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Atividades 

 

Passe: lançamento para outro colega de equipe. O passe pode ser de peito 

(empurrando a bola para frente com as duas mãos), com uma das mãos, passe 

picado (ou quicado), passe de ombro e por cima da cabeça. O que determina 

qual passe deve ser utilizado é a distância e a situação em que o jogador se 

encontra durante a partida. 

 

 

1- Realizar os diversos tipos de Passe no Basquetebol, utilizando da técnica 

correta para melhor realização do movimento. 

2- Para a realização do Passe, sempre procurar colocar um alvo para simular o 

companheiro de equipe e ter mais precisão na hora do movimento. 
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NOME DA ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 7º ano     DISCIPLINA: HISTÓRIA 

Grandes navegações espanholas 

Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico 
dos portugueses e acompanharam os seus inúmeros feitos. A Espanha, no entanto, 
permaneceu alheia às Grandes Navegações até o final do século XV. Isso aconteceu porque, 
ao longo do século XV, os espanhóis tentavam consolidar-se territorialmente. 

Somente com a conquista de Granada (região no sul do território espanhol) pela Espanha, em 
1492, que os espanhóis deram abertura para o investimento em navegações marítimas. A 
primeira expedição montada pelos espanhóis foi exatamente a organizada 
por Cristóvão Colombo, um navegante genovês. Ele organizou uma expedição com três navios 
para alcançar a Ásia. A expedição de Colombo, no entanto, foi responsável pela chegada dos 
espanhóis à América em 12 de outubro de 1492. 

Consequências das Grandes Navegações  

As Grandes Navegações foram resultado de uma série de transformações em curso na Europa 
desde o século XII. Por meio delas, o continente europeu completou sua passagem da Idade 
Média para a Idade Moderna e fortaleceu o comércio e o uso da moeda a partir 
do mercantilismo. 

Além disso, as Grandes Navegações tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os 
séculos XV e XVI, consolidando um império ultramarino. Com as “descobertas” feitas nesse 
período, foi iniciada a colonização do continente americano. Os portugueses, por exemplo, 
conquistaram colônias em diferentes partes do mundo: América, África e Ásia. 

A “descoberta” da América foi responsável por uma verdadeira revolução. Os europeus 
entraram em contato com novos povos e novas culturas. Esse encontro, no entanto, resultou 
no massacre da cultura ameríndia e da cultura africana, ambas utilizadas como mão de obra 
escrava pelos europeus. 

 Lembrando que o objetivo principal dessas viagens era chegar à Índia.  Chegar às Índias era 
importante, pois apenas lá os portugueses podiam conseguir especiarias como pimenta e noz-
moscada, artigos que, na Europa, valiam tanto quanto prata e ouro. Especiarias que serviam 
tanto para temperar como para conservar os alimentos. E em busca de novas rotas para ad 
índias foi descoberto o novo mundo. 

Outra consequência foi o Tratado de Tordesilhas documento assinado em junho de 1494, na 
vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, 
através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e espanhola no território da América do 
Sul, chamado de “Novo Continente”. 

Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste 
da linha ficaria com a Espanha e a leste, Portugal. De acordo com alguns 
mapas, o território português no Brasil começava próximo a onde atualmente 
se encontra Belém, no Pará, e descia em linha reta até perto de Laguna, em 
Santa Catarina. O objetivo era acabar com as disputas de território desde que o 
novo continente havia sido “descoberto”, dois anos antes. 

https://escolakids.uol.com.br/idade-media-um-resumo.htm
https://escolakids.uol.com.br/idade-media-um-resumo.htm
https://escolakids.uol.com.br/mercantilismo.htm
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Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território 
espanhol. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos que 
conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito 
extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 
1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e atualizado 
para o Tratado de Madrid. 
 
Por que Portugal e Espanha? 
Esses dois países não dividem apenas a Península Ibérica*. No século XV, os 
dois países eram as maiores potências mundiais na expansão marítimo-
comercial da Europa, que buscava aumentar seus lucros à procura de novas 
rotas comerciais. 
Enquanto Portugal conquistou uma série de domínios ao longo da costa 
africana, os espanhóis finalizaram a formação de seu Estado nacional em 1492 
e a nação apostou no projeto do navegador Cristóvão Colombo, que chegou ao 
continente americano achando que estava nas Índias. 
 
Acordos anteriores 
Depois da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, a corte 
espanhola começou a se preocupar em proteger legalmente os territórios 
"recém-descobertos" e os portugueses sentiram seu império ameaçado. O rei 
espanhol Fernando II de Aragão pediu intercedência do papa Alexandre VI, que 
usou a ilha de Açores (atualmente Cabo Verde) como referência. 
Estabelecendo uma linha a 100 léguas da ilha, o papa demarcou todo o 
território a oeste dela como pertencente à Espanha. Na América do Sul, isso 
significa sua quase totalidade. O documento que criou essa regra se chamou 
Bula Inter Coetera. 
Com isso, Portugal não teria a posse de territórios na "recém-descoberta" 
América. O limite também dificultaria as navegações portuguesas no Oceano 
Atlântico, extremamente estratégico para seus negócios. Alguns historiadores 
dizem, também, que o rei D. João II sabia da existência de terras na parte sul 
do novo continente, mesmo sem ter desembarcado oficialmente no Brasil (o 
que só ocorreria em 1500). 
Como potência militar e econômica, a coroa portuguesa ameaçou os espanhóis 
e pediu a revisão do acordo. Para evitar conflitos, as duas nações abriram 
negociações para estabelecer um novo tratado que deveria contemplar os 
interesses dos dois. Assim chegou-se ao acordo de Tordesilhas. 
 
Atividades 

1- O que era especiarias e para que serviam? 
2- O que foi o Tratado de Tordesilhas e porque foi feito entre Portugal e 

Espanha? 
3- Por que o acordo Bula Inter Coetera não deu certo? 
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NOME DA ESCOLA: Céu Azul 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 7º ano  

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

Nessa coletânea iremos trabalhar com pesquisa. A partir do questionário 
realize sua pesquisa. 

Questionário sobre máquinas simples: 

1) O que são máquinas simples? Relacione exemplos de Máquinas simples 
básicas. 
2) Explique resumidamente o funcionamento de uma alavanca e Dê cinco 
exemplos de aplicações de alavancas. 
3) Dê um exemplo de Ponto de apoio 
4) O que é vantagem mecânica? 
5) Explique o funcionamento da roda e eixo 
6) Como funciona a polia? 
7) Como podem ser as máquinas simples? 
8) O que é uma máquina simples? 
9) Quais são as aplicações do parafuso? 
10) Onde se aplica o plano inclinado? 
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NOME DA ESCOLA: CÉU AZUL 
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SÉRIE/TURMA:7° ANO   / PROFESSORA: BRAULIA /  DISCIPLINA: INGLÊS 

 

                           ESTRANGEIRISMO 

                A INFLUÊNCIA DO INGLÊS NO PORTUGUÊS    

 

 

                           O QUÊ É ESTRANGEIRISMO? 

 

“São palavras e expressões de outras línguas, empregadas na língua 

portuguesa”. 
EX: Skate, site, light, pet shop, stress, hot dog, lan house, milkshake etc… 

 

 

                               EXERCISE 

 

1-Como você já sabe, várias palavras e expressões em Língua Inglesa fazem 

parte do nosso cotidiano. Elas estão em vários lugares: nos games, nas vitrines 

de lojas, nas embalagens de produtos e até mesmo nas etiquetas de roupas 

que usamos.Quais outras palavras/expressões em Inglês estão presentes na 

sua vida? 
 

 Recorte e cole no caderno  termos/palavras em Inglês utilizados no seu 

dia a dia.Depois, escreva os respectivos nomes em português.  
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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/
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Nome Da Escola: EMEF Céu Azul. 
Nome Do Aluno: 
Série/Turma: 7° Ano / Disciplina: Geografia 

CRUZADINHA  

1 – A floresta ________________  de clima equatorial e conhecida como Amazônia Legal, abriga milhões 

de espécies animais e vegetais, sendo de vital importância ao equilíbrio ambiental do planeta.  

2 – A  ________________   é uma vegetação típica de clima semiárido, localizada no Nordeste brasileiro. 

3 – A mata  ________________   é caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima tropical 

úmido, foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 7% de sua cobertura 

original. 

4 – O  ________________  está localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é considerada uma 

vegetação de transição, isto é, uma formação vegetal heterogênea composta por diferentes 

ecossistemas.  

5 – O  ________________   é típico do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido, é a 

segunda maior formação vegetal do Brasil.  

6 – Os  ________________   é um tipo de vegetação de formação litorânea, caracterizado principalmente 

por abranger diversas vegetações, ocorrendo em áreas baixas e, logo, sujeito à ação das marés. 

7 - A mata de  ________________  com a predominância de pinheiros e localizada no estado do Paraná, 

é uma vegetação típica de clima subtropical.  

8 – Os  ________________  também conhecidos como “pampas” e característicos de clima subtropical, 

apresentam vegetação rasteira com a predominância de capins e gramíneas. 
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Com grande extensão territorial e variação climática, o Brasil abriga 
vários tipos de vegetação, com destaque para a Caatinga, Campos, 
Cerrado, Floresta Amazônica, Mangues, Mata Atlântica, Mata de 
Araucária, Mata de Cocais e Pantanal. 

Caatinga: ocupando uma área de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, a 
Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ela é típica das regiões semiáridas, 
podendo ser encontrada nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e Minas Gerais. A vegetação é marcada por plantas xerófilas, 
adaptadas ao clima seco e a pouca disponibilidade de água. A fauna é representada por 
répteis, roedores, arara-azul, asa-branca, cutia, etc. 

Campos: esse tipo de vegetação ocupa áreas descontínuas no país, sendo mais comum na 
Região Sul, em especial no estado do Rio Grande do Sul. A vegetação dos Campos é formada 
por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos. 
Cerrado: considerado o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado está presente em diferentes 
estados brasileiros, sendo predominante na Região Centro-Oeste. Entre as características 
marcantes desse tipo de vegetação estão as árvores com caule tortuosos e o solo com poucos 
nutrientes. A fauna é representada pelo tamanduá-bandeira, lobo-guará, tatu-bola, veado,entre 
outras espécies. 

Floresta Amazônica: é a maior floresta tropical do mundo, além de apresentar a maior 
biodiversidade. Ela ocupa cerca de 42% do território nacional, estando presente na Região 
Norte e nos estados de Mato Grosso e Maranhão, além de outros países da América do Sul. 
Predominam as espécies de folhas largas, comuns em regiões de clima equatorial, quente e 
úmido. É muito grande a quantidade de espécies de animais, mas podemos destacar o jacaré, 
a jiboia, macacos, jabuti, etc. 
 
Manguezal: encontrado em diferentes áreas litorâneas, onde deságuam os rios, esse bioma é 
caracterizado por ser uma área alagada de fundo lodoso e salobro. Os principais animais dos 
mangues são o caranguejo e a ostra. 

Mata Atlântica: é um dos biomas mais ricos do mundo em espécies da fauna e da flora. Sua 
vegetação é bem diversificada, apresentando árvores de grande porte com folhas largas. As 
atividades humanas reduziram drasticamente a área original da Mata Atlântica, que é 
considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta. 
 
Mata de Araucária: é uma vegetação típica de regiões de clima subtropical. No Brasil, ela 
pode ser encontrada nos estados da Região Sul e em São Paulo. Sua vegetação é formada 
por árvores aciculifoliadas, com folhas em forma de agulha. A espécie dominante é a Araucaria 
angustifolia, nome científico do pinheiro-do-paraná.        

Mata de Cocais: ocupando áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, esse bioma é 
considerado uma zona de transição entre a Amazônia e o Sertão Nordestino. A vegetação é 
formada por palmeiras, com predominância do babaçu e da carnaúba, além do buriti e oiticica. 
 
Pantanal: esse bioma é considerado uma das maiores planícies inundáveis do mundo. O 
Pantanal está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de territórios 
do Paraguai e Bolívia. Abriga mais de 3.500 espécies de plantas e vários animais: jacaré, 
capivara, tucano, onça, macacos, etc. 

 


