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ANO DISCIPLINAS PÁGINAS 
Sugestão de Dias para 

desenvolvimento das 
atividades 

 

 

 

 

 

 

 

7º 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Apostila 
 

Segunda- feira LÍNGUA 
INGLESA 

Apostila 

 

 
MATEMÁTICA 

Pág. 109 atividades 01,03, e 4 
Pág. 116 atividades 02 
Pág. 119 atividades 02,06 
Pág. 122 atividades 01,02,03 
Pág. 141 atividades 01,02 
Pág. 143 atividades 11 

Terça-feira 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Apostila 

 

GEOGRAFIA 
Pág.: 37,38,44,53,58,56,59  

Quarta-feira  

HISTÓRIA Apostila Quinta-feira 

ENSINO 
RELIGIOSO 

Apostila 

CIÊNCIAS Apostila  

Sexta-Feira ARTE Apostila 

* Realizar uma ou duas atividades por dia 
OBSERVAÇÕES: 

 

-NÃO FAZER AS ATIVIDADES NO LIVRO. 
 

-AS ATIVIDADES PRECISAM SER FEITAS EM FOLHA SEPARADA PARA SEREM 
ENTREGUES NA ESCOLA, POIS OS PROFESSORES IRÃO FAZER A CORREÇÃO DESSAS 
ATIVIDADES. 

 

- AS FOLHAS QUE SERÃO ENTREGUES NA ESCOLA DEVERÃO TER AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: 

*NOME COMPLETO DO ALUNO; 
*TURMA E HORÁRIO QUE ESTÁ MATRICULADOSUGESTÕES PARA ESTUDO 

 

-Defina um local para o estudo: É preciso ter um ambiente para estudar 
 

- Sugerimos que o aluno mantenha sua rotina de estudo no horário habitual de aula. 
 

-Registro do aprendizado: Fazer um registro do que foi estudado no dia, potencializa o 
processo de aprendizado 

- Horários: Dividir o estudo em blocos de tempo ajuda na concentração. A cada 25 minutos 
de foco, dê 5 minutos de pausa. 
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PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

ROGERIO:7º I, II, III, 

IV DAIANE:7º V 

PRIMEIRA SEMANA 
HABILIDADES: 

- (EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas 

para a escola e/ou a comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição 

do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para 

internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc. 

-(EF07LP09). Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam 

o sentido do verbo núcleo da oração. 

 
Observe a imagem abaixo e responda. 

 

QUESTÃO 01 - O texto tem a finalidade de:  

a) ( ) relatar um acontecimento importante. 

b) ( ) defender uma ideia de interesse da população.  

c) ( ) defender um ponto de vista. 

d) ( ) promover uma ideia.
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QUESTÃO 02 - Qual o público-alvo desse texto? 
 

 

 
QUESTÃO 03 - Que recursos foram empregados visando ao sucesso da propaganda? 

 

 

 

PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA 
 

PATRICIA : 7º I, II, III, IV, V 

 
Olá alunos; 

 
Para a execução das atividades remotas de língua inglesa, vocês terão que ler os enunciados com 
muita atenção e observar as palavras cognatas juntamente com as imagens de cada questão. Caso 
necessário, poderão fazer uso do dicionário de língua inglesa, Google tradutor dentre outros aplicativos 
que o ajudarão a concluir as atividades propostas. Um forte abraço e bons estudos!!! 

 

HABILIDADE: 

- (EF07LIO7). Identificar a (s) informação (es) chave de partes de um texto em língua inglesa 
(parágrafos) 

 
1) Leia a tirinha e em seguida responda a questão abaixo: 

 

A tradução ao pé da letra do texto “Are you sure. You´re not in the wrong story? É a seguinte: Você 
tem certeza que você não está na história errada? A qual conto infantil a tirinha faz referência? 

 
a) Three Little Pigs (Os três porquinhos) 
b) Snow-white (Branca de Neve) 
c) Cinderella (Cinderela) 
d) Little Red Riding Hood (Chapeuzinho Vermelho) 
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PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 
GREYCIELLE: 7ºI, II, III, IV 
LETICIA:7º V 

 

HABILIDADE: 

-EF07MA10- Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a 
pontos da reta numérica. 
Resolução das atividades do livro didática de matemática pagina 109 atividades 1,2e 4: 
1   

 
 

2   
 

 

4   
 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
SAMUEL:7º I, II, III, IV, V 

 
Objeto de Conhecimento: Atividades rítmicas e expressivas 

 

HABILIDADE: 

 (EF67EF03). Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e técnico-combinatórios que façam 
parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio 
de atividades lúdicas e criativas. 

 
Atividades rítmicas e expressivas 

 

Nas aulas de Educação Física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o 
desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, 
coordenação de movimentos, educação estética, ao mesmo tempo em que lhe permitem conhecer 
melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação. O movimento humano apresenta três 
características singulares: 

 
Plasticidade: A possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, 
equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos, etc., utilizando as técnicas corporais básicas – 
correr, saltar, puxar e empurrar, rolar, trepar, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter 
plástico do movimento. Podemos dizer que, tal como existe um vocabulário que permite escrever, há 
também um vocabulário corporal que possibilita a realização, em sequência, de movimentos variados. 

 
Expressão: À possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade 
expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar, através do movimento, os nosso sentimentos e ideias. 
Por isso se diz que o corpo fala. 

 
Ritmo: Os movimentos corporais podem ser realizados, seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo 
batimento das mãos ou pés, por instrumentos de percussão ou pela música. Com efeito, o som 
constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. 
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É possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspetos fundamentais 
que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom  
observador. É muito importante que a aprendizagem da linguagem corporal seja introduzida nas aulas 
de Educação Física porque as crianças e jovens precisam aprender a reconhecer e utilizar 
corretamente a sua expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir 
e as mensagens do corpo. 

 
1) O movimento humano apresenta três características singulares: plasticidade, expressão e: 

 
A) Flexibilidade. B) Ritmo. C) Comunicação. D) Telecomunicação. 

 
 

PROFESSORA DE GEOGRAFIA: 

ANDREIA: 7ºI, II, III, IV, V 

 
HABILIDADE: 

 (EF07GE06) discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias, 
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas e construção do 
espaço geografico em diferentes lugares. 

 
1 – Um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, o 
modelo de desenvolvimento global capaz de satisfazer as necessidades da população sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras. O que é preciso fazer para assegurar a 
sustentabilidade? 

 
R:   

 

 

 

2 – Os países que abrigam grande diversidade de espécies em seu território, são denominados mega 
diversos. O Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta. 
Observando o mapa PLANISFÉRIOS: países megas diversos (2017) da página 38 de seu livro didático 
ARRARIBÁ MAIS. Responda quais são esses países que se encontram no mapa. 

 
R:   

 

 

 

PROFESSORA DE HISTÓRIA: 

  DANIELA: 7º I, II, III, IV, V     

HABILIDADE: 

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

significados. 
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QUESTÃO 1- 

O Renascimento foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu por toda 

a Europa até o século XVI. Os artistas, escritores e pensadores renascentistas expressavam em suas 

obras os valores, ideais e nova visão do mundo. Eles rejeitavam as ideias medievais que Deus deveria 

ser o elemento mais importante para o conhecimento (teocentrismo) e buscavam novas formas de 

compreender o conhecimento tendo como centro o homem (antropocentrismo). 

Principais renascentistas: 
 

1. Dante Alighieri (1265 – 1321) – escreveu a “Divina Comédia”. 
2. Sandro Botticelli (1445-1510) – pintou “A Primavera” e o “O Nascimento de Vênus”. 
3. Nicolau Maquiavel – escreveu “O Príncipe”. 
4. Leonardo Da Vinci – pintou a “Mona lisa” e “A Santa Ceia”, era escultor, engenheiro e inventor. 
5. Michelangelo – Pintor e escultor de “Davi”, “Moisés” e a “Pietá”. 

 
1). Qual país europeu foi o berço do renascimento? 

R.:    

2). Cite dois importantes renascentistas e suas obras. 
R   

 
 

QUESTÃO 2 
 

Leia o trecho e analise a figura abaixo. 
 

“A Última Ceia, obra-prima de Leonardo Da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico e 
um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. ” 

ROMES, 2008. 

 
 
 
 
 

 
Disponível em infoescola.com 

 

Assinale a alternativa que apresenta o período histórico que a obra acima pertence. 
 

A) Iluminismo. B) Renascimento. C) Feudalismo. D) Reforma 

 

 
PROFESSORA DE ENSINO RELIGIOSO: 

EDEVÂNIA: 7º I, II, III, IV, V 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 
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- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

- Conhece-te a ti mesmo 
 

Muitas pessoas são como Filipe: têm receio de se conhecer. Muitas outras nem sabem que podem 
se conhecer melhor: 

No entanto, é necessário que cada um de nós conheça a si próprio, pois o autoconhecimento é o 
ponto de partida para o crescimento emocional, intelectual e espiritual. 

 
Desde o nascimento até o último dia de vida, cada pessoa passa por muitas transformações que 
alteram sua maneira de ver, sentir e julgar o que acontece consigo e com os outros. 

 
O ser humano é recentíssimo na Terra. É verdade que já descobriu e produziu muitas coisas, mas 
ainda tem um longo caminho a percorrer. A cada dia ele descobre algo novo em relação a sua 
própria vida. Pedagogos, psicólogos e outros cientistas vivem estudando o ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

Cada ser humano precisa se conhecer melhor: saber como funciona seu próprio corpo, como é seu 

relacionamento com as pessoas, quais são seus reais valores, qual é seu caminho para a felicidade e 

o amor. Esse é um exercício diário, que ser o primeiro passo da humanidade para se aprimorar rumo 

à perfeição. 

ATIVIDADE: 
 

1) O que você sabe sobre si mesmo? Primeiro, leia estas respostas: 
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Agora complete: 

Sou   
 

2) responda com suas palavras quais os seus reais valores? 
 
 

 

 

 

PROFESSORA DE CIÊNCIAS: 

ALINE: 7ºI, II, III, IV, V 

  

HABILIDADE: 

-EF07CI04: Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o 

funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.) 

Questão 01 

Porque podemos considerar que o sol é fonte de energia para a maioria dos seres vivos, mesmo 

aqueles que não fazem fotossíntese? 
 
 

 

 

 

Questão 02 (habilidade -EF07CI04: Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção 

da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.) 
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Observe a figura a seguir: 
 
 

 
O esquema acima é um exemplo de como o equilíbrio termodinâmico interfere na manutenção da vida 

na Terra. Esse processo é conhecido como fluxo de: 

a) calor entre os níveis tróficos de a cadeia alimentar, havendo a transferência da energia térmica 

gerada pelo Sol para os níveis tróficos do ecossistema. 

b) energia entre os níveis tróficos de a cadeia alimentar, havendo a transformação e a conservação 

da energia no ecossistema. 

c) matéria entre os níveis tróficos da cadeia alimentar, havendo a reciclagem constante de substâncias 

orgânicas no ecossistema. 

d) biomassa entre os níveis tróficos de a cadeia alimentar, havendo a destruição de matéria pelos 

organismos decompositores. 

 
 

PROFESSORA DE ARTE: 

GRACIELE: 7º I, II, III, IV, V 

Habilidades:  

-(EF69AR31-08/ES). Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética, possibilitando a escuta e a construção de um olhar 

perceptivo, apreendendo a arte como instrumento de expressão e de comunicação de ideias políticas, 

sociais e ambientais. 

-(EF69AR32-08/ES). Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas, utilizando-se da arte como instrumento de transformação política e 

social. 

Arte Indígena 

A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do 

país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas - os primeiros 

habitantes do território nacional. Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil. 

Cada uma delas é detentora de comportamentos diferentes, por conta do desenvolvimento de 

costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. 



11 
 

Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte 

tradicional compartilhada: a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes de animais no 

artesanato é exclusiva dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida. Além disso, é 

preocupante constatar que tal arte - tão importante e de valor inestimável - vem sendo destruída 

vertiginosamente, assim como a própria população. 
 

1- De acordo com o texto, que tipo de arte é produzida pelos indígenas? 

R   
 

 

 

SEGUNDA SEMANA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 

Com base no texto da primeira semana responda: 
 

QUESTÃO 04 - Qual é o órgão responsável pela divulgação da propaganda? 

 

 
Observe e respond
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QUESTÃO 05 - O anúncio publicitário é um texto que tem, em geral, como objetivo, promover o nome 
de uma empresa, de um produto ou de uma ideia. Qual a finalidade do anúncio em estudo? 

 

 

 
QUESTÃO 06 - Que recursos foram empregados visando ao sucesso da propaganda? 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA: 

 

HABILIDADE:(EF07LI09). Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de 
leitura. 

O que é história em quadrinhos? 
 

As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Apresentam 
diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e 
interpretação de contextos atemporais. As histórias em quadrinhos podem ser vistas em jornais, 
revistas, sites e outros suportes. 

 
 

2) Leia a tirinha a seguir e responda: 
 

 
 

O uso da fonte negrito na fala da personagem indica que: 
( a) Mônica está aconselhando o Cebolinha. 
( b) É para o Cebolinha repassar a mensagem de Mônica. 
( c) O médico pediu que Mônica desse um recado. 
( d) Mônica está gritando com o Cebolinha.
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MATEMÁTICA 

 

HABILIDADE:EF07MA11/ES- Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de 
números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias, incluindo a 
potenciação.Resolução das atividades do livro didática de matemática páginas 116 e 119 atividades 2 e 6:  

 
PÁGINA- 116 
ATIVIDADE 02 

 

 

 

PAGINA -119 
 
ATIVIDADES: 
02   

 

 

 
06   

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Objeto de Conhecimento: Atividades rítmicas e expressivas
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(EF67EF03). Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e técnico-combinatórios que façam parte 
do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio de 
atividades lúdicas e criativas. 
 

Atividades rítmicas e expressivas 

 
Nas aulas de Educação Física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o 
desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, 
coordenação de movimentos, educação estética, ao mesmo tempo em que lhe permitem conhecer 
melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação. O movimento humano apresenta três 
características singulares: 

 
Plasticidade: A possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, 
equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos, etc., utilizando as técnicas corporais básicas – 
correr, saltar, puxar e empurrar, rolar, trepar, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter 
plástico do movimento. Podemos dizer que, tal como existe um vocabulário que permite escrever, há 
também um vocabulário corporal que possibilita a realização, em sequência, de movimentos variados. 

 
Expressão: À possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade 
expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar, através do movimento, os nosso sentimentos e ideias. 
Por isso se diz que o corpo fala. 

 
Ritmo: Os movimentos corporais podem ser realizados, seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo 
batimento das mãos ou pés, por instrumentos de percussão ou pela música. Com efeito, o som 
constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. 

 
É possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspetos fundamentais 
que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. 
É muito importante que a aprendizagem da linguagem corporal seja introduzida nas aulas de Educação 
Física porque as crianças e jovens precisam aprender a reconhecer e utilizar corretamente a sua 
expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do 
corpo. 

 
2). À possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade expressiva do 
corpo, isto é, podemos mostrar, através do movimento, os nosso sentimentos e ideias. Por isso se diz 
que o corpo fala. Essa descrição se refere a que movimento humano? 

 
A) Expressão. B) Flexibilidade. C) Plasticidade. D) Ritmo. 

 
 

GEOGRAFIA 

 
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias, provocam 
impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas e construção do espaço 
geografico em diferentes lugares. 

 
1 – Dos países citados no mapa PLANISFERIO: PAISES MEGADIVERSOS (2017) P. 38 Quais 

pertencem a América do Sul. 
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2 – Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais utilizadas no mundo e estão entre os 
principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Quais são os combustíveis fósseis? 

 

 
 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 3 

Renascimento 
 

Na Baixa Idade Média, o comércio entre a Europa e o Oriente teve uma grande 
expansão e muitas cidades europeias 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). 
http://julian-arte.blogspot.com/p/1.html 

 

Reflita sobre o texto e responda as perguntas abaixo: 
 

1) O que foi o movimento chamado Renascimento? 
R   

 

2). Quem são os autores do texto? 
R  
3). Em quais locais moravam as famílias que apresentavam fortunas? 
R:    

 
 

QUESTÃO 4 
 

O mundo moderno está associado, na sua origem, à cultura renascentista. Invenções e descobertas 
só puderam ser realizadas porque os intelectuais renascentistas reuniram tradições clássicas 
ocidentais e orientais, a fim de dar novo sentido à ideia de HOMEM e NATUREZA. 

 
Assinale a afirmativa que pode ser corretamente associada ao Renascimento. 

 

a) O livro da natureza foi escrito em caracteres matemáticos. (Galileu) 
b) O homem é imagem e semelhança de Deus. (Jean Bodin) 
c) O mundo é perfeito porque é uma obra divina e, assim, só pode ser esférico. (Marsílio Ficino) 
d) A perspectiva é o fundamento da relação entre espaço humano e natureza divina. (Alberti) 

http://julian-arte.blogspot.com/p/1.html
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ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

- Reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que 

haja relações respeitosas entre as pessoas. 

 

Autoconhecimento 

Autoconhecimento ou conhecimento de si é a investigação de si mesmo; Ele envolve o uso da 
autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Também pode ser um projeto ético quando o 
que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo, e consequentemente, 
um ser humano melhor. 

Reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento e do conhecimento do outro para que haja 

relações respeitosas entre as pessoas. 

Atividades: 

Nome completo:                                                                                                                                   

Nasceu em:       /     /   

Nome da sua cidade atual:                                                                                                                      

Nome da sua música preferida:                                                                                                             

Nome do seu livro preferida:                                                                                                                    

Nome do seu filme preferido:                                                                                                                  

Nome de jogos que você gosta:     

O que você gosta de fazer?     

Nesse espaço gostaria que escrevesse uma lembrança boa que aconteceu em sua vida. 
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CIÊNCIAS: 

Questão 03- (Habilidade: EF07CI05 -Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas 

térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais 

causados pela produção e uso desses materiais e máquinas). 

Explique de forma resumida o funcionamento básico de uma máquina a vapor. De onde vem a energia 

usada pela máquina e o que acontece com essa energia durante seu funcionamento. 
 
 

 

 

 

 
 

Questão 4- (Habilidade: EF07CI05 - Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas 

térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais 

causados pela produção e uso desses materiais e máquinas). 

Apesar de ter trazido benefícios, com o aumento da produção, o uso de máquinas térmicas causou 

impactos ambientais. Cite alguns desses impactos. 
 
 

 

 

 

 
 

ARTES: 

 

 
1- Observe os padrões e continue produzindo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TERCEIRA SEMANA 

 
 

 

Agora, nós vamos conhecer os Advérbios. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um 

adjetivo ou outro advérbio. Geralmente trazem circunstâncias a ação do verbo. Observe: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCUNSTÂNCIAS ADVÉRBIOS 

LUGAR AQUI, ALI, CÁ, LONGE, PERTO, 
ABAIXO, ACIMA, À DIREITA, À 
ESQUERDA, AO LADO, ETC. 

TEMPO HOJE, ONTEM, AMANHÃ, 
ATUALMENTE, DEPOIS, AGORA, 
JÁ, DE REPENTE, DE VEZ EM 
QUANDO, À TARDE, À NOITE, ETC. 

AFIRMAÇÃO SIM, DECERTO, CERTAMENTE, 
SEM DÚVIDA, REALMENTE, 
EFETIVAMENTE, ETC. 

INTENSIDADE MUITO, POUCO, BASTANTE, 
DEMAIS, MAIS, MENOS, BEM, 
TANTO, QUANTO, QUASE, 
APENAS, ETC. 

MODO CALMAMENTE, HUMILDEMENTE, 
BEM, MAL, FRENTE A FRENTE, ÀS 
CLARAS, ÀS PRESSAS, À 
VONTADE, DE MANSINHO ETC. 

NEGAÇÃO NÃO, NUNCA, JAMAIS, DE MODO 
ALGUM, DE JEITO NENHUM, 
ABSOLUTAMENTE, ETC. 

DÚVIDA TALVEZ, QUIÇA, 
PROVAVELMENTE, 
POSSIVELMENTE, PORVENTURA, 
ACASO, ETC. 

 

Amanhã levarei os livros. 

↓ 

ADVÉRBIO DE TEMPO 
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QUESTÃO 07 – Observe a tirinha e responda. 
 

No primeiro quadrinho, Hagar utiliza um advérbio para intensificar a seriedade da missão. Que 

advérbio é este e qual a sua classificação? 
 
 

QUESTÃO 08 – Leia e responda. 
 

 

Retire do bilhete acima, os advérbios que correspondem as circunstâncias: 

a. de tempo:    

b. de intensidade: _ 
 

QUESTÃO 09 – “Provavelmente irei à sua casa hoje”. O termo destacado é um advérbio de: 

a. ( ) negação. c. ( ) intensidade. 

b. ( ) dúvida. d. ( ) modo. 
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LÍNGUA INGLESA: 
EF07LI10). Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes confiáveis, para 

estudos / pesquisas escolares. 

Você sabia que no dia-a-dia usamos palavras em inglês e muitas vezes não damos conta? Por conta 
da globalização temos muito contato com os produtos e a cultura de outros países. Consequentemente 
acabamos tendo contato com outros idiomas, principalmente o inglês. Falamos as palavras com tanta 
naturalidade que as incorporamos como parte da língua portuguesa. Só que a gente se acostuma com 
as palavras no contexto brasileiro e esquece que, por serem estrangeiras, talvez no idioma original 
essas palavras tenham outros significados. O que muitas vezes acontece é que uma palavra em inglês 
acaba tendo seu significado “em português” diferente do verdadeiro significado. Quando incorporamos 
palavras de um outro idioma ao nosso, temos um ESTRANGEIRISMO. Você já se deu conta da 
quantidade de palavras de língua inglesa que fazem parte do nosso cotidiano? 

 

3) Sendo assim, marque a alternativa em que TODAS as alternativas são de origem inglesa: 
a) play, facebook, jeans, hotdog, delivery. 
b) mesa, play, facebook, notebook, fast food. 
c) livro, hotdog, delivery, smat tv, smartphone. 
d) play, facebook ,carro, hotdog, delivery. 

 

MATEMÁTICA 

 
 

EF07MA12/ES-Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais. 
Resolução das atividades do livro didática de matemática pagina 122 atividades 01,02, 03: 
01   

 

 

02   
 

 

 

03   
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Conteúdo: Atividades rítmicas e expressivas 

 
(EF67EF03). Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e técnico-combinatórios que façam 
parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio 
de atividades lúdicas e criativas. 

 
Atividades rítmicas e expressivas 

 
Nas aulas de Educação Física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o 
desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, 
coordenação de movimentos, educação estética, ao mesmo tempo em que lhe permitem conhecer 
melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação. O movimento humano apresenta três 
características singulares: 

 
Plasticidade: A possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, 
equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos, etc., utilizando as técnicas corporais básicas – 
correr, saltar, puxar e empurrar, rolar, trepar, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter 
plástico do movimento. Podemos dizer que, tal como existe um vocabulário que permite escrever, há 
também um vocabulário corporal que possibilita a realização, em sequência, de movimentos variados. 

 
Expressão: À possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade 
expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar, através do movimento, os nosso sentimentos e ideias. 
Por isso se diz que o corpo fala. 

 
Ritmo: Os movimentos corporais podem ser realizados, seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo 
batimento das mãos ou pés, por instrumentos de percussão ou pela música. Com efeito, o som 
constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. 

 
É possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspetos fundamentais 
que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. 
É muito importante que a aprendizagem da linguagem corporal seja introduzida nas aulas de Educação 
Física porque as crianças e jovens precisam aprender a reconhecer e utilizar corretamente a sua 
expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do 
corpo. 

 
3). É possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspetos 
fundamentais que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um 
bom: 

 
A) Lutador. B) Observador. C) Dançarino D) Jogador. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
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(EF07GE01) AVALIAR, POR MEIO DE EXEMPLOS EXTRAÍDOS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 

IDÉIAS E ESTERIÓTIPOS ACERCA DAS PAISAGENS E DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO 
BRASIL. 

 
1 – Sobre a formação do território brasileiro, responda: 

 
a). Quais povos já habitavam as terras que hoje são o Brasil antes da chegada dos colonizadores 
portugueses? 

 

 
 

b). Como o governo português dividiu o território para organizar sua exploração? 
 

 
 

2 – Desde o início da colonização do território brasileiro, no século XVI, até meados do século XVIII, o 
Nordeste foi a região mais rica do país. A partir desse período, teve a sua importância política e 
econômica diminuída. Qual a ocorrência causou a maior perda da importância política do Nordeste? 

 

 
 

 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 5 

As características do Renascimento marcaram o movimento renascentista na Itália, no início do século 
XV. As principais características foram o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o 
universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da Antiguidade Clássica. 

 
As principais características do Renascimento foram: 

 
a) teocentrismo, realismo e intensa espiritualidade; 
b) romantismo, espírito crítico em relação à política, temas de inspiração exclusivamente naturalistas; 
c) ausência de perspectiva e adoção de temas do cotidiano religioso, tendo como foco apenas os 
valores espirituais; 
d) antropocentrismo, humanismo e inspiração greco-romana. 

 
 

QUESTÃO 6 
 

O mecenas foi uma figura de extrema importância nesse contexto, pois costumava patrocinar os 
artistas e suas obras, auxiliando assim na expansão de múltiplos talentos. Sem esse cenário 
econômico favorável, talvez o Renascimento não encontrasse condições para se desenvolver. 

 

Na Itália Renascentista quem eram os mecenas? 
 

a) Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas. 
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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 artísticos que faziam obras de arte que criticavam os fundamentos 

da Igreja Católica. 

 

 
ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

 

Reflita e confie no seu autoconhecimento 
 

 
 

Pensando na reflexão acima responda as questões: 

1). Qual o seu maior sucesso individual? Ou seja, o que você conseguiu conquistar sozinho com seu 

esforço? 
 
 

 

2) O que gostaria de mudar em você? 
 
 

 

3). Em que atividade você se considera muito bom? 
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CIÊNCIAS: 

Questão 05 (habilidade - EF07CI06 -Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto 

na vida cotidiana como no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias, como automação e informatização). 

As opções a seguir são exemplos de aplicações da tecnologia conhecida como internet das coisas”, a 

qual possibilita conectar objetos do nosso dia a dia à rede mundial de computadores, com exceção de 

uma, marque –a: 

a) smart tv 

 
 
 

b) Refrigerador High Tech 

 
 
 

c) relógio inteligente 

 
 
 
 

 
d) secador de cabelo 

 
 
 
 

 
Questão 06-(habilidade -EF07CI11- Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, 

nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de 

vida). 

 

 
Leia o texto a seguir, sobre a produção de lixo eletrônico: 

[...] Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos, um aumento 

de 8% na comparação com 2014. Especialistas preveem um crescimento de mais 17%, para 52,2 

milhões de toneladas métricas, até 2021. [...] 

Nações Unidas no Brasil. 3 jan. 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/lixo-eletronico- 

representa-crescente-risco-ao-meioambiente-e-a-saude-humana-diz-relatorio-da-onu/>. Acesso em: 

12 out. 2018. 
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O crescimento da produção de lixo eletrônico descrito pelo texto: 

a) pode ter sido causado pelo incentivo ao controle do consumo de equipamentos eletrônicos. 

b) pode aumentar a poluição do solo, caso o descarte desse material não seja adequado. 

c) é decorrente de eficientes políticas públicas de tratamento de resíduos sólidos. 

d) é consequência da diminuição do consumo de eletrônicos pela população devido à maior 

consciência socioambiental. 

 
 
 

ARTES: 

1- Você já visitou alguma aldeia indígena? 
 

R   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

QUARTA SEMANA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 10 – “Vou estudar debaixo daquela árvore”. O termo destacado é um advérbio de: 

a. ( ) tempo. c. ( ) lugar. 

b. ( ) afirmação. d. ( ) dúvida. 

 

 
Observe a tirinha e responda: 
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QUESTÃO 11 – Em seu discurso, Mônica utilizou dois advérbios. Escreva-os e classifique-os. 
 
 

 

 
 

QUESTÃO 12 – Agora é a sua vez! Produza uma única frase utilizando os advérbios de tempo e de 

negação. 
 
 

 

 
 

 
LÍNGUA INGLESA: 
EF07LI11) Participar de trocas de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula ou 

em outros ambientes, por meio de práticas discursivas orais, escritas ou de outra linguagem. 

4). Observe a imagem a seguir e responda: Que tipo de comida é representada na imagem abaixo? 

a) pizza 
b) spaghetti 
c) hamburger 
d) hotdog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
 

EF07MA13-Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 
Resolução das atividades do livro didática de matemática páginas 141,143 atividades 01,02, 11: 
Página141: 
01   
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02   
 
 

Página:143 
11   

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Conteúdo: Atividades rítmicas e expressivas 

 
(EF67EF03). Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e técnico-combinatórios que façam 
parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio 
de atividades lúdicas e criativas. 

 
Atividades rítmicas e expressivas 

 
Nas aulas de Educação Física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o 
desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, 
coordenação de movimentos, educação estética, ao mesmo tempo em que lhe permitem conhecer 
melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação. O movimento humano apresenta três 
características singulares: 

 
Plasticidade: A possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, 
equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos, etc., utilizando as técnicas corporais básicas – 
correr, saltar, puxar e empurrar, rolar, trepar, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter 
plástico do movimento. Podemos dizer que, tal como existe um vocabulário que permite escrever, há 
também um vocabulário corporal que possibilita a realização, em sequência, de movimentos variados. 

 
Expressão: À possibilidade de realizar grande número de movimentos, junta-se a capacidade 
expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar, através do movimento, os nosso sentimentos e ideias. 
Por isso se diz que o corpo fala. 

 
Ritmo: Os movimentos corporais podem ser realizados, seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo 
batimento das mãos ou pés, por instrumentos de percussão ou pela música. Com efeito, o som 
constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. 

 
É possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspetos fundamentais 
que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. 
É muito importante que a aprendizagem da linguagem corporal seja introduzida nas aulas de Educação 
Física porque as crianças e jovens precisam aprender a reconhecer e utilizar corretamente a sua 
expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do 
corpo. 

 
4). Qual a importância das atividades rítmicas e expressivas? 

 
a). Contribuem para o desenvolvimento no aumento de peso do aluno na medida em que estimulam a 
sua imaginação. 
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b). Contribuem para o desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que não estimulam a sua 
imaginação. 

 
c). Contribuem para o sedentarismo do aluno na medida em que estimulam a sua imaginação. 

 
d). Contribuem para o desenvolvimento harmonioso do aluno na medida em que estimulam a sua 
imaginação. 

 
 

GEOGRAFIA 

 
(EF07GE01) AVALIAR, POR MEIO DE EXEMPLOS EXTRAÍDOS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 
IDÉIAS E ESTERIÓTIPOS ACERCA DAS PAISAGENS E DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO 
BRASIL. 

 
1 – A regionalização é usada para descentralizar a administração e, assim, planejar melhor as ações 
governamentais, e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. A 
regionalização divide o território em cinco grandes regiões, também chamadas macrorregiões. 
Observe o mapa abaixo e pinte de acordo com o mapa BRASIL – MACROREGIÕES (2016) da página 
56 do seu livro didático ARRIBA MAIS. 

 
 

 

 
 

2 – Grande parte do aproveitamento econômico da Amazônia e da expansão de sua ocupação 

provocou a devastação de grandes extensões de floresta, ignorando ou degradando o modo de vida 

dos povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros, os chamados povos da floresta. O que são POVOS 

RIBEIRINHOS? 
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R:   
 

 

 

 
 
 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 7 

O Renascimento, movimento cultural com origem na Itália, e o Humanismo, no princípio da Idade 

Moderna, tiveram repercussão social de caráter . Ao representarem as relações do 

homem com Deus e com a natureza, as obras renascentistas caracterizaram-se pelo , 

ao passo que a renovação científica do período criou uma nova imagem do universo físico, marcada 

pelo . 
 

 

a) popular - antropocentrismo - geocentrismo 
b) elitista - teocentrismo – heliocentrismo. 
c) popular - antropocentrismo – heliocentrismo. 
d) elitista - antropocentrismo – heliocentrismo 

 

QUESTÃO 8 
 

Vários artistas italianos se destacaram no Renascimento Cultural. Qual das alternativas abaixo 
apresenta nomes de artistas italianos renascentistas? 

 
a) Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli e Tintoretto. 
b) Pablo Picasso, Van Gogh, Galileu Galilei e Lucas Mantovanni. 
c) Pitágoras, Renoir, Portinari, Monet e Laurentino Schiatti. 

d) Lucas Mantovanni, Pablo Picasso, Monet, Girondinelli e Renoir. 
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ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades: 

- A redescoberta de si mesmo como criatura de Deus; 

- Compreender sobre a redescoberta do EU e fortalecimento da autoestima 

- Cada um de nós é um ser único e especial para Deus; -Compreender que todos enfrentam problemas; 

- Entender as pressões do dia-a-dia. 

 
Complete o texto com as palavras abaixo: 

Autoestima- autocontrole- confiantes- autoestima- felicidade-_ autocontrole-exterior- autoestima 

A oscila de acordo com nossos sentimentos diante das situações. 

Algumas pessoas são mais de si, mais estáveis emocionalmente porque 

tem autoconhecimento. 

Algumas pessoas são inseguras, se desesperam quando algo acontece porque não tem autocontrole 

e nem . 

O que faz com que uma pessoa consiga ter sob suas emoções é o 

autoconhecimento. 

E se você não se conhece não tem como acreditar em sua própria . 

O autoconhecimento é fundamental para desenvolver o próprio 

fortalecer a autoestima. 

É muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre no   

Quando uma pessoa está bem com ela mesma você percebe isso pelo brilho em seu olhar, o 

  em seu rosto, a paz em seu espírito. 
 
 
 

 

CIÊNCIAS: 
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Questão 07 (habilidade - EF07CI06 -Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto 

na vida cotidiana como no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias, como automação e informatização). 

O desenvolvimento de novas tecnologias e de novos materiais trouxe mudanças profundas nas 

sociedades. Nem todas essas mudanças foram positivas. Assinale a única alternativa que apresenta 

um ponto negativo de todas essas transformações: 

 

 
a) A evolução dos meios de transporte possibilitando a movimentação rápida e eficiente das 

mercadorias. 

b). Tornaram possível a realização de tarefas que exigiam muita força. 

c). Aumentou e tornou mais rápida a produção de bens de consumo como alimentos e roupas. 

d) Expansão da produção e dos lucros, sem levar em conta que os recursos naturais podem acabar. 

 

 
Questão 8-(habilidade - EF07CI06 -Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto 

na vida cotidiana como no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias, como automação e informatização). 

Explique porque o desenvolvimento tecnológico acelerado pode ter efeitos muito negativos sobre o 

ambiente: 
 
 
 

 

 

 

 

Descarte de lixo eletrônico no ES 

Fonte: www.eshoje.com.br 

http://www.eshoje.com.br/
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ARTES: 

1- Agora é sua vez! Após observar as pinturas indígenas, decore o vaso abaixo e pinte-o. 

 

 

BOA SORTE! 


