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Atividades 

 

Essa semana vai iniciar as aulas práticas do Basquetebol, começaremos com 

dois fundamentos bem simples. O primeiro será o Manejo de bola, que tem 

como objetivo desenvolver a habilidade de Controle de Bola em diversas 

situações e o segundo fundamento será o Drible, que é um fundamento 

técnico que consiste, basicamente, em quicar a bola. 

As atividades para ser melhor compreendida vai ser mostrado através de vídeo 

aula para os alunos. 
 

ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 7º ano     DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 
Renascimento 
O Renascimento (ou Renascença) foi um movimento cultural e 
simultaneamente um período da história europeia, considerado como 
marcando o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Renascimento 
é normalmente considerado como tendo começado no século XIV na Itália e no 
século XVI no norte da Europa. Também é conhecido como Renascimento (em 
italiano).  
 
Além de atingir a Filosofia, as Artes e as Ciências, a Renascença fez parte de 
uma ampla gama de transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e 
religiosas que caracterizam a transição do Feudalismo para o Capitalismo. 
Nesse sentido, o Renascimento pode ser entendido como um elemento de 
ruptura, no plano cultural, com a estrutura medieval.  
 
O Renascimento Cultural manifestou-se primeiro nas cidades italianas, de onde 
se difundiu para todos os países da Europa Ocidental. Porém, o movimento 
apresentou maior expressão na Itália. Não obstante, é importante conhecer as 
manifestações renascentistas da Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, e menos 
intensamente, de Portugal e Espanha.  
 
O Renascimento está associado ao humanismo, o interesse crescente entre os 
acadêmicos europeus pelos textos clássicos, em latim e em grego, dos 
períodos anteriores ao triunfo do Cristianismo na cultura europeia. No século  
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ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 7º ano     DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 
XVI encontramos paralelamente ao interesse pela civilização clássica, um 
menosprezo pela Idade Média, associada a expressões como "barbarismo", 
"ignorância", "escuridão", "gótico", "noite de mil anos" ou "sombrio" (Bernard 
Cottret). 
 
O seguinte extrato de Pantagruel (1532), de François Rabelais costuma ser 
citado para ilustrar o espírito do renascimento:  
 
Todas as disciplinas são agora ressuscitadas, as línguas estabelecidas: Grego, 
sem o conhecimento do qual é uma vergonha alguém chamar-se erudito, 
Hebraico, Caldeu, Latim (...) O mundo inteiro está cheio de acadêmicos, 
pedagogos altamente cultivados, bibliotecas muito ricas, de tal modo que me 
parece que nem nos tempos de Platão, de Cícero ou Papinianus, o estudo era 
tão confortável como o que se vê a nossa volta. (...) Eu vejo que os ladrões de 
rua, os carrascos, os empregados do estábulo hoje em dia são mais eruditos 
do que os doutores e pregadores do meu tempo. 
 

Responda as questões  

1 - Explique com suas palavras o que foi o renascimento: 

2- Onde foi o berço do Renascimento? 

3- Cite algumas características do Renascimento: 

4- Qual das alternativas abaixo apresenta características do 
Renascimento Cultural? 
a) Teocentrismo; valorização da cultura egípcia; valorização da religião; 
estética fora da realidade. 
B) Geocentrismo; valorização apenas de temas religiosos; influência do 
misticismo; estética monocromática. 
c) Temas não relacionados com a realidade; pobreza de cores nas pinturas; 
Teocentrismo; valorização de temas abstratos. 
d) Antropocentrismo; valorização da cultura greco-romana; valorização da 
Ciência e da razão; busca do conhecimento em várias áreas. 
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5- Vários artistas italianos se destacaram no Renascimento Cultural. Qual 
das alternativas abaixo apresenta nomes de artistas italianos 
renascentistas? 
a) Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e Tintoretto. 
b) Pablo Picasso, Van Gogh, Galileu Galilei e Lucas Mantovanni. 
c) Pitágoras, Renoir, Portinari, Monet e Laurentino Schiatti. 
d) Lucas Mantovanni, Pablo Picasso, Monet, Girondinelli e Renoir. 
  
 
 
 
 
ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 7º ano     DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 
 6- Na Itália Renascentista quem eram os mecenas? 
a) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas. 
b) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época. 
c) Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os 
artístas renascentistas. 
d) Religiosos perseguidores de artistas, que faziam obras de arte criticando e 
contestando os fundamentos da Igreja Católica. 
 
 7- Sobre Leonardo da Vinci, é verdadeira afirmar que: 
a) Foi o mais importante escultor e poeta do Renascimento Italiano. 
b) Foi um importante pintor, escultor, cientista, engenheiro, escritor e físico do 
Renascimento. 
c) Foi um importante governante italiano que patrocinou vários artistas e 
cientistas do período renascentista. 
d) Foi um importante escultor e pintor italiano do Renascimento, cuja principal 
obra é Pietá. 

 

NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL. ESCOLA 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 7° ANO DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
                                      ATIVIDADE 
 
1- A partir de quando várias empresas internacionais intensificaram sua 

atuação no Brasil? Por quê? 
 
2- Atualmente é grande o número de empresas brasileiras atuando no exterior. 

Cerca de quantas empresas brasileiras atuam no exterior? Qual é a maior 
delas? Em que setor da economia atua? 
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3- Quais vantagens buscam as empresas brasileiras que se 
internacionalizaram? 

 
4- Por que a população pobre é a mais afetada pela poluição ambiental? 
 
5- Quais são os tipos de empresas quanto à origem do capital? 
 
6- O que é uma empresa transnacional? 
 
7- Defina: 
a) indústria de base ou de bens de produção. 
b) indústria de bens intermediários. 
c) indústria de bens de consumo duráveis. 
 
 
 
 
NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL. ESCOLA 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 7° ANO DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
d) indústria de bens de consumo não duráveis. 
 
8- Quais são as principais conseqüências da poluição ao ser humano? 
 
9- Assinale V ou F corretamente: 
(   ) O desenvolvimento industrial vem causando grandes impactos e 

desequilíbrios ao meio ambiente. 
(   ) Os poluentes são lançados no meio ambiente pelas indústrias de forma 

direta e indireta. 
(   ) A emissão de poluentes na atmosfera vem sendo reduzida 

significativamente. 
(    ) Uma das consequências da poluição ambiental é o efeito estufa artificial, 

que provoca o aquecimento global. 
(   ) O que dificulta que haja um aumento desenfreado da poluição é a eficiente 

fiscalização por parte dos órgãos competentes. 
(    ) O Brasil é um país que possui poucos exemplos de empresas poluidoras. 
(  ) O Brasil é um dos países que mais reciclam materiais. É o país que mais 

recicla alumínio, por exemplo. 
(    ) A cidade de Cubatão ainda é conhecida como “Vale da Morte”. 
 
10- Assinale a alternativa correta: 
a) as empresas transnacionais vêm ou vieram para o Brasil apenas com o 

interesse de aproveitar o menor custo da mão de obra. 
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    b) o governo brasileiro não privilegiou os interesses das    empresas 
multinacionais. 

    c) o Brasil não está inserido nesse processo de internacionalização de 
empresas. 

    d) o Brasil é uma das nações emergentes que possui o maior número de 
empresas atuando em outros países. 

 
  

NOME DA ESCOLA: CÉU AZUL 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 7° ANO 

DISCIPLINA: INGLÊS 

 

                  SUBJECTS: VERB TO BE AND  PERSONAL PRONOUNS 

 

EXERCISE 

01-Leia a tirinha abaixo e responda as questões: 
 

 

 

a- O que Charlie Brown está escrevendo? 

 

b- Quem é seu destinatário? 

(  ) Um amigo                              (  ) Avó                                    (  ) Avô 
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c- Compare as frases “ Mon and dad are fine” e “ And my dog is fine”. Qual 

delas está no singular e qual está no plural? 

 

d- Quais são as formas verbais usadas nas duas frases? 

 

e- Na frase “ Dear grandma, how are you?, a quem  o pronome  you se 

refere? 

 

NOME DA ESCOLA: Céu Azul 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 7º ano  

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
Biomas Brasileiros 
 
São seis os grandes biomas brasileiros (continentais). Os biomas são conjuntos de 
ecossistemas (vegetal e animal) com uma diversidade biológica própria. 
Segundo o IBGE, no Brasil há seis tipos de biomas continentais e um bioma 
marinho ou aquático. Quais são os biomas terrestres brasileiros, então? 
Amazônia 
Cerrado 
Caatinga 
Mata Atlântica 
Pantanal 
Pampa 
Mapa de Biomas do Brasil 
Observe no mapa onde estão localizados os biomas terrestres brasileiros. 

 
Biomas Terrestres do Brasil 
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Por suas dimensões continentais, o país abriga biomas tão distintos entre si como 
florestas tropicais até a vegetação cerrada. Conheça um pouco mais dessa 
diversidade: 
Bioma Amazônia 
Bioma Amazônia: rios, mata fechada e uma diversidade biológica insuperável 
Considerado o maior Bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do 
mundo, o bioma Amazônia corresponde a quase metade do território nacional. 
Abrange os estados brasileiros do: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima; parte de 
Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. 
O clima dessa região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada 
pela floresta amazônica com árvores de grande porte. 
Bioma Cerrado 
O cerrado brasileiro só perde para a Amazônia em termos de diversidade natural 
O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele abrange 
os estados do: Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 
Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área de outros seis estados. 
O clima predominante no cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de 
secas. Já a sua vegetação, é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, 
gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas. 
Bioma Caatinga 
O Xique-xique é um cacto típico da caatinga nordestina 
A Caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país. Ela abrange os estados 
do: Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e 
Sergipe. 
Além disso, há presença desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do 
Maranhão e de Minas Gerais. 
Típico do clima semi-árido, localizado no sertão nordestino, a caatinga apresenta uma 
vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os 
períodos de secas. Os cactus são característicos da Caatinga. 
Bioma Mata Atlântica 
As cachoeiras e nascentes d'água fazem parte da paisagem das serras da Mata 
Atlântica 
A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte à sul do país. Assim, ela engloba a 
totalidade de três estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina; 
grande parte do Paraná e pequenas porções de onze estados. 
O clima predominante é tropical-úmido com altas temperaturas e índice pluviométrico. 
A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio-
porte formando uma floresta densa e fechada.  
Bioma Pantanal 
O Jaburu é a árvore-símbolo do Pantanal 
O Bioma Pantanal, considerado o de menor extensão territorial do país, abrange dois 
estados brasileiros, a saber: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
O clima predominante é tropical continental com altas temperaturas e chuvas, de 
verão chuvoso e inverno seco. 
A vegetação do pantanal é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas 
rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou 
seja, os pântanos. 
  
Bioma Pampa 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/
https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://www.todamateria.com.br/cerrado/
https://www.todamateria.com.br/caatinga/
https://www.todamateria.com.br/sertao/
https://www.todamateria.com.br/mata-atlantica/
https://www.todamateria.com.br/pantanal/
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O Pampa serve de pastagem natural para milhares de animais 
O Pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ele ocupa mais da metade do 
território do Rio Grande do Sul. 
O clima é subtropical com as quatro estações do ano bem definidas e sua vegetação é 
marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. 
Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se 
desenvolvem grandes rebanhos.  
Biomas aquáticos 
Os biomas aquáticos correspondem aos ambientes de água doce (lagos, rios, 
igarapés...) e salgada (mares e oceanos). Eles são tão ricos em diversidade de 
espécies quanto os terrestres e também precisam ser conservados. 
A maior parte do nosso planeta, mais de 70%, é constituído por água salgada. O 
bioma marinho é classificado conforme a profundidade da água e das regiões 
iluminadas ou não pelos raios solares. 
Já os biomas de água doce abrangem os córregos, lagos, lagoas, geleiras, 
reservatórios subterrâneos e rios. 
  
Curiosidades 
Juntos, os biomas da Amazônia e da Mata Atlântica ocupam 100% de oito estados 
brasileiros. 
O Bioma Amazônia e o Bioma Pantanal ocupam juntos mais de metade do Brasil. 
A maior planície inundável do mundo é o pantanal mato-grossense. 
Atualmente, a Mata Atlântica corresponde a apenas 7% de sua área original. 
 
1- De acordo com o texto e os seus conhecimentos, aponte as principais 
características dos seguintes biomas brasileiros: 
a) Caatinga 
b) Cerrado 
c) Pantanal 
d) Mata Atlântica 
e) Floresta Amazônica 
 
2 - O Brasil, devido sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos 
de cobertura vegetal, sendo que cada Região brasileira apresenta um bioma 
predominante. Nesse sentido, relacione o estado ou região ao tipo de vegetação 
predominante. 

 

https://www.todamateria.com.br/pampa/
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. No Brasil existe uma rica variedade de paisagens naturais também conhecidas como: 

(A) plantas 
(B) biomas 

(C) rios 
(D) oceanos 

  
2. A maior parte da floresta tropical do mundo está localizada no estado do: 
A) Ceará 
(B) Amazonas 

(C) Piauí 
(D) Rio Grande do Norte 

  
3. Devido a variedade de espécies de plantas e animais que há na Mata Atlântica dizemos que há: 
(A) reflorestamento 
(B) biodiversidade 

(C) sustentabilidade 
(D) desmatamento 

  
4. O cerrado é o bioma dominante na região: 
(A) Sudeste 
(B) Nordeste 

(C) Centro-Oeste 
(D) Sul 

  
5. O único bioma exclusivamente brasileiro é a: 
(A) caatinga 
(B) cerrado 

(C) Floresta Amazônica 
(D) Mata Atlântica 

  
6. Associe: 
(A) Floresta Amazônica 
(B) Mata Atlântica 
(C) cerrado 
(D) caatinga 
  
(     ) Localiza-se próximo ao litoral ou em trechos montanhosos, onde chove com frequência, 
(    ) A região da floresta é úmida e quente na maior parte do ano, é a maior floresta tropical do mundo. 
(    ) É o único bioma exclusivamente brasileiro e o menos conhecido de todos. 
(    ) É composto por árvores não muito altas, separadas por áreas onde predominam as gramíneas. 
  
7. Complete com as palavras: biodiversidade, Chico Mendes, desmatamento 
    O ______________________é um problema grave que compromete a sobrevivência de muitos seres 
vivos. 
    A uma grande diversidade de espécies chamamos de ________________. 
    __________________________________foi um homem muito importante na luta pela preservação da 
Floresta Amazônica e pelos direitos dos povos que vivem nela. 
  
8. Assinale o bioma que há na região onde você mora: 
(A) cerrado 
(B) Pantanal 
(C) Mata Atlântica 
(D) Floresta Amazônica 



 
Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS 
DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

 EMEF CÉU AZUL 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 7º ANO 

DISCIPLINA: ARTE 

CULTURA POPULAR 

A cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pela 
interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão 
associados à linguagem popular e oral. 

Assim, a cultura popular inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, 
as festas, dentre outros. 

O folclore, utilizado como sinônimo da cultura popular, é composto por um 
conjunto de lendas e mitos transmitidos entre gerações e representam a 
herança cultural e social de um povo. 

A cultura popular brasileira reúne um conjunto de lendas, mitos e tradições do 
país, que estão calcados na história e na miscigenação de culturas, das quais 
se destacam: a portuguesa, a africana e a indígena. 

Danças populares brasileiras 

Danças 
folclóricas 

Danças tradicionais características de cada estado brasileiro, por vezes derivadas 
de rituais religiosos. 

Frevo 

Dança folclórica tradicional no nordeste do Brasil, especialmente no Recife e em 
Olinda. 

Quadrilha Dança caipira tradicional das festas juninas. 

Maracatu 

Dança tradicional do estado de Pernambuco, que mistura as culturas africana, 
portuguesa e indígena. 

Carimbó Dança tradicional do estado do Pará, que é marcada por movimentos giratórios. 

 

ATIVIDADE 

FAÇA UMA PESQUISA PARA SABER, QUAL O TIPO DE DANÇA POPULAR 

NO QUADRO ACIMA, ACONTECE NA SUA CIDADE E DEPOIS NO SEU 

CADERNO, REPRESENTE ESSA DANÇA FAZENDO UMA LINDA 

ILUSTRAÇÃO. 

 
 

https://www.todamateria.com.br/dancas-folcloricas/
https://www.todamateria.com.br/dancas-folcloricas/
https://www.todamateria.com.br/frevo/
https://www.todamateria.com.br/quadrilha/
https://www.todamateria.com.br/maracatu/
https://www.todamateria.com.br/carimbo/

