
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

 6ª Etapa (7º Ano)

Períudo:17/05/2021 a 28/05/2021

Aluno: ………………………………………………………………………….

Professor: Samuel Muniz Guimarães

Componente Curricular: Língua Portuguesa

Objeto de Conhecimento: Flexões das palavras

 Palavras variáveis e invariáveis

              Podemos dividir as palavras em dois grandes grupos: as palavras variáveis, que 
acrescidas de sufixos e desinências têm o seu significado ampliado, e as palavras 
invariáveis, que não sofrem alterações.

             Ao acrescentar sufixos e desinências nominais ao radical de umas palavras, 
estamos flexionando essa palavra.

             

            Ex. Copo, copos copinho

Atividades: 

1 . “Meu amigo lança fora, alegremente, o jornal velho. ”

       a) Reescreva a frase acima substituindo amigo por amigos e jornal por jornais; faça 
as alterações necessárias.

……………………………………………………………………………………….

       b) Que palavras são variáveis? E quais são invariáveis?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

2 . Agrupar as palavras abaixo em duas colunas: uma com palavras variáveis; outra com 
as palavras invariáveis.

         Louco                             mas                                    se

          bastante                        ele                                      durante

         mentira                           vida                                     samba

         depois                             sapateiro                            anteontem

         que                                 homem                               lâmpada

 ………………………………………………………………………………………….        
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



3 . Agrupar em duas colunas: uma com os substantivos masculinos; outra com os 
substantivos femininos.

 Amigos             jornal                   imagem                desastre

trem                  França                 subúrbio                história

casal                 vida                     senhora                 braços

beijo                  boca                    Augusto                 Deolinda

noite                  netinho                goiabada               pedaço

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4 . “...tendo depois sonhado que seu netinho lhe oferecia um pedaço de goiabada.”

Aponte a palavra que apresenta flexão de grau.  …………………………………

5 .; “Passou então a pedir rodadas de conhaque, sendo servido pelo empregado do 
botequim, Joaquim Nunes.”

Aponte a palavra que apresenta flexão de grau. ……………………………………

6 . “ Se um repórte redigir essas duas notas e levá-las a um secretário de redação, será 
chamado de louco.”

       a) Qual o sexo da pessoa que redigiu as duas notas? 
………………………………………………..

       b) Reescreva a frase acima, trocando o sexo da pessoa que redigiu as duas notas.

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

7 . “...e a noite foi bastante fresca…”

Reescreva a oração acima substituindo noite por dia.

…………………………………………………………………………………………..

8 . “Se um repórter redigir essas duas notas…”

Reescreva a oração acima substituindo notas por textos.

……………………………………………………………………………………………

9 . “TURISTA INGLÊS É PRESO NA

       BAHIA E ACUSADO DE ABUSO”

   a) Qual o sexo da pessoa acusada de abuso?

…………………………………………………………..

   b) Reescreva a manchete do jornal trocando o sexo da pessoa acusada de abuso.

 ………………………………………………………………………………………..

c) Quais palavras concordam com a palavra turista da manchete do jornal?



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa – 7º ano
Período: 17/05/21 a 28/05/21
Aluno: _______________________________________________________________
Professora: Cibele
Componente curricular: Matemática 
Objeto de conhecimento: Sistema de numeração decimal/Númeors Naturais

Objetivos de aprendizagem ou habilidade 
 Comparar, ordenar e escrever números naturais

 Reconhecer o sistema de numeração  decimal, suas principais 
características (base, valor posicional e função do zero)

 Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos)

 Leitura e utilização de tabelas e gráficos 

 Operações com números inteiros

1) Calcule os produtos

a) (+4).(+3)
b) (-5).(+7)
c) (+9).(-2)
d) (-8).(-7)

e) (-4).(+6)
f) (-2).(-4)
g) (+9).(+5)
h) (+4).(-2)

2) Calcule 

A) (15) . (-20)
B) (-18) . (-18)
C) (-26) . (+14)
D) (32) . (-11)

E) (8) . (-17)
F) (-6) . (-4) . 0
G) (-1) . (-10) . (-2)
H) (-2) . (4) . (-3)

3) Calcule



A) -15.3
B) -2000.0
C) 9.(-12)
D) 7.(32)

E) (-2).8
F) (-10).(-10).25
G) (-18).10).(10)
H) 4.(-15).(20)

4) Calcule

a) 4.3-20
b) 15-6.8
c) 12.5-100
d) -40+8.5
e) -28-6.7
f) 35+(-9).(-2)
g) 18-(-6).(-1)
h) (-4).(-7)+50

5) Calcule x.y.z, sabendo que:

a) X=5 ; Y=-6 Z=-2
b) X=3 ; Y=4 e Z=-1
c) X=-7 ; Y=-7 e Z=-7
d) X=-5 ; Y=-2 e Z=4

6) Calcule o valor das expressões
a) 2.3-10
b) 18-7.9
c) 3.4-20
d) -15+2.3
e) 15+(-8).(+4)
f) 10+(+2).(-5)



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa – 7º ano
Período: 17/05/21 a 28/05/21
Aluno: ______________________________________________________________
Professora: Fabiane Lima Carlos 
Componente curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento: Ecologia (conceitos básicos)
Objetivos  de  aprendizagem: Analisar  e  construir  cadeias  alimentares  simples,
reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol
como fonte primária de energia na produção de alimentos.

Cadeias e teias alimentares
Quando os seres vivos se relacionam a fim de obter nutrientes, interferem no ambiente em que 
vivem. As relações alimentares que são estabelecidas em um ecossistema podem ser 
representadas pelas cadeias e teias alimentares.

As cadeias alimentares
Em uma cadeia alimentar, os seres vivos são classificados conforme seu nível trófico. 

A palavra “trófico” vem do grego trofos e refere-se à nutrição ou alimento. Cada nível trófico 
reúne organismos com tipo semelhante de alimentação no
ecossistema. 

Os  produtores são organismos  autótrofos. Eles são a
base da maioria  das cadeias  alimentares,  correspondendo  ao
primeiro nível trófico. Os principais produtores dos ecossistemas
(terrestres e aquáticos) são as plantas, as algas e alguns tipos
de bactérias fotossintetizantes.

Os  consumidores são  organismos  heterótrofos.  Eles
podem ser subdivididos em: primários (quando se alimentam dos
produtores);  secundários  (quando  se  alimentam  dos
consumidores  primários);  terciários  (quando se alimentam dos
consumidores  secundários);  e  assim  sucessivamente.  Os
animais  são  exemplos  de  consumidores,  assim  como  os
microcrustáceos e os protozoários de um ecossistema aquático.

Os decompositores, como certas espécies de bactérias
e  fungos,  são  organismos  heterótrofos;  alimentam-se  de
organismos mortos, de partes deles ou de resíduos deixados por
eles. Os decompositores reciclam a matéria no ambiente e agem
em todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. O papel de
cada organismo em uma cadeia alimentar pode ser evidenciado
por meio de um diagrama, como exemplificado ao lado.



As teias alimentares
Em geral, os seres vivos apresentam uma dieta variada. Um coelho, por exemplo, pode se 
alimentar de grãos de milho e de folhas, além de poder servir de alimento para gatos-do-mato e
raposas. Dessa forma, é possível concluir que os organismos podem participar de mais de uma
cadeia alimentar. O esquema que mostra as diversas relações alimentares que ocorrem em um
ecossistema é chamado teia alimentar.
Observando  as  teias
alimentares  a  seguir,  é
possível  perceber  que  um
organismo  pode  ocupar
diferentes níveis tróficos.
As  inter-relações
estabelecidas  pelas
populações  que  compõem
um  ecossistema  permitem
concluir que alterações em
uma das populações, como
um evento de extinção, têm
consequências  diretas  em
toda  a  comunidade.  Por
exemplo,  se  o  número  de
carnívoros  de  topo  de
cadeia  for  reduzido
drasticamente  em  um
ecossistema, o número de
suas  presas  vai,  em  um
primeiro  momento,  aumentar,  pois  não  haverá  predadores  para  caçá-los.  Esse  excedente
precisará  de mais alimento  e,  com isso,  ao longo  do tempo,  os organismos  dos quais  se
alimentam vão se tornar mais escassos. É provável que, após um tempo, as populações que
aumentaram venham a sofrer queda, por falta de alimento ou por excesso de predação.

ATIVIDADES
1) Indique o papel que cada organismo desempenha nas cadeias alimentares abaixo.



2) Observe esta teia alimentar de um ecossistema aquático e, em seguida, responda às 
questões.

a) Quem são os produtores?
b) Quem são os consumidores primários?
c) Quem são os consumidores secundários?
d) Quem são os consumidores terciários?
e) Quem é o consumidor quaternário?
f) Se a população de aves desse ecossistema 
sofresse drástica redução, o que provavelmente 
ocorreria com as populações de peixes e 
caranguejos?

3)  Com  base  no  texto  anterior,  assinale  a
alternativa que representa uma cadeia alimentar,
começando pelos produtores e terminando com os

consumidores secundários:
a) Rios, ariranhas e peixes.
b) Pastos, capivaras e onças.
c) Campos, gado e capivaras.
d) Pastos, jacarés e aves.

4) Analise o seguinte esquema referente a um certo ambiente natural e sua relação na 
sequência alimentar entre seres vivos.

O esquema representa:

(A) cadeia alimentar.

(B)  presença  de  vegetais  e   animais
produtores.

(C) teia alimentar.

(D) relação entre decompositores e 
consumidores.

5) Analise a teia alimentar abaixo:
Dentro desta teia alimentar, o lagarto é 
considerado:

A) Consumidor primário apenas 

B) Consumidor secundário apenas 

C) Consumidor primário e secundário 

D) Consumidor terciário e quaternário 

https://3.bp.blogspot.com/-PeDIK89O5cU/WAAOMsBeSuI/AAAAAAAADjw/81AeP_RJFUgPZb9ucRjQ2rxOZyM7zYyhQCK4B/s1600/cats.jpg
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6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa – 7º ano
Período: 17/05/21 a 28/05/21
Aluno:__________________________________________________
 Disciplina: Geografia
Objetivo do conhecimento: As Regiões do nosso Brasil: Região Sul e Região Centro-
Oeste

Habilidades a serem alcançadas: Conhecer características e dinâmicas populares re-
lacionadas à ocupação regional do nosso Brasil.

Região Sul

A região  Sul do  Brasil  tem  como  uma  de  suas  características  a forte  presença
européia em seu processo de colonização e povoamento.  Assim, possui  traços
europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima. Devido
ao  clima,  essa  região  atraiu  muitos  europeus,  o  que  possibilitou  um processo  de
colonização  diferente de  outras  regiões  brasileiras. É  a menor  dasregiões  do
País.Faz fronteira com o Uruguai, Argentina e Paraguai. Os três estados da Região Sul
e suas capitais  são:  Paraná (Curitiba)  Santa Catarina (Florianópolis)  Rio Grande do
Sul (Porto Alegre). Mais de 85% da população da região Sul vive na zona urbana. A
maioria encontra-se nas regiões metropolitanas das três capitais, pois é onde estão
concentrados os  principais  serviços  e oportunidades de empregos.   O Sul  do  país
tem destaque em vários setores econômicos brasileiros. Por ser uma região bem
desenvolvida  no  aspecto  tecnológico  e  industrial.  A  região  é líder  na  criação  de
suínos e aves no Brasil, tendo os maiores rebanhos. As atividades industriais estão
relacionadas  com  produção  de  matéria-prima,  como itens  têxteis,  lacticínios,
frigoríficos,  grãos, etc.  O estado mais industrializado é o Rio Grande do Sul,  com
grandes complexos industriais na região metropolitana de Porto Alegre. Em Caxias do
Sul, há uma grande produção de vinhos, sendo um polo de referência no Brasil todo.
Na  região  metropolitana  de  Curitiba,  por  estar  próxima  à  região  Sudeste,  o
desenvolvimento  industrial  também  é  grande  e  bem  diversificado,  com indústrias
automobilísticas, químicas, madeireiras, entre outras. Em Santa Catarina, no litoral
sul, há a extração de carvão mineral, que é usado nas usinas termais e nas indústrias
siderúrgicas  de  toda  a  região  Sul,  contribuindo  de  forma  positiva  para  o
desenvolvimento  econômico  dos  três  estados.A influência européia é  marcada
também nas manifestações culturais da região Sul. A maioria das festividades sulistas
tem a ver com algum aspecto europeu, Em Santa Catarina, duas festividades chamam
a atenção. A primeira é a Dança de Fitas, tradição antiga que consiste em um pau-de-
fita de onde saem pares de fitas coloridas.. Já a segunda festa é a Oktoberfest, que
acontece  em  Blumenau.  Esse  evento  tipicamente  alemão  homenageia  a  cerveja

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm
https://www.todamateria.com.br/rio-grande-do-sul/
https://www.todamateria.com.br/rio-grande-do-sul/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-santa-catarina/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-parana/


(atração principal da festa), levando inúmeros turistas de todos os cantos do Brasil (e
de algumas partes do mundo) para a cidade. No Rio Grande do Sul, devido ao alto
cultivo da uva, algumas cidades costumam celebrar a Festa da Uva, que reúne as
tradições dos antepassados e uma vasta culinária a partir  de produtos feitos dessa
fruta. Há também, na cidade de Gramado, um dos maiores festivais de cinema do
mundo,  o Festival  de Cinema de Gramado,  que acontece anualmente no mês de
agosto, premiando cineastas das línguas portuguesas e espanholas. A religião também
marca presença em algumas festividades do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo,
há a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorre no dia 2 de fevereiro, em
Porto Alegre. Centenas de barqueiros e fiéis participam de uma procissão em alto-mar

Aspectos Naturais da Região Sul:Oclima na região Sul, devido à sua localização sob
o Trópico de Capricórnio, é o subtropical. Esse clima está presente em toda a região,
exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima tropical de altitude.O clima
subtropical apresenta as quatro estações do ano bem definidas, com verões quentes,
invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Devido à boa definição
das  estações  do  ano,  a  região  Sul  é  a  que apresenta  a  maior  amplitude
térmica dentre as regiões brasileiras, pois há grande variação de temperatura ao longo
do  ano.No  inverno,  a  massa  de  ar  polar  atua  na  região,  fazendo  com  que  as
temperaturas caiam consideravelmente, podendo até nevar em algumas cidades, como
em São  Joaquim,  no  estado  de  Santa  Catarina.Orelevo da  região  Sul  diminui  de
altitude no sentido leste-oeste. Com isso, alguns rios que nascem perto do oceano
correm em direção  ao  interior,  desaguando  em outros  rios.  É  uma  região  que  se
constitui  de  muitos planaltos com  formações  geológicas  antigas, de  terrenos
sedimentares e cristalinos.A mais famosa serra do relevo sulista é a Serra do Mar, que
está localizada desde o Rio de Janeiro até o sul do litoral de Santa Catarina. Essa serra
é um divisor de águas, pois os rios que nascem a leste da serra correm para o oceano;
já os que nascem a oeste correm para o interior  do país.  O pico mais alto do sul
brasileiro  está  nessa  serra:  é  o  Pico  do  Paraná,  com  altitude  de  1922  meros.
Hidrografia  da  região  Sul:  A  região  sul  contém quatro  regiões  hidrográficas
brasileiras:A região hidrográfica do Uruguai,região hidrográfica do Paraná,região
Atlântico  Sul eregiãoAtlânticoSudeste.Vegetação  da  região  Sul:  A  paisagem  que
predomina na região Sul é a Mata das Araucárias, mas há a presença de Campos e
Florestas Tropicais, com vestígios da Mata Atlântica

A região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando, aproximadamente, 19% do
território brasileiro. Entretanto, seus estados — Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul  e  Distrito  Federal  —  não  são  muito  povoados,  tendo uma  das
menores densidades  demográficas do  Brasil.Outra  característica  marcante  do
Centro-Oeste é sua força no setor primário da economia. As atividades agrícolas e
pecuaristas  são  destaques  nos  três  maiores  estados  em  extensão  territorial,  com
ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro.A história da
região Centro-Oeste deve ser contada a partir  do povoamento da região. Por muito
tempo, o Centro-Oeste  brasileiro  foi  uma  área  espanhola,  devido  ao Tratado  de
Tordesilhas. Durante quase dois séculos, apenas jesuítas espanhóis aventuravam-se
nas  áreas  interioranas  para  catequizar  nativos,  nas  chamadas  missões
jesuíticas.Noséculo  XVII,  paulistas  conhecidos  como bandeirantes partiram para  as
atuais áreas dos estados do Centro-Oeste em busca de ouro e pedras preciosas..No
final do século XVII e início do XVIII, fazendas de gado foram fundadas no Centro-
Oeste,  o  que  facilitou,  de  forma  lenta  e  gradual,  o  povoamento  fixo  de  algumas
áreas.Já no século XIX, a região ainda estava pouco povoada, pois a concentração
maior era no litoral e no norte brasileiros, com a extração da borracha nas árvores de
seringueira.A  ocupação  efetiva  da  região  só  aconteceu  no  século  XX,  com
o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país, nos

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-hidrografica-parana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-hidrografica-uruguai.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-araucarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estacoes-ano.htm


anos  de  1930  a  1950  e  principalmente  na  década  de  1960,  com a construção  de
Brasília, a Capital Federal.
Clima do Centro-Oeste: Por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região
Centro-Oeste é o tropical  continental.  Entretanto,  algumas áreas podem apresentar
clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. 
Relevo do Centro-Oeste:Em relação ao relevo, três unidades são encontradas no
Centro-Oeste: planaltos, depressões e planícies. 
Hidrografia da região Centro-Oeste: Devido ao relevo e à localização da região, no
Centro-Oeste  nascem importantes  rios  que  alimentam outras  áreas  do  país,  como
alguns estados do Sul e do Norte do Brasil. O Centro-Oeste possui áreas em que três
bacias hidrográficas podem ser encontradas: a Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e
a Amazônica.
Vegetação do Centro-oeste: A vegetação do Centro-Oeste é bastante diversificada,
pois  há  forte  incidência  de  raios  solares  e  clima  quente,  fatores  ideais  para  o
florescimento da biodiversidade. Entre os biomas encontrados na região, três merecem
atenção:  o  Cerrado,  o  Pantanal  e  a  Floresta  Amazônica.São  paisagens  com
características  diferentes,  mas  que  sofrem  com um  fator  em comum:  a  expansão
agropecuária.  Por  conta  disso,  esses  biomas  estão fortemente  ameaçados, e,  em
muitos locais, algumas espécies da fauna podem ser extintas.
Principais atividades econômicas da região Centro-Oeste
Na região Centro-Oeste, a economia é destaque nos setores primário e secundário,
agropecuária e indústrias, respectivamente.
A agricultura em alguns estados é favorecida pela existência de terra roxa, um solo
fértil  originado de composição basáltica,  muito  comum em algumas áreas de Mato
Grosso. Entretanto, a maior parte da região possui solos com baixa fertilidade, o que
acarretava em dificuldades agrícolas até o século passado. Na década de 1970,  a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveu várias técnicas
de aumento de produção de alimentos,  em comunhão com a Revolução Verde que
ocorria  no  mundo.  Uma  dessas  técnicas  é  a calagem,  que  utiliza  calcário  para
regularizar a acidez do solo do Cerrado, além de desenvolver sementes de soja, que se
adaptaram a esse bioma.Parque Nacional do Xingu vs. área desmatada para cultivo
agrícola,  no  Mato  Grosso.Com  base  nisso,  o  estado  de  Goiás  passou  a  produzir
grandes  quantidades  de  produtos  agrícolas,  como  a soja, o algodão, a cana-de-
açúcar, o milho, entre outros produtos, sendo referência nacional nesses gêneros.O
estado  de  Mato  Grosso  conta  com  a  forte  presença pecuarista na  economia.  De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, o Brasil contava
com 213.523.056 cabeças de gado bovino. Desse total, 73.838.400 localizavam-se no
Centro-Oeste, sendo mais de 30 milhões só no Mato Grosso. No geral, a criação é
intensiva e extensiva, ou seja, há presença de tecnologia e gado confinado, como há
a criação do gado solto, respectivamente. Em geral, a pecuária extensiva é praticada
nas áreas do Pantanal mato-grossense, e a intensiva é bastante comum em Goiás e no
Mato Grosso do Sul.Já as indústrias estão presentes, principalmente, em Goiás e no
sul de Mato Grosso do Sul, devido à proximidade com o Sudeste. No estado goiano,
podemos destacar três grandes centros industriais da região: Anápolis, com o Distrito
Agroindustrial de Anápolis (DAIA); Aparecida de Goiânia, com o Distrito Agroindustrial
de Aparecida de Goiânia (Daiag); e a capital Goiânia, com importantes indústrias do
ramo farmacêutico e de bebidas. Em Mato Grosso do Sul, os destaques industriais são:
Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, cidades que abrigam importantes
indústrias frigoríficas e as fábricas de óleo de soja.
Aspectos culturais da região Centro-Oeste
A cultura do  Centro-Oeste  marca  bem  sua  história  de  migração  e  religiosidade.
Elementos religiosos, indígenas, paulistas e até europeus estão presentes nas variadas
festas que ocorrem nos quatro estados da região.Em Goiás, as festas religiosas são
presenças marcantes. Na cidade de Pirenópolis, ocorrem as tradicionais cavalhadas



do Brasil. Além disso, há a famosa procissão do fogaréu, na Cidade de Goiás, que
acontece durante as comemorações da Páscoa  .   No Mato Grosso há uma dança típica,
o cururu. Essa dança pode ser realizada com violeiros desafiando-se com versos e
prosas, ou com homens em círculos, ao som de violas e reco-reco.Outra manifestação
artística é bastante forte no Centro-Oeste, principalmente em Goiás e no Mato Grosso.
A música sertaneja é  presença garantida  na maioria  das cidades desses estados.
Várias duplas famosas saíram do interior goiano e hoje fazem sucesso por todo Brasil,
como Zezé di Camargo e Luciano, Jorge e Matheus, além do cantor Leonardo, que
fazia dupla com seu irmão Leandro.
Atividade:

1- Sabemos que é a região Sul representa a menor região do nosso país, diante disso
quais são os três estados que fazem parte da região Sul e suas capitais?

2- A Região Sul do nosso Brasil têm características marcantes através do seu processo
de colonização, sendo assim, dê acordo com o texto estudado essas características
são provenientes de qual lugar?

3- A influência Européia é marcada também nas manifestações culturais da região Sul,
Diante dessa informação descreva algumas tradições culturais da região Sul?

4- Assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras:
(  ) O clima na região Sul que está presente em quase toda a região é o subtropical.
(    ) A região sul é líder na criação de suínos e aves no Brasil.
(    ) O estado mais industrializado é o Rio Grande do Sul.
(    ) Na região Sul quase não existe á presença do processo industrial.
(   ) Os estados que fazem parte da região Sul: São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
5-Dê acordo com o texto estudado quais são os estados que fazem parte da região
Centro- Oeste?

6-A  história  da  região  Centro-Oeste  deve  ser  contada  a  partir  do  povoamento  da
região. Por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro foi uma área espanhola, baseando-
se em qual fator podemos descrever isso?

7-Na região Centro-Oeste, a economia é destaque nos setores primário e secundário,
sendo assim escreva sobre a economia da região.

8- Relacionado ao conteúdo estudado sobre a região Centro-  Oeste escreva sobre
alguns aspectos naturais que são importantes para a região:
A-  Clima do Centro-Oeste:

B- Relevo do Centro-Oeste:

C- Hidrografia da região Centro-Oeste:

D- Vegetação do Centro-oeste:



EMEF “LACERDA DE AGUIAR - EJA”
6ª Coletânea – 2º Semestre

7º ano-EJA
Períudo: 17/05/2021 a 28/05/2021
Aluno: ______________________________________________________

Professor: Carlson Cruz_______________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo:  O Renascimento Italiano

Orientações:
Atenção alunos: 
 Organize o seu dia;
 Não deixe as atividades acumularem.
 Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das palavras.
 Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortale-

cer ainda mais os seus vínculos com ela.

Objetivos de aprendizagem:  Identificar as principais características dos Humanismos e dos
Renascimentos e analisar seus significado.

Renascimento Italiano

O período do Renascimento, ou  Renascença Italiana  se passou na Europa
entre os séculos XIV e XVI. Pode-se dizer que foi um período transitório entre a
Idade Média e a Idade Moderna do qual foi marcado por importantes mudanças no
pensamento socio-cultural, refletidos na economia, política e       religião. Observamos
neste período,  volta aos paradigmas da Antiguidade Clássica, que trazia como ideal o
humanismo e o naturalismo,   foram   os   principais    fios    condutores    de    todo um
período de reflorescência empírica e científica de uma época.

Mona Lisa, pintura de Leonardo da Vinci, 1506.



Entre as cidades de Siena e Florença, foi onde o Renascimento se originou,
proliferando-se mais tarde por toda a Europa. Grandes transformações ocorreram na
cidade de Roma,  o  que originou  o surgimento de importantes  nomes na literatura,
arquitetura, bem como nas artes plásticas. Esta, que por sua vez foi marcada pela
busca do belo, trazia em seus parâmetros de perfeição o estudo de anatomia, simetria
e proporção das figuras. Destacam-se alguns desses grandiosos nomes que marcaram
a história das artes, com seus retratos, pinturas, esculturas e arquiteturas dignas de
caráter divinal, artistas como  Leonardo Da Vinci,  Michelangelo,  Rafael,  Donatello,
Brunelleschi e Botticelli, podendo ser dito que foram um dos maiores representantes
do movimento renascentista.

Leonardo da Vinci é o que se pode ter como referência de um homem
Renascentista. De uma personalidade inquieta, ele não se contentava em dedicar-se
apenas  a  uma área.  Pintura,  escultura,  engenharia,  matemática, poesia, música e
ciência o fascinavam. Suas pinturas são conhecidas mundialmente e nenhuma outra
obra de qualquer outro artista até os tempos de hoje foram tão reproduzidas quanto
“Monalisa” e “Última Ceia”. Suas obras são passíveis de interpretações, pois em cada
uma delas é possível identificar uma infinidade de detalhes que, certamente não foram
criados ao acaso. Dominou com exímio a técnica de luz e sombra, usando pinceladas
certeiras capazes de iludir qualquer observador mais atento. Leonardo é considerado
por muitos estudiosos como um dos maiores gênios já existentes no mundo, levando
em consideração a diversidade de suas criações, a contribuição que deixou para seus
contemporâneos e o seu QI, avaliado em 180 em um estudo realizado no ano de
1926, sendo que a partir de 140 a pessoa já pode ser considerada gênio.

Michelangelo por sua vez também foi bastante destacado, pois produziu obras
de arte por mais de setenta anos entre seus mecenas que iam desde membros da
família Médici a papas romanos. Passou os anos entre 1508 a 1512 se dedicando a
pintar o teto da Capela         Sistina   usando temas do Antigo Testamento,  da qual  lhe
rendeu extremo trabalho. David, Baco e La Pietá estão dentre as esculturas de maior
sucesso mundial, o que lhe rendeu o codinome de O Divino mesmo quando ainda era
vivo.



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “LACERDA DE AGUIAR”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa (7º ano) 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021

Aluno:_________________________________________________

Professor(a): Fanny Alves

Componente Curricular: ( a disciplina): Arte

Competência: Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder

que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a

pluralidade de ideias e posições,  e atuar  socialmente com base em princípios e

valores  assentados  na  democracia,  na  igualdade  e  nos  Direitos  Humanos,

exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a

cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

Habilidades: (EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e

verbais)  em diferentes  contextos,  valorizando-as  como fenômeno social,  cultural,

histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

Orientações:
Após leitura do texto informativo, responda as questões a baixo

ARTE ROMANA

Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Arte Romana. Já conhecemos um

pouco sobre a Arquitetura, agora vamos à escultura do povo romano. Vamos lá?

Escultura romana



A escultura romana foi uma manifestação artística extremamente significativa na civili-
zação da Roma Antiga.

Pode-se dizer que constitui a mistura da perfeição clássica com características do rea-
lismo e estilos do Oriente, que foram traduzidas em peças de pedra e bronze de inigua-
lável beleza.

Assim como ocorreu na pintura, os romanos também sofreram influência grega na es-
cultura, mas evoluíram para um estilo próprio quando passaram a dominar o mundo.

Os escultores romanos trabalharam a pedra,  metais  preciosos,  vidro e terracota.
Entretanto, seu traço marcante está mesmo no bronze e no mármore. Este último
domina a maioria das obras de arte.

Características da escultura romana
 forte influência da arte grega beleza) e etrusca, mas com elementos próprios romanos;

 representações realistas, e não de um ideal de beleza;

 muitas obras são uma fusão entre arquitetura e escultura ( a escultura é feita nas
construções);

 representações de feitos do Império Romano em monumentos ( sempre as vitórias).

Cópias romanas de esculturas da Grécia
Sob a influência grega e helenística, na escultura romana eram muito comuns as có-
pias. O resultado de tais reproduções dependia da habilidade do escultor. Havia uma
escola de ofício para cópias em Atenas e em Roma. 

Entre os exemplos de cópias estão as estátuas gregas de Orestes e Elektra, talhadas
no fim do século I a.C. Era hábito dos romanos produzir cópias em miniatura de origi -
nais gregos, muitas vezes de bronze.

Em meados do século I d.C., os artistas romanos procuram uma identidade própria, im-
pulsionados pelas conquistas do Império Romano. Em esculturas maciças de bronze
são vistas as estátuas de imperadores, deuses e heróis.

Os pesquisadores costumam dizer que há dois mercados distintos para a escultura ro-
mana.

O primeiro é aristocrático, voltado à classe dominante, com esculturas mais clássicas e
idealistas. O segundo é provincial, direcionado à classe média, mais naturalista e com
um tipo classificado como emocional.

Assim como os gregos, os romanos também gostavam de representar seus deuses em
estátuas. E esse costume não foi mudado quando os imperadores começaram a se
comparar a deuses e reclamaram a divindade.

Realismo na escultura romana
O busto humano está entre os elementos que diferenciam a escultura romana das de-
mais artes.



O realismo é o traço principal dos escultores, com detalhes de cicatrizes, envelheci -
mento da pele e demonstrações dos efeitos do tempo, como as rugas.

As esculturas romanas ganharam notoriedade por meio das grandes estátuas de impe-
radores, deuses e heróis. São exemplos a estátua de bronze de Marco Aurélio a cavalo
(com 3,53 m de altura) e a estátua de Constantino I, ambas expostas no Museu Capito -
lino de Roma.

Atividade:

Entre na internet e observe a escultura do imperador romano Augusto de Prima Porta.
Faça uma leitura da obra se baseando no texto informativo. Esta atividade deverá ser
postada em forma de áudio. 

Esta imagem abaixo é a que deve ser analisada. Acredito que não será possível fazer
uma boa leitura através de uma Xerox, por esse motivo é necessário que observe-a na
internet.

Acessando o link a seguir você terá uma imagem boa para observação: 

https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/279/a-estatua-de-augusto-da-primaporta

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa (7º ano) 

Período: 17/05/2021 a 28/05/2021

https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/279/a-estatua-de-augusto-da-primaporta


Aluno: ______________________________________________________

Professor(a): Sabrina S. da Silva

Componente Curricular: Inglês

Objeto do conhecimento: Plural of Nouns (Plural dos Substantivos)

Habilidades a serem alcançadas: 

Orientações: Estudaremos nesta cap sobre o plural dos substantivos. Leia o conteúdo 
com atenção e responda, em inglês, às questões propostas.

PLURAL OF NOUNS ( PLURAL DOS SUBSTANTIVOS)

1. Regra geral:

A semelhança do Português, a maioria dos substantivos tem seu plural formado a partir
do acréscimo de "s" ao seu singular:

Exemplos: book - books (livros)
cat - cats (gatos)
computer - computers (computadores)

cup - cups (xícaras)
garden - gardens (jardins)

2. Substantivos que terminam em ch, s, ss, sh, x, z e a maioria dos substantivos que
terminam em o: acrescenta-se es no final. Exemplos:

-ch: church - 
churches (igrejas)
match - matches (fós-
foros)
watch - watches (reló-
gios)

s / -ss: bus - 
buses (ônibus)
class - classes (aulas)
glass - glasses (co-
pos)
kiss - kisses (beijos)

-sh: brush -brushes (es-
covas)
crash - crashes (colisões)
flash - flashes (lampejos)
wish - wishes (desejos)

-x: box - boxes (caixas)
fox - foxes (raposas)

-z: topaz - topa-
zes (topázios)

-o: echo - echoes (ecos)
superhero - superhero-
es (super-heróis)
potato - potatoes (bata-
tas)

Exceção: A maioria dos substantivos terminados em     somente um     z  ,  no entanto,  tem
plural em -zzes. Exemplo: quiz - quizzes

3. Substantivos que terminam em vogal + y: acrescenta-se somente -s no final. Exem-
plos:

boy - boys (meninos) / day - days (dias)

4. Substantivos que terminam em consoante + y: retira-se o y e acrescenta-se -ies. Ob-
serve:

baby (bebê) babies
body (corpo) bodies
city (cidade) cities



5. Plural irregular com troca de vogais: alguns substantivos não seguem a regra geral e
têm uma forma própria de plural, que chamamos de plural irregular. As formas irregu-
lares do plural apresentam diversas formações. A mais comum delas é a troca de vo-
gais. Veja os exemplos:

man - men (homens)
woman - women (mulheres)
gentleman - gentlemen (cavalheiros)
child - children (crianças)*
ox - oxen (bois)
person - people (pessoas)

tooth - teeth (dentes)
foot - feet (pés)
goose - geese (gansos)
mouse - mice (camundongos)
louse - lice (piolhos)
die - dice (dados)

* Children e child, além de crianças/criança, significam filhos/filho, de ambos os sexos
e de qualquer idade.

6.  Plural  Irregular  terminado em -ves: em treze dos substantivos  que terminam em -
f ou -fe trocam-se essas letras por -ves:

calf - calves (bezerros)
elf - elves (elfos, duen-
des)
half - halves (metades)
leaf - leaves (folhas)
life - lives (vidas)

knife - knives (facas)
loaf - loaves (pães de 
forma)
self - selves (egos)
sheaf - sheaves (fei-
xes)

shelf - shelves (pratelei-
ras)
thief - thieves (ladrões)
wife - wives (esposas)
wolf - wolves (lobos)

7. Substantivos que têm a mesma forma tanto no singular quanto no plural.

aircraft - aeronave(s)
deer - veado(s)
elk - alce(s)
grouse - galinha(s) silves-
tre(s)

salmon - salmão(ões)
sheep - carneiro(s)
shrimp 
- camarão(ões)
trout - truta(s)

fish* - peixe(s)

ATIVIDADE

Escreva os substantivos no plural. Atenção às regras. Em seguida, escreva a tradução 
das palavras. 

a) Candy – candies - doce

b) Dish

c) Store

d) Country

e) Class

f) Fly

g) Bottle

h) Table

i) Dish

j) Beach



k) Tree

l) Door

m) Houses

n) Pen

o) Day

p) Butterfly

q) Month

r) Book

s) Life

t) Woman

u) Person

v) Student

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

6ª Etapa (7º ano) 
Periudo:17/05/2021 a 28/05/ 2021
 
Aluno: ______________________________________
Professor (a): Jhonatta Velasco
Componente Curricular: Ética e Cidadania

 ÉTICA E CIDADANIA

Mensagem para um amigo inesquecível

Durante toda minha vida, muitas pessoas passaram por mim, dia após dia. Mas



somente algumas dessas pessoas, ficaram para sempre em minha memória. Essas
pessoas são ditas amigas, e as levarei para sempre em meu coração.
Às vezes pelo simples fato de terem cruzado meu caminho, às vezes pelo simples
fato de terem dito uma única palavra de conforto quando eu precisei. Às vezes por
terem me dado um minuto de sua atenção, e me ouvido falar de minhas angústias,
medos, vitórias, derrotas...
Às vezes por terem confiado em mim, e me contado também seus problemas,
angústias, vitórias, derrotas. Isso é ser amigo: é ouvir, é confiar, é amar. E amigos
de verdade ficam para sempre em nossos corações, assim como as pegadas na
alma, que são eternas.
Assim como você, meu amigo, que é muito especial e importante para mim. Eu te
adoro muito! Sua amizade para mim tem um valor enorme, e nada que eu possa dizer
a você pode ser tão especial ou mais significativo do que sua amizade é para mim. 

Reflita sobre o texto!

 Faça um texto com suas palavras sobre a importância da amizade em nossa

vida.


	Região Sul
	A região Sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença européia em seu processo de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima. Devido ao clima, essa região atraiu muitos europeus, o que possibilitou um processo de colonização diferente de outras regiões brasileiras. É a menor dasregiões do País.Faz fronteira com o Uruguai, Argentina e Paraguai. Os três estados da Região Sul e suas capitais são: Paraná (Curitiba) Santa Catarina (Florianópolis) Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Mais de 85% da população da região Sul vive na zona urbana. A maioria encontra-se nas regiões metropolitanas das três capitais, pois é onde estão concentrados os principais serviços e oportunidades de empregos. O Sul do país tem destaque em vários setores econômicos brasileiros. Por ser uma região bem desenvolvida no aspecto tecnológico e industrial. A região é líder na criação de suínos e aves no Brasil, tendo os maiores rebanhos. As atividades industriais estão relacionadas com produção de matéria-prima, como itens têxteis, lacticínios, frigoríficos, grãos, etc. O estado mais industrializado é o Rio Grande do Sul, com grandes complexos industriais na região metropolitana de Porto Alegre. Em Caxias do Sul, há uma grande produção de vinhos, sendo um polo de referência no Brasil todo. Na região metropolitana de Curitiba, por estar próxima à região Sudeste, o desenvolvimento industrial também é grande e bem diversificado, com indústrias automobilísticas, químicas, madeireiras, entre outras. Em Santa Catarina, no litoral sul, há a extração de carvão mineral, que é usado nas usinas termais e nas indústrias siderúrgicas de toda a região Sul, contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento econômico dos três estados.A influência européia é marcada também nas manifestações culturais da região Sul. A maioria das festividades sulistas tem a ver com algum aspecto europeu, Em Santa Catarina, duas festividades chamam a atenção. A primeira é a Dança de Fitas, tradição antiga que consiste em um pau-de-fita de onde saem pares de fitas coloridas.. Já a segunda festa é a Oktoberfest, que acontece em Blumenau. Esse evento tipicamente alemão homenageia a cerveja (atração principal da festa), levando inúmeros turistas de todos os cantos do Brasil (e de algumas partes do mundo) para a cidade. No Rio Grande do Sul, devido ao alto cultivo da uva, algumas cidades costumam celebrar a Festa da Uva, que reúne as tradições dos antepassados e uma vasta culinária a partir de produtos feitos dessa fruta. Há também, na cidade de Gramado, um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Cinema de Gramado, que acontece anualmente no mês de agosto, premiando cineastas das línguas portuguesas e espanholas. A religião também marca presença em algumas festividades do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, há a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que ocorre no dia 2 de fevereiro, em Porto Alegre. Centenas de barqueiros e fiéis participam de uma procissão em alto-mar
	Aspectos Naturais da Região Sul:Oclima na região Sul, devido à sua localização sob o Trópico de Capricórnio, é o subtropical. Esse clima está presente em toda a região, exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima tropical de altitude.O clima subtropical apresenta as quatro estações do ano bem definidas, com verões quentes, invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Devido à boa definição das estações do ano, a região Sul é a que apresenta a maior amplitude térmica dentre as regiões brasileiras, pois há grande variação de temperatura ao longo do ano.No inverno, a massa de ar polar atua na região, fazendo com que as temperaturas caiam consideravelmente, podendo até nevar em algumas cidades, como em São Joaquim, no estado de Santa Catarina.Orelevo da região Sul diminui de altitude no sentido leste-oeste. Com isso, alguns rios que nascem perto do oceano correm em direção ao interior, desaguando em outros rios. É uma região que se constitui de muitos planaltos com formações geológicas antigas, de terrenos sedimentares e cristalinos.A mais famosa serra do relevo sulista é a Serra do Mar, que está localizada desde o Rio de Janeiro até o sul do litoral de Santa Catarina. Essa serra é um divisor de águas, pois os rios que nascem a leste da serra correm para o oceano; já os que nascem a oeste correm para o interior do país. O pico mais alto do sul brasileiro está nessa serra: é o Pico do Paraná, com altitude de 1922 meros. Hidrografia da região Sul: A região sul contém quatro regiões hidrográficas brasileiras:A região hidrográfica do Uruguai,região hidrográfica do Paraná,região Atlântico Sul eregiãoAtlânticoSudeste.Vegetação da região Sul: A paisagem que predomina na região Sul é a Mata das Araucárias, mas há a presença de Campos e Florestas Tropicais, com vestígios da Mata Atlântica
	Clima do Centro-Oeste: Por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região Centro-Oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar clima equatorial, subtropical e tropical de altitude.
	Relevo do Centro-Oeste:Em relação ao relevo, três unidades são encontradas no Centro-Oeste: planaltos, depressões e planícies.
	Hidrografia da região Centro-Oeste: Devido ao relevo e à localização da região, no Centro-Oeste nascem importantes rios que alimentam outras áreas do país, como alguns estados do Sul e do Norte do Brasil. O Centro-Oeste possui áreas em que três bacias hidrográficas podem ser encontradas: a Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a Amazônica.
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