
 

 

 
 
 

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  
7° ANO - 5ª 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 WhatsApp, para realizar a atividade com 
sucesso.  
• Fazer a atividade com atenção e capricho.  
• Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  
• O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Nesta coletânea usaremos o livro didático de língua portuguesa. Vocês deverão responder as questões no 

caderno, coloquem os números das páginas e enumerem as questões. 

• Página 16 a 18 – Leitura do texto Comunicação, do autor Luís Fernando Veríssimo; 

• Página 18 – responda as questões de 1 a 5; 

• Descreva de acordo com suas palavras o conceito de crônica. 

Para uma revisão dos conhecimentos gramaticais, responda as questões a seguir, com base no texto 

Comunicação: 

 

1. Classifique as frases a seguir em presente, passado ou futuro: 

a) “A palavra me escapou por completo.” 

b) “Isso que eu quero.” 

c) “Sou uma negação em desenho.” 

d) “Não será preciso cavalheiro.” 

e) “Tenho certeza de que chegaremos a um acordo.” 

f) Era importante saber o nome das coisas. 

 

2. No trecho “O senhor vai dar risada quando souber”, as palavras grifadas podem ser classificadas 

como: 

a) substantivo – artigo – verbo – pronome; 

b) verbo – substantivo – pronome – artigo; 

c) artigo – pronome – verbo – substantivo; 

d) pronome – artigo – substantivo – verbo. 

 

3. No fragmento “Eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé”, as palavras 

grifadas podem ser classificadas como: 

a) substantivo – verbo – verbo – pronome – substantivo; 

b) verbo – pronome – verbo – substantivo – pronome; 

c) substantivo – substantivo – verbo – pronome – verbo; 

d) pronome – verbo – substantivo– substantivo – verbo; 

 

4. Leia o trecho a seguir, identifique e retire os verbos presentes: 

“É importante saber o nome das coisas. Ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se 

entrando numa loja para comprar um... um... como é mesmo o nome?” 

 

5. Complete as frases abaixo empregando os verbos entre parênteses nos tempos verbais indicados: 

a) ________ ajuda-lo cavalheiro? (poder – futuro do presente) 

b) A palavra me ________ por completo. (escapar – pretérito perfeito) 

c) O senhor _________ para nós. (desenhar – pretérito imperfeito) 

d) Isso que eu _________. (querer - presente) 

e) Eu não _________ sentir. (precisar – futuro do pretérito) 

 



6. Classifique os verbos contidos nas frases de acordo com os números abaixo: 

[1] ação 

[2] estado 

[3] fenômeno da natureza 

 

[   ] O senhor está nervoso? 

[   ] Esse instrumento que o senhor procura funciona? 

[   ]Relampejou muito ontem à noite. 

[   ] “A palavra me escapou por completo.” 

[   ]“Estou muito bem de vida.” 

[   ]“Sou uma negação em desenho.” 

[   ]“Tenho certeza de que chegaremos a um acordo.” 

[   ] Choveu uma chuva fininha. 

[   ]“Tenho quase certeza de que é inteiriço.” 

[   ] Estou nervosa. 

 

7. Observe as frases abaixo, grife os artigos e classifique-os em: definido ou indefinido. 

a) “Uma coisa simples.” 

b) “O senhor quer uma antena externa de televisão.” 

c) “Uma coisa pontuda que prende.” 

d) “Isso é um detalhe.” 

e) “A palavra me escapou por completo.” 

f) “Como é mesmo o nome?” 

g) “O desenho não me faz falta.” 

 

8. Na última linha do texto, “É que eu sou meio expansivo”, retire o adjetivo e pesquise qual o 

significado dele. 

 
MATEMÁTICA 

 
                                                                    NÚMEROS DECIMAIS E FRAÇÕES 
Objetivos: (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais podem ser expressos nas formas 
fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação 
para outra. 
(EF06MA08) Resolver problemas na forma decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais. 

I) O que são números decimais? 

Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula.  
Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um 
supermercado ou abastecer um carro. 
 
ATIVIDADE: 
1) Recortar e  colar  4 exemplos da utilização dos números decimais no nosso dia a dia. 
 
Agora,observe o número decimal 5,45.                                                    
 
5 → Parte inteira                         4 → Décimos                         5 → Centésimos 
 
Leitura: Cinco inteiros,quarenta e cinco centésimos. 
 
2) Agora, proceda da mesma  com os números que você colou na atividade anterior. 
 
II) Números decimais e frações 
 
# Transformação de número decimal em fração 
 
Observe os seguintes números decimais: 

1. 0,8 (lê-se "oito décimos"), ou seja, . 



2. 0,65 (lê-se "sessenta e cinco centésimos"), ou seja, . 

3. 5,36 (lê-se "quinhentos e trinta e seis centésimos"), ou seja, . 

4. 0,047 (lê-se "quarenta e sete milésimos"), ou seja,  

  Assim: 

   Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem 
vírgula e dando para denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas 
decimais. 

 
EXERCÍCIO: Livro didático página54 número 4. 
 
# Transformação de fração em número decimal. 
 

5.  = 4,5                             *  = 0,5 ( uma casa decimal da direita para esquerda) 

 

6.  = 1,25                        *  = 0,78 ( duas casas decimais da direita para esquerda) 

 

7.  = 3,245                  *  = 0,012 ( três casas decimais da direita para esquerda ) 

 
Agora é sua vez. 
 

a)          b)         c)       d)       e) f)  

 
II) Comparação de números decimais 
 
Explicação: páginas 53 e 54 do livro didático. 

Exercícios : página 54( números: 5 e 6); página 55 ( números : 8 e 10). 

 
III) Operações com números decimais. 
 

Adição e subtração. 

Na soma e na subtração de números decimais devemos somar ou subtrair os respectivos números 

de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados ou subtraídos  com décimos, centésimos 

com centésimos e milésimos com milésimos. 

Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra 
e no resultado a vírgula também deve estar alinhada. 

Se um número apresentar mais casas decimais que o outro, você pode adicionar zeros ao número 
com menos casas após a vírgula para igualar a quantidade de termos. 



 
EXERCÍCIOS 

Livro didático – páginas 57 e 58 ( números: 11 a 18) 
 

GEOGRAFIA 
 
A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO 
A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos 
humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. 
Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. 
Povos indígenas: antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse 
caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país, entre os principais estão: Karajá, Bororo, 
Kaigang e Yanomani. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. 
Povos africanos: grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos 
para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões 
de negros africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no 
cultivo da cana-de-açúcar e do café. 
Imigrantes europeus e asiáticos: os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. 
Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de 
imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos quatro milhões de 
imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se: 
portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar 
japoneses, sírios e libaneses. 
Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, 
a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações 
culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. 

 
O povo brasileiro é resultado de um complicado processo de contato entre diferentes povos e culturas 
A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar: 
vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um 
extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. 
 
Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e 
os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, 
entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. 
ATIVIDADES: 
1-Qual o significado de miscigenação? 
2- São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Descreva quais são? 



3- Existem diversos grupos indígenas no país, entre vários quais são os principais? 
4- A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais 
podemos citar: 
5-Quais foram os principais disseminadores da cultura brasileira? 
 

CIÊNCIAS 

 

Objeto de conhecimento / conteúdo:Transformações dos matériais. 
Objetivo da aula:  

 Selecionar métodos mais adequados paraa separação de diferentes sistemas heterogêneos a 
partirda identificação de processos de separação demateriais (como a produção de sal de cozinha, 
a destilação de petróleo, entre outros). 

Metodologia: Leitura Textual e elaboração de atividade reflexiva. 
 

Apresentação 
Os materiais podem apresentar diferentes composições, o que irá influenciar suas características e 

propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam 
à modificação de sua composição para originar novos produtos. Essas transformações ou fenômenos 
podem ser: 
As transformações físicas 

As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar sua composição. 
Estas transformações são reversíveis, podendo a matéria voltar ao seu estado normal. É o caso das 
mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação térmica, que é o aumento de volume de um 
material ao ser aquecido; ao ser resfriado, ele volta ao seu tamanho inicial. 
As transformações químicas 

As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, 
produzindo um novo material com características distintas do original. Elas podem provocar 
mudanças de cheiro, de sabor ou de cor, bem como a liberação de gás e/ou de calor e, ainda, a emissão 
de luz. Por isso, essas mudanças são chamadas de evidências. No entanto, algumas transformações não 
apresentam mudanças aparentes. São exemplos de evidências de transformações químicas a formação de 
ferrugem, o calor e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa e a alteração de cor e de textura da 
massa do pão ou bolo durante as etapas de seu preparo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nossa atividade 
Atividade  
1) Indique se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. 

a) Um comprimido efervescente é colocado em um copo com água ________________________ 

b) O sorvete derrete fora do congelador ________________________ 



c) Uma goiaba cai da árvore e, depois de algum tempo, apodrece ________________________ 

d) Uma folha de jornal é cortada em tiras ________________________ 

 

2) Vamos relembrar: Materiais Naturais e Materiais Sintéticos ou 
Artificiais: 
Agora, circule os materiais sintéticos desta lista:  
 
PANELA / PIA DE GRANITO / BOLSA DE COURO /     
COLHER DE PAU / AREIA 
 
3) Leia a tira a seguir e responda às questões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) De que tipo é a transformação mencionada na tira? ________________________ 
b) O que provavelmente causou o cheiro identificado pelos personagens? ________________________ 
 
4) Para produzir chocolate utilizamos as sementes do cacau, que são processadas e misturadas a açúcar, 
manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura sólida homogênea, o chocolate, que 
então pode ser derretido e moldado. 
 
a) Nos processos descritos, identifique as etapas em que ocorrem: 
- Transformação química:________________________ 
- Transformação física: ________________________ 
b) Entre os materiais citados, qual (is) é (são) de origem natural e qual (is) é (são) sintético 
(s)?__________________________________________________________________________________ 
 

HISTÓRIA 
 

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Renascimento e o Humanismo. 

Objetivos de aprendizagem: (EF07HI04) Identificar as principais características do Humanismo e do 
Renascimento e analisar seus significados. 

Leia com atenção:  

O RENASCIMENTO. 

Na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e as universidades. Para os clérigos havia 
um único caminho de compreensão da vida: o da fé e da religião. Assim, defendiam uma visão teocêntrica, 
segundo a qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro 
do Universo. Mesmo os pensadores de uma corrente filosófica chamada de Escolástica, que procuravam 
conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade absoluta estava na palavra de Deus revelada nas 
Escrituras. 

    Essa forma de ver o mundo, porém, já não correspondiam as transformações que estavam em curso na 
Europa desde o século XI, como a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da 
burguesia. Nesse contexto, foram surgindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio 
da valorização das outras áreas do conhecimento, como História, Filosofia, Literatura, Retórica e 
Matemática. 

    Surgia na península Itálica, em fins do século XIV e início do XV, um movimento intelectual e cultural 
que expressava o novo o novo modo de pensar do ser humano moderno, que ficou conhecido como 
Renascimento. 

O HUMANISMO 



O período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma 
de pensar, o Humanismo, movimento intelectual do Renascimento que surgiu nos centros urbanos mais 
prósperos da península Itálica. 

O Humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da 
investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. 

Os humanistas questionavam a submissão das pessoas, a devoção religiosa como o centro da existência e 
a vida contemplativa, que eram características da época medieval, e apoiavam uma postura mais ativa, 
inventiva, observadora e capaz de usufruir do seu mundo e de seu tempo. Assim, em substituição á visão 
teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do 
universo. O homem, no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as coisas. No entanto, os 
humanistas não eram ateus, embora defendessem a busca da verdade por meio da investigação e da 
reflexão racional. 

Observe, por exemplo, como o poeta inglês William Skakespeare (1564-1616), em sua famosa obra 
Hamlet, expressou essa nova visão sobre o ser humano: 

Que obra-prima, o homem! Quão nobre pela razão! Quão infinito pelas faculdades! Como é significativo e 
admirável na forma e nos movimentos! 

Nos atos quão semelhante aos anjos! Na apreensão como se aproxima aos deuses, adorno do mundo, 
modelos das criaturas! 

 

SHAKESPEARE, William. A trágica história de Hamlet. [S.]: RidendoCastigat Moraes, 200. (Livro Digital). 

O Espírito Científico 

Os estudiosos renascentistas buscavam explicar o mundo por meio da observação e da experimentação, 
do cálculo, do método e do rigor científico. Com base nessas concepções realizaram muitas descobertas e 
inovações técnicas. Nos campos da Matemática, da Física e da Astronomia, destacaram-se: 

 Nicolau Copérnico (1473- 1543): astrônomo polonês, contestou a teoria geocêntrica, elaborada 

pelo Grego Ptolomeu e reafirmada pela igreja católica, segundo qual a Terra era o centro do 

Universo. No lugar, defendeu a teoria heliocêntrica, de acordo com a qual o Sol era o centro de 

tudo, e a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. 

 Johannes Kepler (1571- 1630): astrônomo e matemático alemão, dedicou-se a observação do 

planeta Marte e descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, como 

se acreditava até então. Também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. 

 Galileu Galilei (1564- 1642): astrônomo, matemático e filósofo italiano, aperfeiçoou a luneta, 

instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e 

as dimensões da Via Láctea e do sistema solar. Por meio de suas observações, confirmou a teoria 

heliocêntrica elaborada por Copérnico. 

 

 

 



ATIVIDADES 

1) Leia o texto com atenção: 

Renascimento Na Baixa Idade Média, o comércio entre a Europa e o Oriente teve uma grande expansão e 

muitas cidades européias enriqueceram. Famílias das cidades – Estado italianas de Gênova, Veneza e 

Florença acumularam imensas fortunas com a atividade comercial nas feiras locais e com as relações 

mercantis com os povos do Oriente. [...] Impressionados com essas transformações, muitos pensadores 

defenderam a ideia de que viviam um período de renovação em todos os setores da vida humana, que 

rompia com o mundo medieval. Esse movimento, de transformações culturais e científicas, desenvolvido 

entre os séculos XIV e XVI, ficou conhecido como Renascimento (BRAICK & BARRETO, 2018, 

p.28).Sobre o texto e responda as perguntas abaixo:  

a) O que foi o movimento chamado Renascimento? 

b) Quem são os autores do texto? 

c) Em quais locais moravam as famílias que apresentavam fortunas? 

d) O que era defendido pelos os pensadores devido as transformações que eles consideravam como 

grande desenvolvimento? 

 

2) Considere as informações do texto e responda as questões:  

O Humanismo Na Idade Média, predominava a ideia de que os acontecimentos cotidianos e ao destino das 

pessoas eram determinados por Deus. A partir do século XIV, essa visão de mundo passou, pouco a 

pouco, a não corresponder aos novos modos de vida urbanos que floresciam na Europa, sobretudo nas 

cidades da Península Itálica. Nesse contexto, muitos artistas e intelectuais adotaram em seus trabalhos 

ema perspectiva humanista. O Humanismo tem por característica valorizar as capacidades e os potenciais 

humanos, tanto físicos quanto intelectuais. Isso não significa que os humanistas fossem antirreligiosos ou 

descrentes; eles defendiam a possibilidade de a fé em Deus conviver com a fé no ser humano e em sua 

capacidade criativa [...] Eles viam a civilização greco-romana como modelo de vida, de arte e de valores, 

em que o ser humano e a natureza eram o centro das atenções de filósofos e artistas.(BRAICK & 

BARRETO,2018,p.29). 

a)O que é Humanismo? 

b) De que forma os humanistas enxergavam o ser humano? 

 

3) Complete as frases observando as informações dentro dos parênteses.  

a) Para os humanistas, o ______________era a maior criação de Deus, um ser dotado de____________, 

arbítrio e __________________________.(razão, homem, discernimento)  

b) Os humanistas buscavam nos autores e nas __________ de arte da Antiguidade, e na ___________ e 

na sociedade em que viviam, _________ para ___________ suas próprias obras (natureza, inspiração, 

obras, criar). 

 

4)Qual das alternativas abaixo apresenta características do Renascimento Cultural? 

a) Teocentrismo; valorização da cultura egípcia; valorização da religião; estética fora da realidade. 

b) Geocentrismo; valorização apenas de temas religiosos; influência do misticismo; estética 

monocromática. 

c) Temas não relacionados com a realidade; pobreza de cores nas pinturas; Teocentrismo; valorização de 

temas abstratos. 

d) Antropocentrismo; valorização da cultura greco-romana; valorização da Ciência e da razão; busca do 

conhecimento em várias áreas. 

 

5) Na Itália Renascentista quem eram os mecenas? 

a) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas. 

b) Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época. 

c) Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. 

d) Religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte que criticavam os fundamentos da Igreja 

Católica. 

 

6) O movimento intelectual e cultural que caracterizou a transição da mentalidade medieval para a 

mentalidade moderna ficou conhecido como: 



a) Renascimento. 

b) Colonização. 

c) Descobrimento. 

d) Humanização. 
 

 
INGLÊS 

 

Orientações:  
Assista ao vídeo  https://youtu.be/cwlyte3LhB8  ( Uso correto do Verb to be) 
Realizar  a  atividade   com  atenção  e capricho. 

 

TEMA:  Verb to be  

OBJETIVO: Adquirir gradativamente estruturas básicas da Língua Inglesa. 

01-Leia com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cwlyte3LhB8


EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
QUALIDADE DE VIDA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de 
sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos 
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Envolve o bem estar espiritual, físico, mental, 
psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde,  
educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. 
 
Alimentação saudável 
 Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que são utilizadas pelos seres vivos como 
fonte de energia. 
Uma alimentação saudável proporciona qualidade de vida, uma vez que faz nosso corpo funcionar 
adequadamente, auxiliam em ações que nosso corpo realiza como: estudar, trabalhar, brincar, praticar 
exercícios físicos e auxilia na prevenção de doenças. 
 Os alimentos que ingerimos geralmente são formados por uma mistura de substâncias. Entre elas, 
destacam-se a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas. Todas 
essas substâncias são necessárias para a manutenção da vida. 
 A água é o líquido fundamental para a vida. Beber muita água equilibra o organismo fazendo com 
que ele fique mais resistente funcione melhor. 
 
Pirâmide alimentar 
 A pirâmide alimentar é uma representação gráfica que mostra os alimentos de acordo com as suas 
funções e seus nutrientes. Ela é dividida em quatro grandes grupos alimentares. Cada grupo possui 
nutrientes que exercem uma função específica no corpo e recomenda a quantidade dos alimentos que 
deve ser consumido diariamente. 
 

▶ Grupo 1 - Alimentos energéticos formados pelos carboidratos como 

arroz, pães, massas, cereais, batatas e tubérculos. Devem ser ingeridos em 
maior quantidade durante o dia, porque eles são a principal fonte de 
energia para nossas atividades diárias. Sem eles não poderíamos 
realizar atividades físicas comuns, praticar exercícios ou exercer uma série 
de ações inerentes ao bem-estar do organismo. São os que se 
transformam em glicose (e, por isso, fornecem energia) rapidamente. 

▶ Grupo 2 - É classificado como reguladores porque os alimentos que o 

compõem são riscos em vitaminas, minerais e fibras. É composto pelas 
frutas, verduras e legumes. Os reguladores (como o próprio nome indica) 
são responsáveis por regular todas as funções do nosso organismo. Eles 
nos ajudam a manter o corpo em equilíbrio, trabalham para a manutenção 

das nossas funções mais orgânicas, e nos fornecem mais disposição, ânimo e energia para o dia a dia. 

▶ Grupo 3 - Os alimentos construtores são ricos em proteínas tanto de origem animal encontradas no 

leite e derivados, nas carnes e nos ovos, quanto de origem vegetal presente nas leguminosas (feijão, soja, 
lentilha, grão-de-bico). Esse grupo se destaca pela responsabilidade de manter o organismo 
funcionamento corretamente, por fortalecer, regenerar os tecidos musculares e cuidar do sistema 
imunológico. 

▶ Grupo 4 - Os alimentos energéticos extras fazem parte do topo da pirâmide e representam os 

nutrientes que devem ser consumidos com moderação. Entre eles estão os óleos, gorduras, doces e 
açucares. Esses alimentos são bastante calóricos e seu consumo frequente aumenta o risco do 
desenvolvimento de doenças como hipertensão (pressão alta), colesterol alto e outras doenças 
cardiovasculares, além de obesidade e diabetes. Esses alimentos possuem grande quantidade de calorias 
e participam do processo de oferta e armazenamento energético do organismo. 
 
 Na alimentação diária devemos incluir sempre todos os grupos recomendados na pirâmide 
alimentar para garantir os nutrientes que nosso organismo necessita. Os alimentos que precisam ser 
consumido numa quantidade maior estão na base da pirâmide e os que precisam ser consumidos em 
menor quantidade estão no topo da pirâmide. 
 

 Nenhum extremo é saudável! 
 Descasque mais e desembale menos! 
 Beba bastante água! 
 Pratique atividade física! 

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/qual-e-a-diferenca-entre-atividade-fisica-e-exercicio-fisico-saiba-mais_a5974/1


Lembre-se: VOCÊ É O QUE VOCÊ COME! 
 
 
 
 
ATIVIDADES: 
 
1 - Que tipo de alimento devemos evitar? 
 
2 - Complete a frase com uma das palavras abaixo. 
 

VITAMINAS  PROTEÍNAS  GORDURAS 

 
É preciso incluir nas refeições peixes, carnes ou ovos, pois os alimentos _________________ são 
responsáveis por regenerar os tecidos e músculos. 
 
3 – Observe os alimentos dessa mesa de café da manhã e responda as perguntas abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Quais dos alimentos desta imagem são: 

 Energéticos:__________________________________________________________ 
 

 Construtores:__________________________________________________________ 
 

 Reguladores:__________________________________________________________ 
 
B) Quais os alimentos geralmente fazem parte do seu café da manhã? 
 
C) Classifique os alimentos do seu café da manhã. 
4 – Após analisar os alimentos que você ingere diariamente e a pirâmide alimentar responda: Você 
precisa mudar algo na sua alimentação? O quê? 
 
5 – Observe os alimentos e responda: 

 

 
 

A) Quais dos alimentos apresentados são derivados do leite? 
B) Quais dos alimentos são de origem animal? 



Quais dos alimentos apresentados são derivados da carne? 

 
 
 
 

ARTE 
 

(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. 

 

PERSPECTIVA 

Técnica de representação do espaço tridimensional numa superfície plana, de modo que a 

imagem obtida se aproxime daquela que se apresenta à visão. Na história da arte, o termo é 

empregado de modo geral para designar os mais variados tipos de representação da 

profundidade espacial. Os desenvolvimentos da ótica acompanham a Antiguidade e a Idade 

Média, ainda que eles não se apliquem, nesses contextos, à representação artística. 

Exemplo: 

 

 

ATIVIDADE: 

Tendo como base a obra“O quarto” de Vicent Van Gogh, desenhe no quarto vazio todos os 

objetos que você pode observar que existem na obra do artista. Capriche! 

 

 



 

 
 


