetivos são palavras que qualificam ou caracterizam um objeto ou uma pessoa. 

Podem variar de acordo com o gênero (masculino e feminino), a quantidade (singular ou 

plural). O adjetivo pode ser simples formado por uma só palavra (vestido vermelho) ou 

composto formado por duas ou mais palavras (vestido vermelho claro). 

 

1) Escolha na imagem três adjetivos que representem você: 

 

________________________________ 

 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

 

 

2)Transforme os substantivos sublinhados em adjetivos conforme o modelo: 

 

a) Quem tem carinho é carinhoso         b) Quem tem bondade é____________________ 

c) Quem tem gula é ____________      d) Quem tem coragem é ___________________ 

e) Quem tem medo é ___________      f) Quem tem teimosia é ___________________ 

 

3) Complete as frases com os adjetivos que considerar adequado: 

a) O brasileiro é um povo_________________. 

b) Eu moro numa casa ____________, ________________ e _______________. 

c) Minha família é ____________e brincalhona. 

 

4. Classifique os substantivos em simples ou composto: 

 

a) Pássaro amarelo ouro _______________     b) Noite escura __________________ 

c) Estrela do mar ________________               d) Camisa verde clara_____________ 

e) Camisa rosa ______________                      f) Torcida rubro negra _____________ 
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TAP III - ESTUDOS D MATEMÁTICA E ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA  
 

ATIVIDADE 4 

 

1) Observe o número 1.932 e responda as questões abaixo: 

 

a) Escreva como se lê: ___________________________________ 

b) Escreva seu antecessor: _______________________________ 

c) Escreva seu sucessor: __________________________________ 

 

2) Represente-o no Quadro de Valor de Lugar: 

MILHARES UNIDADES 

C D U C D U 

      

 

a) Quantas ordens tem esse número? ______________ 

b) Quantas classes tem esse número?_______________ 

c) Quanto vale o algarismo 3?_______________ 

d) Qual o dobro desse número? ____________ 

e) Qual o triplo desse número? ____________ 

 

3) Assinale a alternativa que os números estão colocados na ordem crescente: 

 

a) (   )    

 

b) (   ) 

 

     c)   (   ) 

 

 

125 161 193 122 147 

120 228 330 417 500 

193 161 147 125 380 
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ATIVIDADE 5  

1) Desafios Matemáticos:  
 

 
a) Total de patas de 12 cães _______________ 

b) Uma criança que tem um ano e meio de idade já viveu quantos meses?_________ 

c) 98 pés de sapatos formam quantos pares de sapato? __________ 

d) Quantos anos tem 01 década?_______________ 

e) Total de dias de 6 meses ____________________ 

 
2) Transforme as adições abaixo em multiplicação e resolva: 

 
a) 3 + 3 + 3 + 3 =                                               b) 14 + 14 + 14 =    

 
 

c)   8+ 8 +8 +8 + 8 =                                             d) 27 + 27 =  
      
  
3) Preencha o espaço em branco encontrando o número correspondente: 

 
a) 7 X _____= 35                      b)  ___ X 7= 21            c) 9 X 4 = ________ 

 
a)  ___ X 5 = 20                    e)  ___ X ____=  25          f)  6 X  3 =_______ 

  
 

4) A biblioteca de uma escola tem 1milhar de livros didáticos, 4 centenas de livros de 
literatura, 2 dezenas de livros de artes e 4 dicionários. Quantos livros há na 
biblioteca da escola? 

 
a) 1242             b) 1244            c) 1404             d)   1424 
 

 
5) Suponha que um ônibus, transporte 42 pessoas em cada viagem. Se esse ônibus 

fizer 8 viagens quantas pessoas transportará? 
 

               a) 336 pessoas           b) 263 pessoas           c)  463 pessoas 
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