
EMEF  “IMANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
7º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ O tempo previsto para a realização da atividade são  de 15 dias.

LÍNGUA PORTUGUESA

Habilidades:
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Leia as tirinhas e responda as questões:

Texto I

A)  Qual é o gênero deste texto?
B)  Qual é a palavra que está dando margem a várias interpretações de acordo com o contexto? Cite-a!
C)  De acordo com a gramática como pode ser classificada a palavra citada na questão anterior?
D)  Explique o significado da palavra avião nos três quadrinhos do texto.
E)  Qual o verbo que se repete nos três quadrinhos?

6 – No trecho “quando eu crescer vou viajar muito de avião!”, as palavras grifadas podem ser 
classificadas como:
a) substantivo - verbo - pronome
b) verbo - pronome - substantivo
c) pronome - verbo - substantivo

Texto II
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A) O que surpreendeu os amigos do Menino Maluquinho? 
B)  Releia a gíria usada pela personagem Julieta no quarto quadrinho. O que ela significa? 
C)  Indique a primeira mudança que você observou no Menino Maluquinho. 
D)  Como Maluquinho justificou a sua mudança? 

5 – Observe a mãe do Maluquinho no penúltimo quadrinho. Que sentimento a expressão do rosto dela 
revela? 
a) espanto 
b) tristeza 
c) culpa
d) alegria

6 – No fragmento “mamãe quer me servir a sopa de legumes, por favor?”, identifique a classificação das 
palavras grifadas:

a) substantivo – verbo – pronome – artigo
b) substantivo – pronome – verbo – artigo
c) substantivo – artigo – verbo – pronome
d) substantivo – pronome – artigo – verbo

  MATEMÁTICA
 
                              RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (números naturais,  fracionários e decimais)

Objetivo:  Desenvolver  o   raciocínio  lógico  e  estimular  a   curiosidade.  Interligar  o  estudo
da matemática com  o  cotidiano,  perceber  a  presença  da matemática em  tudo  que  fazermos.
Desenvolver e resolver situações-problemas, criando e elaborando técnicas de resolução .

# NÚMEROS NATURAIS

1) Em 2017, a Universidade Stanford, localizada nos EUA, avaliou os hábitos diários de atividade física de
700 mil pessoas por meio de um aplicativo para celular. Observe o resultado em alguns países.
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            DISTÂNCIA PERCORRIDA POR DIA, EM MÉDIA.
País                      Distância em metros                Número de passos
China                             4800                                          6189
Japão                             4500                                          6010
Rússia                            4470                                          5969
Chile                               3900                                          5204
EUA                                3580                                          4774
Brasil                               3210                                         4289 
África  do Sul                  3070                                          4105

Com base nas informações acima, responda às questões a seguir.
a) Quantos passos, em média, a população do Chile  percorre a mais do que a população do Brasil por
dia?
b) Qual é a distância média percorrida por um morador da África do Sul durante uma semana?
c) Quantos passos, em média, um brasileiro anda por dia a menos do que um norte- americano?
d) Qual é a diferença entre a quilometragem média percorrida  por em brasileiro e   um   chinês um dia ?  
e) Quantos metros por dia, em média, um japonês caminha a mais do que um  russo?

2) Para comprar uma TV de R$ 1500,00,  Renato deu R$ 350,00 de entrada e o restante dividiu  10
prestações iguais. Qual foi o valor de cada parcela?

3) A família de Tales  mora em um prédio de 18 andares. Considerando  que o edifício  tem 72 metros de
altura e que todos os andares têm as mesmas dimensões, determine quantos centímetros de altura tem
de cada andar .

4) Uma  diretora deseja formar turmas de 38 alunos. Como existem 450 alunos matriculados, uma delas
ficará incompleta. Para completar  essa turma, ela deverá matricular:
a) 6 alunos                 b) 11 alunos               c) 12 alunos              d) 32 alunos

5) Em uma festa existem 40 homens  e  25 mulheres. Qual o número de casais diferentes que podem ser
formados?

# Números decimais
1) A temperatura normal de Rosa é 37° C ( 37 graus Celsius) . Ela ficou gripada e observou que estava com
39,9 ° C de temperatura. 
a) Quantos graus a mais  está a temperatura de Rosa em relação a temperatura normal?
b) Tomando um analgésico, receitado pelo médico, sua temperatura baixou meio grau. Em que valor
chegou a temperatura de Rosa?

2)  Para  fazer um balanço  no quintal da casa onde mora, Juliano vai dividir uma  corda de 9 metros em 2
partes  iguais. Quantos metros e quantos centímetros terá cada uma dessas partes?

3) Observe  abaixo a quantidade e o preço das frutas que Eduardo comprou na feira.
      QUANTIDADE DE FRUTAS                       PREÇO TOTAL
             3 kg de maçã                                            R$ 18,60
             4 kg de banana                                        R$ 6,00
             500 g de uva                                            R$ 3,50

7° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  3



 Determine  o preço  de um  quilograma de cada uma das frutas.

4) Observe a tabela de preços dessa lanchonete:
LANCHES                                              SORVETES                                                      SUCOS
Salgado – R$ 5,50                              Abacaxi- R$ 2,50                                            Laranja- R$ 5,00
Mini-pizza- R$ 4,80                           Coco -  R$ 2,00                                               Maracujá- R$ 4,50
Hot dog – R$ 4,50                             Chocolate- R$ 2,80                                         Cajú – R$  3,00
Hambúrguer- R$ 8,00                      Morango- R$ 4,00                                          Abacaxi- R$ 3,50

Agora responda:
a) Quanto você iria gastar se comprasse o lanche, o sorvete e o suco mais baratos?
b) Quanto você iria gastar se comprasse o lanche, o sorvete e o suco mais caros?
c) Quantos reais a mais você iria gastar  comprando os itens mais  caros em relação aos mais baratos?
d) Considere que você e o seu amigo foram nessa lanchonete com R$ 50,00 e escolheram as opções
( lanche, suco, sorvete)  mais caras, quantos reais receberam de troco no  momento do pagamento?

5) A padaria estava fazendo a seguinte oferta na venda de pães:
            Unidade: R$ 0,60     Leve 6 e pague 5                         
Gustavo aproveitou a oferta e levou 14 pães. Quanto ele pagou?  
        
   # Números fracionários

1) Recebo 120 reais de mesada mensal e gasto apenas  
3
5

 dessa quantia. Deposito o restante na 

poupança para  comprar um celular. Quanto deposito  por mês?

2) Cláudia, Sílvia e Marta foram ao supermercado comprar carne. Cláudia comprou 
1
4

 Kg;  Sílvia, 
1
5

 Kg e 

Marta, 
1
2

 Kg.

a) Quem comprou a maior quantidade?
b) Quem comprou a menor quantidade?
c) Se um quilo custa R$ 40,00, quantos reais pagou cada uma pelo seu pedaço de carne?
d) Se cada uma levou  R$ 20,00, quantos reais de troco recebeu cada uma delas?

3) Numa receita de bolo, os ingredientes são:

4 ovos;  1 xícara de açúcar; meia xícara de manteiga; 2 xícaras de trigo.

Quanto será necessário de cada ingrediente para 2 
1
2

 receita, ou seja, 2 bolos e meio.

4) Uma lata de achocolatado “pesa” 
1
4

 Kg ( 250g) . Qual o “peso” de 8 latas?

5) Responda: 
a) Quantas metades há em cinco pizzas?
b) Quantos quartos de pizzas há em 3 pizzas?
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6) Tomei no almoço a metade de uma garrafa de suco e no jantar tomei a metade do que sobrou. Qual a 
fração do suco que restou na garrafa?

        ATIVIDADE COMPLEMENTAR                               
1) Observe  as figuras abaixo:

                              

R$  1487,89                                    R$   2987,99                                                            R$ 249,99

Elabore dois problemas baseados nas figuras  acima e resolva-os aplicando as operações 
fundamentais( adição, subtração, multiplicação e divisão) .

2) Pesquise uma receita culinária( bolo, doce, salgado , etc) com um membro da família e escreva 
no seu caderno. Agora responda:

Se você resolvesse dobrar a receita ,qual seria a quantidade de cada ingrediente? E se fosse meia 
receita? 

3) Resolva as seguintes somas de números decimais:

a) 23,54 + 9,65             b)34,65 + 12,6

4) Resolva as seguintes subtrações de números decimal                                                                                          
a) 654,43- 23,87                                            b) 45,98 – 15,6

5) A altura de uma casa era 5,18 metros. Construído um segundo andar, a altura da casa passou a ser de 
7,7 metros. Em quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada?

HISTÓRIA

Objeto de conhecimento/conteúdo: Introdução ao Feudalismo.

Orientações:
Atenção alunos: 

a) Organize o seu dia;
b) Não deixe as atividades acumularem.
c) Desligue-se das redes socias na hora das atividades.
d) Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortalecer 
ainda mais os seus vínculos com ela.

Objetivos  de  aprendizagem:  Compreender  a  relação  entre  senhores  feudais  e  servos  e  a  observar
mudanças na forma de trabalho da Antiguidade para a Idade Média e como isso alterou a sociedade da
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época. Além disso, pretende-se fazer com que o aluno reflita sobre como a sociedade feudal e as relações
entre os membros de suas ordens foram representadas em diferentes contextos.

Leia com atenção: 

Introdução:

O feudalismo foi  um  sistema político,  econômico e social  que vigorou durante parte da Idade
Média em diversos territórios da Europa. Seu nome deriva de “feudo”, terras que estavam sob poder dos
senhores  feudais,  concentravam  a  produção  agrícola  no  período,  e  onde  vivia  a  maior  parte  da
população.  O feudalismo viveu seu  auge durante  a Alta Idade Média,  entre  os  séculos IX  e XI,  e  se
caracterizou pela descentralização política, e por isso se manifestou de forma diferente em cada região.
Com o declínio do Império Romano do Ocidente,  e as invasões bárbaras que o levaram ao fim, em 476,
diversos  povos  de  origem  germânica  se  instalaram  na  Europa.  Com  o  aumento  dos  conflitos  e  as
dificuldades  da  vida  nas  cidades,  parte  da  população  passou  a  procurar  abrigo  e  recursos  para
subsistência nas áreas rurais. 

Em decorrência desse processo, a partir do século IX, onde hoje está localizada a França, teve
início  um sistema de organização política,  econômica e social  que posteriormente seria  denominado
feudalismo.  Suas  características  principais  foram  a  descentralização  política,  ruralização,  ou  seja,
concentração da população e da produção nas áreas rurais, estabelecimento de uma  rígida hierarquia
social, e o fortalecimento do cristianismo, com o aumento de sua influência na esfera política e social.

Estrutura social

De maneira geral, a sociedade feudal era caracterizada por uma estrutura social rígida, que não
permitia quase nenhuma mobilidade social. Ou seja, a posição na hierarquia social era determinada pelo
nascimento. As três principais ordens na sociedade medieval eram:

 1ª- Clero: composto por membros de Igreja;(Os que Oravam)
 2ª- Nobreza: ocupava um lugar privilegiado na sociedade medieval, e era formada pelos grandes

proprietários de terra, chamados de cavaleiros e senhores feudais;(Os que Lutavam)
 3ª- Povo: na base da pirâmide social estavam os servos, principal força de trabalho nos feudos,

que  destinavam  a  maior  parte  de  sua  produção  aos  senhores.  Também  existiam  os  vilões,
trabalhadores pobres que viviam nas vilas, e escravos, em menor número, geralmente ligados às
atividades domésticas.(Os que trabalhavam)

As  relações  sociais  predominantes  nessa  estrutura  eram  chamadas  de feudo-vassálicas.  O
surgimento dos senhores feudais se deu a partir de relações entre suseranos e vassalos.  Nesse tipo de
relação, um suserano (o maior deles era o rei), grande senhor de terras, “doava” um pedaço de suas
terras para outro membro da nobreza, que passava a ser seu vassalo. Por sua vez, o vassalo lhe retribuía
com proteção militar. Após receber a terra, ou feudo, o vassalo se tornava um senhor feudal, exercendo
poderes quase absolutos sobre sua propriedade.

Por isso o feudalismo é caracterizado como um sistema político descentralizado. Embora os reis
continuassem a  existir  durante  todo o  período  da Idade  Média,  seu poder  se  tornou reduzido,  em
especial dentro dos feudos. Os feudos eram unidades produtivas, geralmente fortificadas, onde viviam o
senhor feudal, sua família, e os servos. O regime de servidão foi o principal tipo de mão de obra utilizado
durante a Idade Média, e se diferenciava da escravidão pelo fato de os servos não serem considerados
mercadorias. Contudo,  os servos tampouco eram trabalhadores assalariados. Eles se dedicavam quase
integralmente à produção agrícola e estavam “presos” aos feudos pois não possuíam terras próprias.

Dessa  forma,  os  senhores  cediam  parte  de  suas  terras  para  uso  dos  servos,  que,  por  sua
vez, pagavam diversos tributos ao senhor feudal. Assim, o feudalismo se constituiu em um regime em
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que parte do trabalho do servo era destinado a sua subsistência, e parte ficava para o senhor feudal.
Entre os principais  impostos devidos pelos servos  estavam a  corveia,  destinação de até três dias  de
trabalho gratuito, por semana nas terras do senhor; a Talha, toda produção do feudo era dividida com o
senhor feudal; a mão morta, cobrada para que os filhos de servos que morriam continuassem utilizando
as terras ocupadas por seus pais; e as banalidades, imposto cobrado para uso das ferramentas do senhor,
como os moinhos.
Além dos impostos, os servos também pagavam o dízimo, contribuição à Igreja, que acumulou grandes
poderes durante o período feudal e a Idade Média em geral, por ser uma grande proprietária de terras e
pela difusão do cristianismo nesse período.

Os feudos, por sua vez, em geral apresentavam as seguintes divisões:

 Manso senhorial: onde se encontravam a residência do senhor feudal e sua família, e suas terras,
que eram cultivadas pelos servos;

 Manso servil:onde se localizavam as terras utilizadas pelos servos (parte dessa produção também
ia para os senhores);

 Manso comunal:constituído pelas terras comuns que abrigavam as ferramentas utilizadas para a
produção.

Atividades:

01. Faça a leitura das informações abaixo:

A. O Feudalismo era um sistema econômico, social e político que se consolidou na Idade Média, onde
exercia o poder quem tinha a posse do feudo.
B. Descentralização do Poder (nas mãos dos senhores feudais); feudo como principal unidade política,
econômica e administrativa; predomínio do trabalho servil; agricultura como base da economia eram as
características predominantes do feudalismo.
C.  A  sociedade  feudal  era  desigual  e  hierarquizada  com pouca mobilidade  social.  Havia  três  ordens
sociais: o clero, a nobreza e os camponeses.
D. A economia feudal tinha a agricultura como base e as relações industriais se davam, principalmente,
por meio de trocas.

Assinale a alternativa que apresenta afirmações verdadeiras sobre o feudalismo: Está correta:
A. (  ) A,B,C,D
B. (  ) B,C,D
C. (  ) A,B,C
D. (  ) B,C

02. A Primeira ordem social do Feudalismo era formada pelos membros:
A. (  ) Do clero.
B. (  ) Do Povo.
C. (  ) Da nobreza.
D. (  ) Da nobreza e do clero.

03. Em qual país europeu tem origem o Sistema Feudal? :
A. (  ) Brasil.
B. (  ) Inglaterra.
C. (  ) Espanha.
D. (  ) França.

7° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  7



04. Na hierarquia social feudal, a posição do indivíduo era determinada pelo? :
A. (  ) Sobrenome.
B. (  ) Status social.
C. (  ) Papa.
D. (  ) Nascimento.

05. A talha e a corveia eram duas obrigações servis (do povo) para com os senhores feudais. Qual das
alternativas abaixo apresenta a definição correta dessas duas obrigações?

A. (   ) A talha era a obrigação servil em que os camponeses deveriam trabalhar de graça para o senhor
feudal. A corveia era uma taxa que os servos pagavam pelo uso do forno e do moinho do senhor feudal.
B. (   )  A talha era uma obrigação em os servos deviam dar 10% da produção para os senhores feudais. A
corveia era um imposto de transmissão de herança que o camponês devia pagar ao senhor feudal.
C. (   )  A talha era a divisão da produção, que os servos deviam aos senhores feudais . A corveia era o
trabalho gratuito dos servos nas terras do senhor feudal (manso senhorial), que geralmente era de três
dias por semana.
D. (   )  A talha era uma taxa que o servo pagava quando casava. A corveia era uma obrigação, que o servo
pagava ao senhor feudal para transferir seu lote de terra.

GEOGRAFIA

FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
OBJETIVO: Reconhecer e analisar processos de formação do território brasileiro a partir de diferentes 
formas de organização social e da produção econômica. 
Desenvolver a capacidade de exposição, argumentação e realização de sínteses de idéias, processos e 
fenômenos.

O território do Brasil ocupa uma área de 8 514 876 km². Em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é 
considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. O país se encontra em 
quinto lugar em tamanho de território.
A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita na região 
litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, 
resultado da forma como o Brasil foi povoado, os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral.
Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 
1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha.
Os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país foram:
No século XVI: a ocupação limitava-se ao litoral, a principal atividade econômica desse período foi o 
cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa, a produção era destinada à 
exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra, cultivadas com força de trabalho 
escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos no litoral, as cidades 
portuárias.
Século XVII e XVIII: foram marcados pela produção pastoril que adentrou a oeste do país e também 
pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse 
período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades.
Século XIX: a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, 
principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade 
também contribuiu para o surgimento de várias cidades.
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A ocupação do território brasileiro pelos  colonizadores europeus teve início nas áreas litorâneas.

ATIVIDADES:
1- O que foi o Tratado de Tordesilhas e qual a importância que ele teve sobre a formação do território 
brasileiro?
 2-Quais foram os fatores econômicos que contribuíram para a ocupação e a expansão do território 
brasileiro? 

3- Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que 
ocorreram: A) Século XVI - B) Século XVII - C) Século XVIII - D) Século XIX 
● Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de 
café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras.
 Na Amazônia, houve avanço da ocupação por causa da produção de borracha. (Século _______) 
● Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, 
começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no litoral. (Século _______) 
● A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais 
atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. (Século _______)

4-"Os portugueses, esses criavam todas as dificuldades para a penetração para o interior, receosos de 
que, com isso, se despovoasse o litoral (...).
O que atraía tanto os portugueses ao litoral?
5-“Moro num país tropical, abençoado por Deus
E bonito por natureza, mas que beleza
Em fevereiro (em fevereiro)
Tem carnaval (tem carnaval)”.
Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva geográfica,
a) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra.
b) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país.
c) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical.

7° ANO  – 2º CAPs – ANO: 2021 –  9



d) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil.

CIÊNCIAS 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Covid 19       
Objetivo: Compreender as narrativas em relação ao covid 19, buscando socializar os conhecimentos e 
garantir melhor conhecimento do assunto; Ter ciência dos sintomas; Cumprir os protocolos de segurança 
e garantir um retorna as atividades educacionais com segurança. 
Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva.

Apresentação 
O coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais,

incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus,  denominado  SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções
assintomáticas a quadros graves.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS:  Tosse, febre, coriza, dor de garganta,  dificuldade para respirar,  perda de
olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição
do apetite, dispnéia (falta de ar).

COMO  É  TRANSMITIDO:  Toque  e  aperto  de  mãos  contaminadas,  gotículas  de  saliva,  espirro,  tosse,
catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

DIAGNÓSTICO:

CLÍNICO: É realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente,
em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas:

 Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente (sen-
sação febril) de ocorrência recente.

 Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta); Outros sintomas con-
sistentes  incluindo,  mialgias  (dores  musculares),  distúrbios  gastrointestinais  (diarreia/náuseas/
vômitos), perda ou diminuição do olfato ou perda ou diminuição do paladar.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou:
Teste rápido (IGM E IGC) para detecção de anticorpos, PCR (sangue) e SWAB nasofaríngeo (pelo nariz). 

COMO SE PROTEGER:

 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com
álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público
(ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de trans-
porte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
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 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar
olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos,
nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.

 Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio so-
cial. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato
físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

 Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados
com frequência.

 Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

 Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

 Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos
serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

 Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

 Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/
artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma
barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas

ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
1- O que é covid 19?
2- Como a covid é transmitida?
3- Cite uma forma de proteção contra a covid 19.
4- Quais são os sintomas da covid?

INGLÊS

OBJETIVO: Desenvolver a escrita e leitura.

1 – READ AND ANSWER THE QUESTIONS:

                                TEXT

My best friend’s name is Elin. She is nine years old.
She likes to eat fruits and desserts. Her favorite drink is iced tea. Her favorite food is chocolate cake. Her 
hobbies are to read books and also ride her bike.

1 – What is my best friend’s name?
R________________________________.

2 – How old is She?
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R__________________________________.

3 – What is her favorite food?
R__________________________________.

4 – What is her favorite drink?
R__________________________________.

5 – What are her hobbies?
R__________________________________.                                           ENGLISH CLASS!

6 – She likes to eat___________and___________.

ARTE

OBJETIVO: Trabalhar a criação na elaboração da capa do caderno de artes, utilizando letras e desenhos 
para decorar o mesmo.

ATIVIDADE

A) No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e colorindo. 
capriche!

Exemplos de letras decoradas a baixo:
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EDUCAÇÃO FÍSICA
 

JOGOS ELETRÔNICOS

Objetivo: 

Sabemos que na atualidade a tecnologia esta inserida na vida da maioria das pessoas, seja por questões 
de trabalho, turismo, conhecimento, comunicação, diversão, dentre outras. A internet veio para facilitar a
vida em diversos aspectos e tem sido muito utilizada nesse período de pandemia para entreter enquanto 
estamos confinados em casa. 
Responda as questões abaixo com seus conhecimentos, com o auxílio dos seus familiares, e se disponível,
com o auxílio também deste meio que estamos abordando, a internet.

*  Você tem acesso à internet?  Caso a resposta seja “sim”, diga onde você a utiliza. Em casa, no Wi-fi de 
outra pessoa, na Lan House, ou em outro lugar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* Quando a internet esta disponível para você, seja em sua casa ou em qualquer outro lugar; você utiliza 
a mesma para qual das opções abaixo? 
(  ) Rede social (Whatsapp, Instagran, Facbook, etc.)
(  ) Jogos
(  ) Pesquisa 
(  ) E-mail

* Você já utilizou algum tipo de jogo eletrônico?
(  ) Sim (  ) Não

* Marque abaixo onde você utilizou o jogo eletrônico?
(  ) Vídeo game + televisão (  ) Vídeo game portátil
(  ) Celular (  ) Computador
(  ) Tablet (  ) Fliperama
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