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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

7° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

      Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 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 

 O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias. 

 

 Língua Portuguesa  

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;  
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor 
organização;  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.  
Habilidades: 
- Localizar informações explícitas em textos.  
- Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  
- Identificar adjetivos, substantivo, verbos e artigo no texto. 

 

Leia o poema a seguir de Ulisses Tavares e responda as questões de 1 a 5: 

Amizadão 

Amigo, como o ar: 

Some e volta some e volta. 

No peito da gente fica. 

 

1. Reconheça e classifique o artigo empregado no poema. 

2. O poema começa com a palavra “amigo”, de acordo com a gramática como pode ser classificada a 

palavra? 

3. Por que o poema compara o amigo ao ar? 

4. Retire os três verbos que há no texto. 

5. Qual foi a intenção do poeta ao utilizar o título “Amizadão”? 

Leia a anedota a seguir e responda as questões: 

Suado no baile 

Uma moça do interior se preparou para ir ao baile do ano de sua idade. Colocou seu melhor vestido, arru-

mou-se, perfumou-se e lá se foi toda contente. 

Estava sentada em uma das mesas, a orquestra tocando, quando um rapaz todo suado veio tirá-la para 

dançar. Ela, a fim de não arrumar confusão, aceitou dançar com ele. A certa altura, o rapaz suava em bi-

cas e o cheiro se tornou insuportável. Ela, então, afastava-se um pouco dele, mas ele a puxava de volta. A 

moça resolveu falar com ele e disse delicadamente: 

- Você sua, hem? 

E ele respondeu: 

- Eu também vou ser seu, princesa. 

Donaldo Buchweitz 

6. O que você entende por anedota? 

7. A anedota provoca humor devido a um mal entendido no uso de qual expressão? 

8. Como a expressão foi entendida pelo rapaz? 

9. Observe as duas orações: 

a) “Você sua..” 

b) “Eu também vou ser seu...” 
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Qual das duas orações a palavra grifada é verbo? 

 

10. Classifique as palavras sublinhadas como: artigo, substantivo, verbo e adjetivo. 

a) “Uma moça do interior se preparou para ir ao baile...” _____________ 

b) “...aceitou dançar com ele.” _____________ 

c) “Estava sentada em uma das mesas...” _____________ 

d) “...e lá se foi toda contente.” _____________ 

 

11. Reescreva as frases a seguir, completando-as com a forma verbal adequada. 

a) A meninada (saiu/saíram) correndo na hora do intervalo. _________ 

b) Durante o vendaval (caiu/caíram) todas as folhas da mangueira. _________ 

c) (É/Sou) sempre eu que levo a culpa. _________ 

d) Os Estados Unidos (fica/ficam) na América do Norte. _________ 

e) Já (cegou/chegaram) os livros que a Janice encomendou. _________ 

f) (Faz/Fazem) parte do elenco a mãe, o pai e a filha. _________ 

g) Hoje (é/sou) eu que leio o texto. _________ 

h) Oba! Amanhã (começa/começam) as férias. _________ 

Leia o texto abaixo: 

Essa Velhinha 

         - Desculpe entrar assim sem pedir licença...  

- Doença!  

- Não,... quem está doente?  

- Mas quem está doente?  

- Não – Sorriu o homem -, a senhora entendeu errado.  

- Resfriado?  

- Ora... quer dizer... bem, eu estava lá fora e ...  

- Xi! Catapora?  

- Senhora, por favor não confunda...  

- Caxumba!!! Cuidado, menino, isso é perigoso... Sabe, sei fazer um chazinho muito bom pra caxumba.  

 

12. Os pontos de exclamação em Caxumba!!!, exprimem:  

(a) Entusiasmo.  

(b) Dor.  

(c) Espanto.  

(d) Tristeza.  

 

Leia o texto para responder a questão abaixo: 

 

 

13. No texto, o traço de humor está: 

(a) na constatação de que a vó nunca 

tira sua bolsa de debaixo do braço. 

(b) no ato de surpresa da expressão 

do vovô. 

(c) na forma com que a Super-Vó trata 

o Vovô ao chamá-lo de “meu bem”. 

(d) no fato de os vestidos da Super-

Vó serem todos iguais. 
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 Matemática: 

Orientações:  

▪ A professora nesta coletânea está propondo resolução de problemas que você já estudou ao longo do 

fundamental I . Leia com atenção e faça os cálculos no caderno.  

*Caso tenha  dificuldades de resolver os exercícios, estarei a disposição  conforme o horário de aula  da sua 

turma. 

 

        RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ( cálculo de fração de uma quantidade , porcentagem) 

 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. 

 

Saber calcular a fração de um valor é um conhecimento muito útil para se resolver problemas matemá-

ticos no dia a dia do mundo real. Por exemplo, para encontrar um preço com desconto, ou para deter-

minar qual a sua parte de algo (ou qual a parte que você está perdendo), você precisa saber como 

achar a fração de uma quantia. Exemplos: 

a) Valor do  carro : R$ 30 000,00.             Valor da Entrada:
2

5
 do valor total  

Para  calcular o valor em reais  da entrada devemos fazer: 

:
2

5
    de 30 000         30 000 : 5 = 6 000                 6 000 x 2 = 12 00                                                              

Divide o valor total pelo denominador                o resultado multiplica pelo denominador 

b) 13% de 500 

O símbolo% ( por cento) significa uma divisão por 100. 

:
13

100
 de 500    

Agora, basta aplicar o mesmo cálculo da letra a. 

EXERCÍCIOS: 

1) Quatro amigos dividiram entre si 3 pizzas em 4 partes iguais. Quantas fatias de pizza caberão a 

cada um?   

2) Numa omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa com 12 ovos. Quantos ovos ela 

gastou?  

3) Numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há nessa classe?  

4) Um ônibus saiu de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, transportando 48 passageiros. 

Na primeira parada, a metade desses passageiros desembarcou. Nesse mesmo local, outras 4 

pessoas embarcaram. Na segunda parada, a maioria dos passageiros desceu, ficando apenas 3/7 

deles. Porém, ali embarcaram mais 13 pessoas. Quantos passageiros seguiram viagem? 

5) Trinta alunos realizaram uma prova de Química. Deles, 2/5 tiraram a nota acima de oito, 1/3 tirou 
entre cinco e oito e o restante tirou abaixo de cinco. Calcule a quantidade de alunos que tirou a nota da 
prova abaixo de cinco. 

6) Calcule. 
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a) 9% de 900 reais              b)  32% de 800 figurinhas de futebol          c) 60% de  100 jogos online 

7) Em uma loja de calçados, compras acima de R$ 100,00 têm 15% de desconto. Júlia comprou um 

tênis  cujo preço sem desconto é  R$ 250,00. Qual o valor que Júlia pagou no tênis com o desconto? 

8) Um automóvel que era vendido por R$ 36 000,00 sofreu duas reduções de preço, a primeira de 5% 

e a segunda de 3%. Qual o preço  do automóvel após a primeira redução ? E após a segunda? 

9)  Observe  as figuras abaixo: 

                               

        R$  1500,00                                   R$   3400,00                                                            R$ 150,00 

Comprando à vista, obtém um desconto de 20%. Calcule o preço de cada produto com desconto. 

 Ciências 

Orientações:  

 Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da aula; 
 O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao professor através de 

foto enviada no whatsapp privado do professor; 
Qualquer dúvida estou a disposição; 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Matéria e energia (Máquinas simples no cotidiano).  

Objetivo:  

 Identificar e compreender o que são máquinas simples e discutir a sua aplicação, ao longo da história, de forma 
a propor soluções e invenções de recursos ou equipamentos mecânicos que facilitem a realização de tarefas 
cotidianas.  

 Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico 
cotidianas, reconhecendo as condições para existência de fluxo térmico e de equilíbrio termodinâmico e 
identificando formas de medir a temperatura de diferentes materiais e substâncias em diferentes condições.  

 Reconhecer e classificar modos de propagação de calor entre diferentes meios e utilizar esse conhecimento para 
justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio 
de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções 
tecnológicas a partir desse conhecimento.  

 Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, identificando as características 
ambientais necessárias para que a vida ocorra e propor a construção de modelos representativos, em diferentes 
mídias e formas de expressão, nos quais sejam identificadas as condições necessárias para a manutenção do 
equilíbrio ambiental. 

Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva, baseada no capitulo 

em estudo.  

- A proposta de atividade para você será responder aos questionamentos e as atividades sugeridas e direciona-
das pelos comandos presentes nesse material com o auxilio do livro didático escolhido pelo sistema municipal de edu-
cação no município de Piúma – Espirito Santo.  

Atividade 
1º Comando 
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Realize a leitura interpretativa da Unidade 8 do seu livro didático, páginas números 226 a 236;  

2º Comando 

Após a leitura interpretativa, realize os exercícios presentes na página número 226 – “Começando a Unidade” exercícios 

selecionados nº 1 ao 3.  

3º Comando  

Após a realização da atividade do segundo comando e da leitura interpretativa conforme solicitado no comando 1º, faça 

os exercícios da página nº 236 – “Organizar o Conhecimento” exercícios nº 1 ao 5. 

Referencia do livro.  
Araribá mais: ciências / organizadora Editora Moderna; obra concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; 
editora responsável Maíra Rosa Carnevalle. – 1. ed. – São Paulo : Moderna, 2018.  
 
 

 História 
Objeto de conhecimento/conteúdo: História das pandemias. 

Objetivos de aprendizagem: Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo, período 

dos processos históricos em relação às pandemias. 

Analisar como as pandemias podem afetar o âmbito social, político e econômico. 
 

Leia com atenção:  

História das pandemias 
Conheça as 5 maiores pandemias da história 

A pandemia do novo coronavírus está causando medo em todo o mundo — é não é para menos. O vírus 
causador da Covid-19 já infectou mais 90 MILHÕES de pessoas em todo o mundo, com MILHÕES de casos 
mortais. O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que doenças 
se espalharam pelo mundo e causaram estragos. Conheça as principais pandemias que assolaram o pla-
neta.  
A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e 
roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pes-
coço. Outros sintomas são febres, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é consi-
derada, historicamente, a causadora da Peste Negra, que assolou a Europa no século 14, matando entre 
75 e 200 milhões pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 
450 milhões de pessoas para 350 milhões.  

Varíola - A doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha 
Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida “bixiga”. O vírus Orthopoxvírus variolae era 
transmitido de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febres, seguida de 
erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após 
campanha de vacinação em massa.  

Cólera - Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a 
bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, 
portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou 
alimentos contaminados, e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela 
cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres 
do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas 
são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O 
tratamento é à base de antibióticos.  

Gripe Espanhola - Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe 
espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na 
época foi infectado e até então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença, em 1919. O vírus 
veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados no Re-
cife, em Salvador e no Rio de Janeiro.  

Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus Sars-CoV-2, e não existia cura. Em 
São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o 
Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha.  
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Gripe Suína (H1N1) - Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século 
21. O vírus surgido em porcos no México, em 2009, e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 
mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e, no fim de junho, 627 pessoas 
estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas 
respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe: febre, 
tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo.  

ATIVIDADES. 

A reportagem acima chama atenção para as pandemias que a sociedade mundial sofreu ao longo da 
história. Leia com atenção e baseando-se nas informações e pesquisando, responda:  
1- Sobre a Peste Negra, escreva o que se pede:  
a) Como essa doença chegou à Europa?  
b) Qual o nome científico da Peste Negra?  
c) Como era a forma de contágio?  
d) Por que as cidades medievais europeias contribuíram para a proliferação da Peste Negra?  
e) Qual foi o resultado (mortes) para a população europeia?  
 
2- Pesquisem quando a varíola foi erradicada no Brasil.  
 
3- Sobre a cólera, responda:  
a) Quais os sinais e sintomas?  
b) Como se transmite?  
c) Como tratar?  
d) Como se prevenir?  
 
4- Sobre a /gripe Espanhola:  

Qual a origem do nome Gripe Espanhola? Como se espalhou da Europa para outros continentes? 

 
 

 Geografia 
 

Objetivos: Compreender a importância de se dividir o Brasil em regiões e entender que a divisão 

regional do Brasil não foi sempre a mesma, variando ao longo do tempo. 

A DIVISÃO POLÍTICA DO BRASIL 

 
O Brasil é um país que possui grande extensão territorial (8.514.876 Km2), sendo considerado um país 

continental. Essa grande área já passou por diversas divisões administrativas. O Tratado de Tordesilhas 

(1494) foi o primeiro responsável por uma divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, na qual a 

porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à Espanha. 

Outra divisão ocorreu com as Capitanias Hereditárias (1534), que consistiu na fragmentação do território 

brasileiro em quinze faixas de terra. Numa alternativa de administração territorial, o império português 

disponibilizou a algum membro da corte que fosse de confiança do Rei, uma das capitanias. Regiões 

brasileiras correspondem às divisões do território nacional com base em critérios, como aspectos naturais, 
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sociais, culturais e econômicos. O órgão responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que divide o país, atualmente, em cinco regiões: 

1-Norte 2-Nordeste 3-Centro-Oeste 4-Sudeste 5-Sul 

 

REGIÃO NORTE 

A Região Norte é a maior região em extensão territorial.A Região Norte abrange sete estados, 

correspondendo a um pouco mais de 45% do território brasileiro. Possui uma área de, aproximadamente, 

3.853.676,948 km2. População: Segundo o IBGE, a região abriga cerca de 18.182.253 milhões de 

habitantes. A densidade demográfica é de 4,72 habitantes por km2. Economia: A região baseia-se nas 

atividades primárias como extrativismo mineral e vegetal, agricultura e pecuária, e também em atividades 

do setor secundário, nas indústrias. Aspectos naturais: Nessa região encontra-se a maior floresta tropical 

do planeta, a Floresta Amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia do Rio 

Amazonas. Predomina nela o clima equatorial úmido, com um regime de chuvas bem definido e umidade 

do ar elevada. 

 

REGIÃO NORDESTE 

A Região Nordeste é a região com o maior número de estados. População: O Nordeste brasileiro abriga 

cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. A densidade demográfica 

é de, aproximadamente, 32 habitantes por km2. Economia: O turismo é uma das atividades mais 

preponderantes na economia nordestina. São desenvolvidas na região atividades de extrativismo e 

agropecuária. Aspectos naturais: Compreende os biomas Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição 

com o Cerrado. O clima predominante é o semiárido, mas em áreas de transição podemos encontrar o clima 

equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas. A seca extrema é 

um dos obstáculos para o desenvolvimento da região. 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

A Região Centro-Oeste é a região que faz limitação com todas as outras regiões. 

População: A região abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de, 

aproximadamente, 10 habitantes por km2.Economia: A economia baseia-se especialmente na agricultura e 

pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das maiores exportações do país, como 

a soja. No Centro-Oeste brasileiro, também há intensa prática de extrativismo mineral e a maior reserva 

de nióbio do mundo. O turismo também é representativo, pois na região encontram-se lugares muito 

procurados pelos amantes da natureza, com a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos 

Guimarães.Aspectos naturais: A região abrange o Planalto Central e também a área dos aqüíferos, como 

o Aqüífero. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui duas estações bem definidas: 

inverno seco e verão chuvoso. Predominam na região os biomas Cerrado e Pantanal. 

 

REGIÃO SUDESTE 

A Região Sudeste é a região brasileira mais desenvolvida. 

População: O Sudeste brasileiro abriga cerca de 87.711.946 habitantes. Possui a maior densidade 

demográfica do país, com, aproximadamente, 92 habitantes por km2. É uma das regiões que mais 

atraem migrantes que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida. Economia: Possui o 

maior Produto Interno Bruto brasileiro, correspondente a 55,2% do PIB nacional. A economia baseia-se no 

setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e 

petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante 

todo o ano. Aspectos naturais: Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes 

são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas de Cerrado e Caatinga.  

 

REGIÃO SUL 

A Região Sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões brasileiras. 

A Região Sul abrange três estados e é a que apresenta mais diferenças entre as demais regiões do país. 

Isso se deve especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/ibge.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-distribuicao-populacao-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-extrativismo-vegetal-na-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/pecuaria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-industrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-vegetacao-clima-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bacia-amazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/clima-equatorial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/economia-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/caatinga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mata-atlantica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-clima-vegetacao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/por-que-nordeste-seco.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-centro-oeste-sec-xx-aos-dias-atuais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/agropecuaria-centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/agropecuaria-centrooeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/soja.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/niobio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-pantanal.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-migracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/historia-economica-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/pib.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/heranca-europeia-no-sul.htm
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População: O Sul do Brasil abriga, aproximadamente, 29.016.114 habitantes. A densidade demográfica é 

de cerca de 47 habitantes por km2. É a região que apresenta os melhores indicadores sociais. 

Economia: Baseia-se no extrativismo vegetal, realizado na região da Mata das Araucárias, e também 

na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o segundo maior PIB 

nacional. Aspectos naturais: Devido à sua localização, abaixo da zona tropical, essa é a região que 

apresenta as estações do ano bem definidas. Os invernos apresentam baixas temperaturas, com ocorrência 

de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. 

ATIVIDADES: 

1-Qual a menor região brasileira em extensão territorial? 

2-Qual a maior região brasileira em extensão territorial? 

3-Qual região brasileira possui mais Estados? 

4-Qual região brasileira possui menos Estados? 

5-Qual região brasileira mais desenvolvida? 

 
 

 Inglês 

Orientações:  

Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade  com  sucesso. 

Assista ao vídeo  https://youtu.be/cwlyte3LhB8  ( Uso correto do Verb to be) 

Realizar  a  atividade   com  atenção  e capricho. 

TEMA: Subjects pronouns / Verb to be  

OBJETIVO:Levar o aluno progressivamente a ouvir,falar, ler e escrever em Inglês; Adquirir 

gradativamente estruturas básicas da Língua Inglesa. 

 

01-Quem são eles? Escreva frases em Inglês como no exemplo.                           

 

            

  

 

 

                         

 He is Neymar                       ------------------------          ---------------------- 

02-Complete as frases abaixo com os verbos: am, is ou are. 

a)Taylor Swift ------------ an American singer /She ---------- also a songwriter and actress. 

b) Alexandre Pires ---------.a Brazilian singer / He --------- from  Minas  Gerais. 

c) Fatima Bernades --------- a journalist / She ---------- from  Rio de Janeiro. 

d) Neymar and Lionel Messi ----------- players / They----------- very famous. 

e) I -------------- student / I ------------------ Brazilian. 

 Arte 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-populacao-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-araucarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/producao-agropecuaria-na-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estacoes-ano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-neve-geada-granizo.htm
https://youtu.be/cwlyte3LhB8
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Habilidade: (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

Objeto de conhecimento: Artes Visuais (Composição Visual). 

 

COMPOSIÇÃO VISUAL (PONTOS). 

O ponto na composição visual é a unidade mais simples para se criar um desenho. Uma sequência de 

pontos unidas forma uma linha. 

O ponto é a base de tudo: Com os pontos podemos definir imagens figurativas de objetos, frutas, rostos, 

figuras geométricas, vegetais, etc. 

Exemplo a baixo: 

 
 

ATIVIDADE 1: 

Crie em seu caderno de arte, um lindo desenho utilizando a técnica de composição com pontos para seu 

preenchimento, conforme o exemplo acima. 

 

ATIVIDADE 2: 

De acordo com o conteúdo estudado acima, vamos pesquisar obra de arte que tenha a técnica da 

composição com pontos e recria-la no nosso caderno de arte. Capriche! 

 Educação Física 

Orientações:  

▪ Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da aula; 

▪ O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao professor 

através de foto enviada no whatsapp privado do professor; qualquer dúvida estou a disposição; 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes - Esportes de marca. 

Objetivo: (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas dife-

rentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 

 

VOLEIBOL 
 
 

 A mídia sempre esteve presente para informar o cidadão, em 

especial, através do jornal impresso, das rádios e, principalmente, a 

televisão. Atualmente, outras mídias estão presentes com o advento 
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da computação e da internet. Porém, o esporte até então com mais espaço na mídia era o futebol, onde 

começavam a explorar placas de patrocínio, nas camisas, etc. 

 No Brasil apareciam os atletas de outros esportes com uma imagem jovem, atraente e que 

poderiam vender bem os produtos e, os escolhidos foram os atletas de voleibol. Inicia-se ali uma nova 

relação do voleibol com a televisão. 

Para viabilizar-se a transmissão de partidas de voleibol, que eram longas, com 3 a 4 horas de jogo, 
eram necessárias algumas mudanças, em especial, na diminuição do tempo de jogo. Em função disso foram 
realizadas algumas mudanças desde então na relação do jogo com a televisão e, essas mudanças foram 
através das regras do esporte. 
 

 Faça uma pesquisa e relate as mudanças que a mídia influenciou no voleibol. 
 Agora dê sua opinião sobre esse acontecimento. Pontos positivos e negativos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


