
          

ALUNO (A):___________________________TURMA:_______________

     PROFESSORES: ALINE / BRAULIA /DÉBORA SIMÕES/ FERNANDA / 
JOÃO FERNANDO / KERLE / TAINARA

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS.
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE
ESTUDOS.



CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES.
ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!!

Professora: Débora Augusta Simões

ORIENTAÇÕES:  Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do
aluno para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número da
atividade no caderno.
COMPETÊNCIAS:  Compreender  a  língua  como fenômeno cultural,  histórico,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a
como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a
que pertencem.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Revisão das Classes de Palavras estudadas
(substantivo, artigo, adjetivo e verbo).
HABILIDADES: (EF07LP08): Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
adjetivos que ampliam o sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal.

Leia:
“A padaria dos finais felizes”

Um  balneário  tranquilo,  uma  loja  abandonada,  um  apartamento
pequeno. É isso que espera Polly Waterford quando ela chega à Cornualha, na
Inglaterra, fugindo de um relacionamento tóxico.

Para manter os pensamentos longe dos problemas, Polly se dedica a
seu passatempo favorito:  fazer  pão.  Enquanto  amassa,  estica  e  esmurra  a
massa,  extravasa  todas  as  emoções  e  prepara  fornadas  cada  vez  mais
gostosas.

Assim, o hobby se transforma em paixão e logo ela começa a operar sua
magia usando frutos secos, sementes, chocolate e o mel local, cortesia de um
lindo e charmoso apicultor.

“A padaria dos finais felizes” é a emocionante e bem-humorada história
de uma mulher que aprende que tanto a felicidade quanto um delicioso pão
quentinho podem ser encontrados em qualquer lugar.
Autora do livro: Jenny Colgan. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>.

Questão 1 – Grife os substantivos que compõem este trecho:

“Um balneário tranquilo, uma loja abandonada, um apartamento pequeno.”

Questão  2  –  Identifique  os  substantivos  próprios  presentes  no  primeiro
parágrafo do texto:
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Questão 3 – Na passagem “Para manter os pensamentos longe dos problemas
[...]”, o substantivo abstrato destacado designa: 
(     ) ação. 
(     ) qualidade. 
(     ) sentimento. 
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Questão  4  –  O  substantivo  “passatempo”  é  composto.  Por  quê?
_______________________________________________________________
___________________________________________________________

Questão 5 – Os substantivos “paixão” e “magia” têm em comum o gênero e o
número. Explique: 
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

Questão 6 – Qual é o plural de “mel”?
(     ) “méis”. 
(     ) “meles”. 
(     ) “méis” ou “meles”.

Questão 7-   Classifique as  palavras  sublinhadas como:  artigo,  substantivo,
adjetivo ou verbo:

a) As pessoas chegaram.  
b) A aluna estudava português. 
c) O meu amigo é legal.   
d) Choveu.  
e) Existem muitas casas amarelas.       
f) Há cadeiras na sala.  
g) O professor acredita na sua capacidade.     
h) A ideia começa na mente.      
i) Somos felizes.  
j) As melhores conquistas vêm com esforço.   

Questão 8-  Vamos analisar as duas frases abaixo:

a) Eu DESENHO um cão em meu caderno.
b) Eu fiz um DESENHO em meu caderno. 
Agora responda:
A  palavra  destacada  (Desenho)  é  da  mesma  classe  gramatical  nas  duas
frases?  Justifique:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

Leia:

O que é o Cerrado?

O Cerrado apresenta um conjunto de vegetações bem variadas. Tem
áreas  de  formações  campestres,  com  vegetação  bem  rasteira;  áreas  de
formações savânicas, que misturam vegetação rasteira com arbustos e poucas
árvores; e também área de mata mais densa, com árvores altas e próximas
umas das outras.



O clima no Cerrado é tropical, com temperatura variando entre 20 e 22
graus, podendo chegar a 26 graus no extremo norte da região. As chuvas se
concentram em um período do ano, definindo, assim, duas estações: uma de
clima seco, que geralmente se estende de maio a setembro, e outra conhecida
mesmo como estação de chuvas,  na  qual  mais  de  dois  terços do total  de
chuvas ocorre, concentradas entre outubro e abril.

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Disponível em:
<http://capes.cienciahoje.org.br>.

 

Questão 1 – Sublinhe o adjetivo no trecho a seguir:

“O Cerrado apresenta um conjunto de vegetações bem variadas.”

Questão 2  – Na passagem “[…]  com vegetação bem rasteira  […]”,  o  termo
destacado:
(     ) explica o sentido de uma característica da vegetação.

(     ) intensifica o sentido de uma característica da vegetação.

(     ) complementa o sentido de uma característica da vegetação.

Questão  3  – No  segmento  “[…]  uma  de  clima  seco  […]”,  há  um adjetivo.
Identifique o gênero e o número desse adjetivo:
R:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Questão 4 – Complete o espaço com o adjetivo “florestal” no plural:
“[…] e também áreas ______________ […]”

Habilidades:
▪(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
▪(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 
pontos da reta numérica e utilize-los em situações que envolvam adição e subtração.
▪(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.

MATEMÁTICA

PROFESSOR: JOÃO FERNANDO

INTRODUÇÃO

ADIÇÃO

Adição de números positivos: A soma de dois números positivos é um número positivo.

Exemplos:
a) (+ 2) + (+ 5) = + 7 Simplificando a) + 2 + 5 = + 7



b) (+ 1) + (+ 4) = + 5 a maneira b) + 1 + 4 = + 5
c) (+ 6) + (+ 3) = + 9 de escrever c) + 6 + 3 = + 9

Observe que escrevemos a  soma dos números inteiros  sem colocar  o  sinal  +  da  adição e
eliminamos os parênteses das parcelas.

Adição de números negativos: A soma de dois números negativos é um número negativo.

Exemplos:

a) (– 2) + (– 3) = – 5 Simplificando a) – 2 – 3 = – 5

b) (– 1) + (– 1) = – 2 a maneira b) – 1 – 1 = – 2

c) (– 7) + (– 2) = – 9 de escrever c) – 7 – 2 = – 9

Observe que podemos simplificar a maneira de escrever deixando de colocar o
sinal + da operação e eliminando os parênteses das parcelas.

SUBTRAÇÃO

A operação subtração é uma operação inversa à da adição.

Exemplos:

a) (+8) – (+4) = (+8) + (– 4) = + 4

b) (–6) – (+9)= (–6) + (–9)= –15

c) (+5) – (–2)= (+5) + (+2)= +7

Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses usando o significado do oposto.
Veja: 
a) – (+8) = -8 (Significa: O oposto de +8 é -8).
b) – (-3) = +3 (Significa: O oposto de -3 é +3).

Conclusão:
Para subtrairmos dois números, basta que adicionemos ao primeiro o oposto do segundo.

EXERCÍCIOS

1 – Calcule:
a) – 8 + 6 – 1 e) (+8) – (+5) i) – 13 + 7 – 2– 8 + 15 – 1
b) – 2 – 4 – 1 f) (– 8) + (– 5) j) + 22 – 3 – 14 – 5 + 24 + 12

c) 12 – 7 + 3 g)(– 3) + (+ 9) k) (– 2) – (– 3) + ( + 5)
d) 4 + 13 – 21 h) (+ 2) + (– 7) l) ( + 6) + (– 7) – (– 2)

2 - Utilizando a adição de números inteiros, calcule:
a) Em um jogo, Alice ganhou 12 pontos e perdeu 7.



b)  Uma comida  congelada  estava  sendo mantida  a  temperatura  de  ‒20  ºC  e  sofreu  uma
variação de ‒ 5 ºC.

c) Em um torneio de futebol, um time tem 14 pontos ganhos e 20 pontos perdidos.

d) Seu João depositou R$239,00 em sua conta corrente, que estava com um saldo devedor de
R$540,00.

3 - Num jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados:

a)  Qual  é  o  número  total  de  pontos  de  Carolina  após  as  quatro  partidas?
________________________________________________________

b)  Qual  é  o  número  total  de  pontos  de  Rodrigo  após  as  quatro  partidas?
________________________________________________________

c)  De  quem  foi  a  vantagem  final?  Quantos  pontos  de  diferença?
_______________________________________________________

4 - Uma pessoa tem R$600,00 em sua conta bancária e faz, sucessivamente,
as seguintes operações:

•Retira R$73,50;

•Deposita R$18,30;

•Retira R$466,90;

•Retira R$ 125,00.

O  saldo  final  fica  positivo  ou  negativo?  Em  quantos?
____________________________________________________________



5 - Paulo e Bia inventaram um jogo de dados diferente. Pintaram as faces dos
dados de modo que ficaram 2 faces amarelas, 2 azuis e 2 vermelhas. As faces
amarelas valiam 3 pontos , as faces vermelhas valiam 3 pontos  e as faces
azuis valiam 0. Eles jogavam 2 dados e multiplicavam os valores que saíam em
cada um, de acordo com as cores. Veja na tabela as jogadas de cada um e
encontre o vencedor.

Jogada Bia Paulo

1 Amarelo e Vermelho Vermelho e Azul

2 Amarelo e Amarelo Vermelho e Vermelho

3 Azul e Amarelo Amarelo e Amarelo

Jogada Bia Paulo

1

2

3

Orientações: 

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho.

▪ Lembre-se de ler o texto para a realização das atividades.

(EF07HI04) Identificar as principais características do Humanismo e do Renascimento e analisar seus significados.

HISTÓRIA
PROFESSORA: FERNANDA

RENASCIMENTO

Denominou-se Renascimento o movimento cultural e artístico dos séculos XV e XVI
que refletiu a nova mentalidade do homem europeu. Essa nova mentalidade, pela qual
o homem se colocava no centro do Universo, abandonando o teocentrismo (ideia de
que Deus e o centro do Universo), foi fruto de uma série de transformações, como o
ressurgimento do comércio e da vida urbana, no fim da Idade Média, e o aparecimento
de uma nova camada social, a burguesia, que lutava para libertar-se dos obstáculos
os  quais  impediam o  desenvolvimento  dos  seus negócios.  A  Itália  foi  o  berço  do



Renascimento,  graças  ao  desenvolvimento  econômico  de  suas  cidades,  que
controlavam o comércio no mar Mediterrâneo. No século XV, a cidade de Florença
constituía  o  principal  núcleo  da  produção renascentista.  Por  quase um século,  foi
governada  pela  família  Médicis,  cujos  membros,  principalmente  Lourenco,
patrocinaram grande número de pensadores e artistas.
No século XVI, a cidade de Roma passou a ter a supremacia da arte renascentista,
pois era para ela que convergiam os recursos financeiros de toda a cristandade. A
enorme riqueza que chegava a cidade era administrada pelos papas e cardeais, que
também se tornaram protetores  das artes.  Esses  patrocinadores,  burgueses  ricos,
príncipes,  cardeais,  papas,  eram  chamados  de  mecenas,  nome  derivado  de  Caio
Mecenas,  protetor  de  literatos  e  artistas  na  época  do  imperador  romano  Otavio
Augusto. Com o financiamento que recebiam, os artistas plásticos, poetas e escritores
tinham  condições  de  se  dedicar  totalmente  ao  seu  trabalho  e  desenvolver  seus
estudos, que levaram a criação de técnicas na arquitetura, na escultura e na pintura.

ATIVIDADES

Leia o texto com atenção, para responder as questões abaixo:

1- Explique o que foi o Renascimento?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2- Complete as afirmativas segundo o texto:
a) A_____________________ foi o berço do Renascimento. Graças ao 
____________________, que controlavam o __________________no Mar 
Mediterrâneo.

b) Em Florença, a família ______________________ patrocinou grande número de 
___________________ e _________________________.

3) Quem eram os mecenas? De onde surgiu essa palavra?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5) O que se entende por Teocentrismo?
(   ) Teoria Criada por João Calvino.
(   ) Ideia que o Homem é o centro do Universo.
(   ) Ideia que Deus é o centro do Universo.
(   ) Teoria da criação Humana

HABILIDADES:

(EF07GE02)  Analisar  a  influência  dos  fluxos  econômicos  e  populacionais  na  formação
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e
contemporâneas. 

GEOGRAFIA
PROFESSORA: KERLE



As fronteiras do Brasil

Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo que 15.735 km são
compostos por fronteiras terrestres e 7.367 km são fronteiras marítimas. Na
América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países do continente,
com exceção apenas do Chile e também do Equador, o que representa toda a
faixa de limitações terrestres do nosso país.

Já  nas  áreas  oceânicas,  as
fronteiras  brasileiras  estendem-se
durante todo o Oceano Atlântico e
são formadas quase que totalmente
por praias e regiões completamente
habitáveis,  elevando  o  potencial
turístico  brasileiro.  Vale  lembrar
que,  além  do  espaço  terrestre,  o
Brasil  detém  soberania  sobre  12
milhas  além  do  litoral  (Mar
Territorial),  sem  falar  nas  zonas
contíguas  e  zonas  econômicas
exclusivas, que foram estabelecidas
em tratados internacionais.

Em  geral,  quando  falamos  em
território  brasileiro,  falamos em um
espaço muito  amplo e privilegiado,
pois,  além de ser um dos maiores

países do mundo, o Brasil também é um dos que possuem as maiores áreas
habitáveis  e  produtivas.  Isso  acontece porque os  países maiores  do que o
nosso apresentam, em geral,  muitas áreas inóspitas, como regiões polares,
montanhosas ou desérticas, o que praticamente inexiste no Brasil.  Portanto,
em  termos  naturais,  podemos  dizer  que  o  Brasil  é  um  espaço  dotado  de
inúmeras riquezas e importâncias.

Fonte  do  texto:  Disponível  em:  https://brasilescola.uol.com.br/brasil/territorio-
brasileiro-localizacao-extensao-fronteiras.htm.  Acesso em 12 de abril de 2021.

Fonte do mapa:  https://static.todamateria.com.br/upload/58/4f/584f25e9aa5aa-
paises-da-america-do-sul.jpg

ATIVIDADES

1. Observe o mapa- político da America do Sul e complete as frases a seguir

https://static.todamateria.com.br/upload/58/4f/584f25e9aa5aa-paises-da-america-do-sul.jpg
https://static.todamateria.com.br/upload/58/4f/584f25e9aa5aa-paises-da-america-do-sul.jpg
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/territorio-brasileiro-localizacao-extensao-fronteiras.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/territorio-brasileiro-localizacao-extensao-fronteiras.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-fronteiras-brasil.htm


a) O maior país da América do Sul é o _________________________. Sua
capital é _______________.

b) A America do Sul é banhada a leste pelo oceano __________________ e a
oeste pelo oceano

_______________.

2. Encontre no diagrama a seguir o nome dos únicos países Sul- americanos
com os quais o Brasil não faz fronteira.



Orientações: 
Você�  dêvêrá�  colocár o nomê complêto, sê�riê ê á dátá no cádêrno ê á têmá� ticá dá áulá;
O têxto dêvêrá�  sêr lido, ás átividádês copiádás no cádêrno ê logo dêvêrá�  sêr êntrêguê áo profêssor 
átrávê�s dê foto ênviádá no whátsápp privádo do profêssor;
Quálquêr du� vidá êstou á disposiçá�o;

 CIÊNCIAS

Objeto de conhecimento / conteúdo: Transformações dos matériais.
Objetivo da aula: 
Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação demateriais 
(como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).
Metodologia: Leitura Textual e elaboração de atividade reflexiva.

Apresentação
Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar 
suas características e propriedades. Enquanto algumas transformações não 
alteram a composição de um material, outras levam à modificação de sua 
composição para originar novos produtos. Essas transformações ou fenômenos
podem ser:

Nossa atividade
Atividade

Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou 
química.



a) Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água 
________________________
b) O sorvete derrete fora do congelador ________________________
c) Uma goiaba cai da árvore e, depois de algum tempo, apodrece 
________________________
d) Uma folha de jornal é cortada em tiras ________________________

2) Vamos relembrar: Materiais Naturais e Materiais
Sintéticos ou Artificiais:

Agora, circule os materiais sintéticos desta lista: 

PANELA         PIA DE GRANITO       BOLSA DE
COURO             
                         COLHER DE PAU            AREIA

3) Leia a tira a seguir e responda às questões.

a) De que tipo é a transformação mencionada na tira? 
_________________________________________________________
b) O que provavelmente causou o cheiro identificado pelos personagens? 
__________________________________________________________

4) Para produzir chocolate utilizamos as sementes do cacau, que são 
processadas e misturadas a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do 
processo, é obtida uma mistura sólida homogênea, o chocolate, que então 
pode ser derretido e moldado.

a) Nos processos descritos, identifique as etapas em que ocorrem:
- Transformação química: _________________________________ 
- Transformação física: ___________________________________

b) Entre os materiais citados, qual(is) é(são) de origem natural e qual(is) é 
(são) sintético(s)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Orientações: 
Estar atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade 
com sucesso.
Fazer a atividade com  atenção e capricho.

INGLÊS
PROFESSORA: BRAULIA

TEMA:  Verb to be 
OBJETIVO: Adquirir gradativamente estruturas básicas da Língua Inglesa.
01-Leia com atenção:

02- Agora, organize as palavras para formar  frases em Inglês.



ARTE

PROFESSORA: TAYNARA

ATIVIDADES DE ARTE 7º ANO

PERSPECTIVA

A perspectiva (modo através do qual  alguma coisa é vista ou representada
tridimensionalmente em uma superfície plana)  é o efeito pelo qual os objetos
mais distantes parecem menores e elementos mais próximos do observador
são  desenhados  em  tamanho  maior.  Esta  distribuição  de  elementos  no
desenho deve responder a uma correta proporção para que o desenho não
perca o realismo. 

(Fonte: artesnocea.blogspot.com)

ATIVIDADE

Desenho do plano de fundo com recorte e colagem.

Desenhe  uma  linda  paisagem  utilizando  todo  o  espaço  da  folha  de  seu
caderno,  lembre-se  de  colorir.  Depois,  recorte  figuras  de  humanos  ou  de
animais de revistas e cole em cima da paisagem que você criou.
SEJA CRIATIVO E CAPRICHOSO!!!!!!
EXEMPLOS:

      



                                                                                           
(Fonte: artesnocea.blogspot.com)

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: ALINE

Habilidades: Experimentar,  fruir  e recriar diferentes brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de próprio desempenho.

Atividades
 Observe a sequência de 4 diferentes exercícios para realizar sua 
tarefa.

Exercício 1.

Daremos início a nossa aula de hoje com alongamento. Siga as 
instruções de acordo com os movimentos indicados, abaixo nas 
figuras, ficando 10 segundos em cada posição. Conte o tempo em 
voz alta.Faça sempre dos dois lados.

Exercício 2.

Observe a figura abaixo e vamos correr sem sair do lugar. 

Marque 2 minutos no relógio e corra sem sair do lugar.  



Levantando  bastante os joelhos, sem parar, até acabar o 

tempo. Repita por mais 3 vezes, descansando sempre ao 

terminar os dois minutos marcados no relógio.         

       Exercício 3.   

                   

     Polichinelo:    Começando em pé com as pernas juntas e braço
baixos, abre-se as pernas ao mesmo tempo levantando os braços acima
da  cabeça  e  batendo  palma.  Volta-se  a posição  inicial  e  continua
repetindo o movimento. Faça 20 Polichinelos e descanse por 1 minuto.
Faça mais 2 séries de 20 repetições.

Terá um total de 3 vezes de 20 Polichinelos, descansando 1 minuto entre 
cada repetição.

         Exercício 4.

   

         Prancha: A atividade consiste em deixar  o corpo parado com os músculos
contraídos por um tempo. Faça o exercício com os cotovelos apoiados no chão por 20



seguninte:

    Observação: Faça seu registro por meio de fotos ou vídeo.

                                   Relate o que achou desses exercícios e qual sua importância.


	O que é o Cerrado?

