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2º ROTEIRO DE MAIO ou 10ª ATIVIDADE – MAIO/2021 

 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 7º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não se esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 ENTREGAR DO DIA 17/05/21 ATÉ 21/05/21 
 

7º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

   

7º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ 

FICA NO ANONIMATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

                                      1ª AULA 
EXERCÍCIOS: 
 
1) Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal correspondente: 
 

a) Cláudia gosta muito de estudar. 

 

 

  b) As mulheres rodearam a criancinha. 

      

 

c) Os estudantes participaram da festa. 
 
 
d) Mauro é o melhor advogado da cidade. 
     
      
 
2) Reescreva as frases abaixo, completando-as com o pronome EU ou MIM. 
 
a) Vovô deu dinheiro para__________ comprar figurinhas. 
b) Aquelas flores são para________ ? 
c) O tênis preto é para_________ jogar futebol. 
d) Este caderno é para______fazer redações. 
e) Esse doce é para você e este é para_________. 
 
 
3) Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo 
correspondente. Observe a terminação dos verbos. 
 
 

 

a) Vou pagar o empregado. 

 

 

b)    Mário cortou a grama. 

 

 

     c) Resolveram os problemas. 
 

      

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 
        lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos terminados em r, s ou z. 

ex: Ele vai vender o carro. 
      Ele vai vendê-lo. 

        no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som nasal. 
ex: Eles levaram o cachorro. 
      Eles levaram-no. 
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d) Vou chamar a menina. 

 

      

e) É preciso trazer os cadernos diariamente. 

 

      

f) Os alunos deixaram o recado. 

 

       

g) Ele quebrou os brinquedos. 

 
      

h) As meninas fizeram a vitamina. 
 
 
                                                  
                                                    2ª aula 

                               
                        

        4) Leia a anedota e identifique todos os pronomes pessoais: 
 

O Juninho é muito comilão. Um dia ele chegou na cozinha, pela vigésima vez, e disse pra 
cozinheira: 

— Me dá mais um pastel. 
E a cozinheira: 
 
— Se você comer mais um pastel, vai explodir. 
E ele: 
— Então me dá o pastel e sai de perto! 
 

 (Zíraldo. O livro do riso do Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 2000. p. 102.) 

 
                                                                3ª aula 
 
5) Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque pelos pronomes 
correspondentes: 
 

a) Bianca e Débora ganharam o concurso de beleza. Bianca e Débora são muito bonitas. 

     Bianca e Debora ganharam o concurso de beleza. Elas são muito bonitas. 

 

b) Hoje Carlos ficou de castigo. Carlos está muito teimoso. 

 

 

      

 

https://3.bp.blogspot.com/-qoUO9cxIgXM/WXe41QdRZ9I/AAAAAAAACuw/fGveVanMZg4Z6QRlKJYy8pCNGH4JA28tACLcBGAs/s1600/CartumNoMatoSemCachorro.jpg
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c) Beatriz foi passar as férias na praia. Beatriz adora ir pra lá. 

 

      

d) Eu e meu irmão fomos à sorveteria. Eu e meu irmão adoramos sorvete. 

 

      

e) Meu pai e meu irmão jogam futebol. Meu pai e meu irmão adoram praticar este esporte. 

 

 

      
6) Complete as lacunas com um dos pronomes pessoais abaixo: 
 

Ela        ele       eu      nos      ti      vocês 

   

 

a) (         ) e os meus irmãos não nos cansamos de pedir à nossa mãe para (           ) levar ao cinema, 

mas (         ) anda muito ocupada. 

 

b) Soube que (         ) vieram à minha casa. 

 

c) Foi a (         ) que o Francisco convidou para ir a festa com (             ) 
 

                               

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

  

                                          INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

                                                          1ª aula 

Leia este poema, escrito por Manuel Bandeira: 

O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio                                                                    

Catando comida entre os detritos.                                               

 

Quando achava alguma coisa,  

Não examinava nem cheirava:  

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão,  

Não era um gato. 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

In: Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. 
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  2ª AULA 

                             INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1. A expressão “Meu Deus” significa que o autor: 
a) (   ) alegrou-se com a cena.                    
b) (   ) ficou indiferente. 
c) (   ) solucionou um problema social. 
d) (   ) fiou chocado com o espetáculo. 
 
   
2. A causa principal da nossa admiração pela poesia é porque: 
a) (   ) o autor retratou a cena que humilha a condição humana.                          
b) (   ) o autor procurou comparar o homem com cães e gatos. 
c) (   ) o homem já não vive mais nesse ambiente de miséria. 
d) (   ) é falsa a notícia de que a humanidade passa fome. 
 
 
3. Essa admiração nos dá o sentimento de: 
a) (   ) prazer. 
b) (   ) admiração. 
c) (   ) pena. 
d) (   ) desprezo. 
 
 
4. A intenção do autor ao usar a palavra “bicho” parece que: 
a) (   ) procurou chamar a nossa atenção para animais do lixo.                 
b) (   ) a história é mesmo sobre um lixo. 
c) (   ) o homem se viu reduzido a condição de animal. 
d) (   ) o homem deve ser tratado como animal. 
 
 
5. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) (   ) a própria fome. 
b) (   ) a imundice do pátio. 
c) (   ) o cheiro da comida. 
d) (   ) a amizade pelo cão. 
 
 
6. O assunto do texto é: 
a) (   ) a imundice de um pátio. 
b) (   ) um bicho faminto. 
c) (   ) a comida que as pessoas jogam fora. 
d) (   ) a triste situação de um homem. 
 
 
7. Destaque o verbo nesta frase: 
“Vi ontem um bicho na imundice do pátio.” 
       
 
8. Este poema serve para: 
a) (   ) distrair. 
b) (   ) informar sobre um acontecimento. 
c) (   ) partilhar um sentimento. 
d) (   ) informar sobre a vida de um homem. 
 
9. Esse poema apresenta: 
a) (   ) fato. b) (   ) opinião. c) (   ) descrição. 
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                                                       3ª AULA 

CONTINUAÇÃO 

* DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

                                 
 
                                            Quem são as vítimas 
 
Geralmente, os abusadores buscam meninos e meninas que nem entraram na adolescência ainda, 
quer dizer, que têm menos de 13 anos. Pesquisas mostram que os adultos que têm atração pelas 
meninas preferem crianças com cerca de 10 anos. Já os adultos atraídos por meninos preferem 
crianças um pouco mais velhas. 
                             

                                               
 
                                            Quem é o abusador 
 Não é possível reconhecer um abusador, também chamado de pedófilo, apenas por olhá-lo na rua. 
Isso porque ele é uma pessoa aparentemente normal. Também não há relação entre o abusador e 
sua classe social. Atenção! Esse tipo de violência acontece nos mais diversos ambientes – ricos, 
pobres, classe média. Além disso, os pedófilos também podem estar em lugares que deveriam 
proteger as crianças e adolescentes: no meio da família, nas escolas, no ambiente esportivo, em 
igrejas, em consultórios médicos. Na verdade, na maioria das vezes, o abusador é alguém da família 
ou algum conhecido do menino ou menina. 
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                                            Estou sendo vítima de abuso? 
 Muitas crianças, por não estarem prontas para viver experiências sexuais, nem sabem direito quando 
estão sendo abusadas. Na maioria das vezes, eles sentem apenas uma grande angústia, medo, suam 
frio. Só percebem o abuso quando a violência já se tornou grande demais (sabia que muitas meninas 
até engravidam?). Por isso, fique atento a alguns atos suspeitos e não deixe de conversar com um 
adulto de sua confiança quando algo incomodar você! 
 
                                                         4ª AULA 
                                                     Suspeite se: 
 - Um adulto quiser muito ficar a sós com você. Ele pode se oferecer para cuidar de você, esperar que 
todos saiam de casa ou estejam dormindo, dar banho em você, convidar você para dormir na cama 
dele ou levá-lo a passeios; 
- Um homem ou uma mulher falarem coisas que deixam você com vergonha. Podem ser palavrões e 
sentimentos estranhos; 
 - Um adulto passar a mão nas partes mais íntimas do seu corpo, no seu bumbum ou peito. Também 
desconfie se esse mesmo adulto pedir que você toque nas partes íntimas dele; - Alguém mais velho 
vier com a conversa de brincar de namorar você; 
 - Um homem ou uma mulher disserem que vão lhe ensinar uma brincadeira nova que faça você se 
sentir mal (com vergonha) e tenha a ver com o seu corpo ou com o corpo dessa pessoa; 
 - Uma pessoa quiser tirar foto sua pelado em posições que façam você sentir vergonha ou que 
mostre imagens de outras pessoas nuas ou fazendo sexo;  
- Um adulto pedir a você que não conte nada a ninguém, e até faça ameaças se isso acontecer. 
 
 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

 

18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

conhecido como maio laranja. Por tanto, como meio de conscientização e proteção trabalharemos o 

assunto durante o mês de maio.  

 

VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME! 

 

A data 18 de maio foi escolhida para ser um marco na luta contra o abuso e a exploração sexual e 

comercial de crianças e adolescentes. Neste dia há exatamente 30 anos, em Vitória no Espírito Santo, 

a menina Araceli, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi 

encontrado totalmente desfigurado pelo uso de ácido seis dias depois. Os responsáveis ficaram 

impunes.  

Somente em 17 de maio de 2000 foi instituído oficialmente no país o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através da lei nº 9.970. 

A violência contra crianças e adolescentes tem se constituído numa dura realidade no nosso país, 

manifestando-se como um sério problema de saúde e insegurança pública, gerando imensos 

obstáculos ao desenvolvimento social e econômico e constituindo-se numa flagrante violação aos 

direitos humanos. A violência atinge parcela importante da população e repercute de forma negativa 

sobre a saúde e a vida das pessoas a ela submetida.  
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Denuncie 

Disque Denúncia (a denúncia é anônima) - 100 

Conselho Tutelar Mairinque - (11) 4718-8644 

Delegacia de Polícia – 190 

 

Encontre as palavras deste caça palavras que estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com 

palavras ao contrário. 

Maio Laranja 

 
 

ABUSO   ADOLESCENTE   CRIANÇA  DENUNCIE 

DIREITOS   ECA    EXPLORAÇÃO INSEGURANÇA 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=conselho+tutelar+mairinque&oq=conselho+tutelar+mairinque&aqs=chrome..69i57.5526j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

AULA 1  

 

(EF07GE17*). Identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos 

indígenas, africanos, europeus, asiáticos entre outros para a formação da sociedade brasileira, em especial no 

Estado de São Paulo. 

UNIDADE TEMÁTICAS> CONEXÕES E ESCALAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

 

  
https://www.culturagenial.com/quadro-operarios-de-tarsila-do-amaral/ 

 

Nossa gente brasileira> O Brasil é um país formado por pessoas 

com origem em diversas partes do mundo. Alguns desses povos, 

como os indígenas, já habitavam nosso território quando os primeiros migrantes brancos vindos de Portugal, aqui 

chegaram. Outros, como os africanos escravizados, vieram forçadamente, comercializados como mão de obra para 

trabalhar. Muitos migrantes chegaram ao longo dos anos, de inúmeros países, e essa mistura de traços físicos gerou 

uma população miscigenada. 

 

Os indígenas> apesar das características comuns, como posse coletiva da terra e a profunda interação com a 

natureza, os povos indignes são muito diversos, com culturas próprias. Com a colonização Portuguesa, iniciada no 

século XVI, a história da população indígena que vivia foi alterada. Imensa parcela dessa população foi dizimada, 

muitos indígenas que vivia aqui foi alterada, muitos indígenas foram submetidos ao trabalho escravo, suas terras 

foram expropriadas e eles passaram a sofrer com doenças trazidas pelos colonizadores. 

 

  Onde estão os 21 mil indígenas da Grande SP 

Dos Guaianás aos Pankararés, como a ocupação do território de São Paulo formou o que se vê hoje 
nas periferias e nas cidades ao redor da capital; atualmente, povos vindos do Nordeste tentam manter 
tradição. Em Guarulhos desde os anos 1990, Paulo Matos da Silva, 45, é cacique do povo Wassu 
Cocal. Mais populosa cidade do estado depois da capital, com 1,3 milhão de habitantes, o município da 
Grande São Paulo também é o segundo em população indígena segundo o último Censo do IBGE. São 
mais de 1.400 habitantes e ao menos 12 etnias presentes na cidade cujo nome remonta a um povo que 
viveu em São Paulo até a chegada dos portugueses. Porém, hoje os indígenas que buscam manter a 
história na região metropolitana são, sobretudo, vindos de outros estados como Silva. “O objetivo da 
gente migrar de um estado para outro é pelo melhor para os nossos filhos”, afirma. “Temos muitos 
indígenas que hoje são médicos, advogados, professores e precisaram fazer essas migrações para 
vários estados do nosso país. ” Paulo está na segunda passagem pelo estado. A primeira foi em 1994, 

A tela Operários pode ser considerada um dos 
melhores registros do período de 
industrialização brasileira (especialmente do 
Estado de São Paulo). Tratou-se de um 
momento histórico marcado pela migração 

de trabalhadores, uma classe ainda muito 
vulnerável e explorada, sem acesso a leis 
que a defendesse propriamente. Tarsila 
imortaliza em seu quadro as feições dos 
trabalhadores das fábricas. Chama a 
atenção o fato das faces serem bastante 
distintas: existem trabalhadores de todas 
as cores e raças representados lado a lado. 
É de se sublinhar que, apesar das 
diferenças, todos carregam no semblante 
feições extremamente cansadas e 
desesperançadas. 

 

https://www.culturagenial.com/quadro-operarios-de-tarsila-do-amaral/
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quando ficou até 2002 e retornou para a aldeia que fica entre as cidades de Joaquim Gomes e Novo 
Lino, a 70 km de Maceió (AL). Em 2013, decidiu voltar para a Grande São Paulo. “Não importa onde a 
gente estiver. Somos nativos, somos indígenas, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer 
estado”.  

   Paulo é cacique do povo Wassu Cocal (Paulo Talarico/Agência Mural)

  

  

 

Há 21 mil moradores indígenas na Grande São Paulo (Ilustração: Magno 
Borges/Agência Mural) 

 

Moradora da aldeia Tekoa Itakupe, no Jaraguá (Cleber Arruda/Agência 
Mural) | Cleber Arruda/Agência Mural 

 

SAIBAS MAIS> 
EAyRCh3https://www.agenciamural.org.br/guarulhos-e-osasco-o-passado-e-o-presente-indigena-na-
grande-sp/?gclid=EAIaIQobChMI9tOT766D8AIVH0ASTEAAYASAAEgICYfD_BwE 

 

A trajetória do cacique é semelhante a de outros 
indígenas que adotaram a capital e os municípios 
vizinhos. Os últimos dados oficiais, apontam para a 
presença de 21 mil indígenas na Grande São Paulo, 
com aldeias como a Tekoa Itakupe, no Jaraguá, na 
zona oeste, e o povo Guarani Mbya, em Parelheiros, 
na zona sul. Há ainda aqueles que vivem em bairros da 
capital como na Favela Real Parque, zona sul, onde os 
Pankararus tentam manter a tradição. Estes grupos 
ajudam a preservação da cultura indígena que 
atualmente não conta com os povos originários de São 
Paulo, que desapareceram no processo de 
colonização. PASSADO> A rodovia Índio Tibiriçá, que 
liga o ABC paulista a Suzano, no Alto Tietê na Grande 
São Paulo, é uma das poucas referências ao indígena 
que ajudou na formação da capital. Enquanto ele 
mantinha a aldeia Ihambipuaçu e conexão direta com o 
português João Ramalho, fundador da primeira vila da 
região – Santo André da Borda do Campo, dois irmãos 
do indígena lideravam grandes aldeias no que hoje 
conhecemos como periferias. Onde hoje está a capela 
de São Miguel Arcanjo, na zona leste, Piquerobi tinha 
a aldeia de Ururaí, enquanto Caiubi era quem atuava 
em Jerubatuba, um lugar muito grande, onde está a 
atual Santo Amaro, na zona sul. A população indígena 
que vivia no século 16 teve destino pouco feliz. Parte 
morreu com as doenças trazidas pelos portugueses, 
parte foi morta em confrontos contra os colonizadores 
ou em guerras tribais, e alguns foram escravizados. É 
dessa época que surgem os chamados aldeamentos, 
que deram origem ao nome de vários bairros e cidades 
de São Paulo. Esses espaços criados pelos jesuítas 
foram utilizados com a missão de catequizar os povos 
e retirá-los da vida na mata. Eles eram confinados em 
locais onde deveriam viver e aprender o trabalho. “Os 
jesuítas procuraram oferecer, através da 

reestruturação das sociedades indígenas, uma solução 

articulada para as questões da dominação e do 
trabalho indígena. […] O projeto tornou-se um dos 
sustentáculos da política indigenista do Brasil colonial”, 
apontou o historiador John Manuel Monteiro, no livro 
“Negros da Terra – Índios e Bandeirantes nas origens 
de São Paulo”. O historiador morreu em 2013 e tratou 
da escravidão indígena no planalto paulista. 

 

 

https://mural.blogfolha.uol.com.br/2019/05/12/maes-indigenas-se-tornam-lideres-de-aldeias-no-extremo-sul-de-sao-paulo/
https://www.agenciamural.org.br/os-anos-esquecidos-de-sao-miguel-paulista/
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 Negros e Afrodescendentes> 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/culturaafro/p5.php 

 IBGEhttps://biblioteca.ibge.gov.br/vizualizacao/livros/liv49894.pdf 
 AULA 2    As imigrantes brancos e asiáticos

 

Foto imigrantes japoneses/ Paraná   Foto imigrantes europeus São Paulo 

Atualmente, existem remanescentes 
dessas comunidades quilombolas, 
grupos formados por pessoas que se 
identificam como descendentes de 
escravos (termo esse que hoje não se 
usa, pois são descendentes de seres 
humanos vindos do continente 
Africano) e sempre ocuparam um 
território especifico, por isso, solicitam 
a regularização da posse dessas 
terras, pois com a abolição da 
escravatura foram abandonados à 
própria sorte, e o Brasil adquiriu nesse 
processo uma dívida histórica com 
essa população.  

 

Os primeiros grupos de africanos 
que aqui chegaram foram trazidos 
forçados da África e escravizados no 
século XVI, vendidos para os 
brancos portugueses. Estima-se que 
cerca de 4 milhões de africanos 
aportaram em nosso país nos navios 
negreiros. Inicialmente, eram 
forçados a trabalhar nas lavouras de 
cana-de-açúcar e, depois na 
mineração e na cafeicultura. Em 
razão de maus-tratos, castigos e 
torturas, houve elevado índice de 
mortalidade da população negra ao 
longo dos séculos. Infelizmente, 
esse índice ainda é alto por causa do 
racismo. Os africanos escravizados 
não se submeteram à escravidão 
que lhes foi imposta. Uma das 
formas mais significativas de 
resistência foi a formação de 
quilombos, locais isolados nos quais 
eles se refugiavam para escapar da 
escravidão. 
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Os primeiros brancos que chegaram ao Brasil para dar início à colonização, no século XVI, foram os 
portugueses. Em menor número, na mesma época, vieram os espanhóis, holandeses e franceses. A 
partir do fim do século XX, com a abolição da escravatura, grande quantidade de imigrantes europeus 
veio trabalhar no Brasil, entre eles italianos, alemães, poloneses, ucranianos, suíços, franceses e 
espanhóis. Da Ásia, vieram japonese, chineses e árabes. Todos foram incorporados à cultura brasileira, 
o que contribuiu para a formação de uma cultura rica e diversificada. A maior quantidade de alemães 
chegou no Brasil entre 1849 e 1827; eles estabeleceram-se, inicialmente, nos estados de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul. Dedicaram-se às atividades agrícolas e pecuárias. Os italianos 
fixaram principalmente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e trabalharam 
principalmente nas plantações de café paulistas entre os anos de 1880 e 1930. Os japoneses chegaram 
no Brasil em 1908. As primeiras 165 famílias desembarcaram no navio Kassato Maru e fixaram-se em 
São Paulo. Alguns foram trabalhar nas fazendas de café e, mais tarde, passaram a produzir hortaliças. 
Outros migraram para algumas cidades do norte do Paraná e para o estado do Pará, onde 
desenvolveram a cultura da pimenta-do-reino. 

Aula 3    Atividades 

1) A sociedade brasileira estruturou-se, desde o início, por meio de miscigenação étnico-cultural. 
Quais foram os três grupos que deram origem à formação do povo brasileiro? 

2) Explique o que é, para você: a) cultura   b) miscigenação dos povos 

3) Leia o trecho da canção a seguir. 

a) Você consegue compreender a mensagem da música? 
Se necessário, pesquise o significado das palavras que 
desconhece. 

b) Que relação podemos estabelecer entre a letra da 
canção e a formação da população brasileira? 

c) O autor da música faz uma crítica na letra da canção. 
Que crítica é essa? Você concorda com ela? 

Arnaldo Antunes. CD O Silêncio. Arnaldo Antunes. 

@Rosa Celeste (Universal Music Publishing). 

BMG, 1996. Disponível 

www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_discografia_sel.php?ind=62. Acessoem: jul. 2018. 

 

Inclassificáveis  

[...] 

Que índio, que preto, que 
branco o quê? 

[...] 

Aqui somos mestiços 
mulatos 

Cafuzos pardos 
mamelucos sararás 

Crilouros guaranisseis e 
judárabes 

Orientupis orientupis 

Ameriquítalos luso nipo 
caboclos 

[...] 

 

http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_discografia_sel.php?ind=62


13 

 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS A FAVOR DO MEIO AMBIENTE 

06 JUN 2016 - 12H23 ATUALIZADO EM 17 JUN 2016 - 18H38 

 Desde 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho. A data foi estabelecida 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 
capital da Suécia, e tem como objetivo reforçar os constantes problemas ambientais enfrentados por 
todo o planeta, assim como a importância da preservação de seus recursos. 

 Foi também nessa época que o conceito de desenvolvimento sustentável começou a tomar 
forma. [...], logo após a realização da Conferência, diversos países começaram a estruturar órgãos 
ambientais e legislações que tornaram o ato de poluir uma prática ilegal. Discussões sobre a 
racionalização do uso de energia e a busca por combustíveis mais limpos também ganharam força. 

 Vale lembrar que o conceito de desenvolvimento sustentável está intimamente ligado a 
capacidade de atender às necessidades das sociedades atuais sem comprometer as futuras gerações. 
“Os princípios sugerem que é preciso desenvolver uma economia que privilegie o crescimento 
econômico, alterando a qualidade desse crescimento para torná-lo mais equitativo e menos intensivo 
no uso de matérias-primas e energia, destacando o papel dos avanços científicos, tecnológicos e 
inovadores”, ressalta a Profa. Dra. Anapatrícia Morales Vilha, Coordenadora da Agência de Inovação 
da UFABC. 

 Passados 44 anos do evento organizado pela ONU, as dificuldades na área de preservação 
ambiental ainda são muitas. De acordo com um grupo* de docentes dos Cursos de Tecnologia em 
Saneamento Ambiental e Engenharia Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, a maioria 
dos problemas atuais está interligado aos elevados índices de consumo de recursos materiais e 
energéticos. A rápida elevação da temperatura média do planeta, por exemplo, é um efeito 
antropogênico. Ou seja, apesar de ter componentes naturais associados a eles, somos os grandes 
responsáveis por esse fenômeno. 

 Entretanto, a boa notícia é que o desenvolvimento tecnológico deixou de ser visto apenas como 
vilão para tornar-se um auxiliar na minimização dos efeitos negativos das atividades produtivas para o 
meio ambiente. Há várias inovações que favorecem a convivência mais adequada dos seres humanos 
com o planeta. Outro ponto positivo é que governantes, empresários e população estão assimilando a 
importância disso. 

 No entendimento dos docentes da Unicamp, os consumidores estão cada vez mais preocupados 
com a degradação do meio ambiente e exigem soluções menos impactantes, o que exige 
posicionamento e investimento das empresas. Além disso, várias universidades brasileiras têm se 
destacado no quesito inovação, contribuindo com soluções que trabalham pela redução do impacto 
ambiental. […]. 

EXERCÍCIOS 

1- O texto apresenta um evento que ocorreu em 1972. Que evento foi esse e quais foram os 
seus impactos? 

2- Segundo o grupo de pesquisadores consultado, o que explica os principais problemas 
ambientais atuais? 

3- Segundo o texto, como os avanços científicos e tecnológicos podem contribuir para o 
desenvolvimento sustentável? 

4- Ainda sobre esse grupo, qual é o papel dos consumidores nesse processo... 
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5- O que significa a expressão ‘desenvolvimento sustentável”? 
 
Obs.: Favor responder as questões atrás da folha ou em folha separada que deverá ser anexada 
ao roteiro para ser entregue na escola. 
 
Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=8rOLKsB1kyQ - 
Avanços tecnológicos a favor do meio ambiente l 
 https://www.youtube.com/watch?v=ESfFb6fHt20 - Avanços tecnológicos a favor do meio 
ambiente ll 
https://www.youtube.com/watch?v=07Zr-9qT-vs - Avanço tecnológico prejudica ou ajuda o meio 
ambiente? 
 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

1ª aula e 2 ª aula 
 

Operações com números inteiros 
Adição e subtração 
Exemplos: 
(+ 8) + (+ 13) = 8 + 13 = + 21 
(- 20) + (- 42) = – 20 – 42 = – 62 
(+ 7) + (- 9) = 7 – 9 = – 2 
(- 6) + (+ 5) = – 6 + 5 = – 1 
(+ 3) + (- 3) = 0  
(+ 2) – (+ 3) = 2 – 3 = – 1 
(- 4) – (- 5) = – 4 + 5 = + 1 
(- 16) – (+ 20) = – 16 – 20 = – 36 
 

3ª Aula e 4ª Aula 
Atividade: 

1. Efetue as operações com números inteiros. 
a) (+ 4) + (+ 3) = 
b) (– 6) + (+ 7) = 
c) (+ 6) – (+ 4) = 
d) (– 3) – (– 5) = 
e) (– 7) – (+ 4) + (– 8) = 
2. Ao observar seu extrato bancário, Ana ficou confusa, pois o valor do saldo não apareceu por algum 
problema de impressão. 

 
5 ª Aula Correção 

 
Fonte: https://portal.educacao.go.gov.br/fundamental_dois/conjunto-numeros-inteiros-usos-historia-
ordenacao-associacao-com-pontos-da-reta-numerica-e-operacoes-atividade-6/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8rOLKsB1kyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ESfFb6fHt20
https://www.youtube.com/watch?v=07Zr-9qT-vs
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GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
1ª aula  e 2ª Aula 

 
1. Observe os ângulos aÔc,  aÔb e bÔc da figura abaixo: 

 
Se aÔb mede 27º e bÔc mede 22º, qual é a medida de aÔc? 

o . 

 

2. Observe os ângulos rÔs, sÔt e rÔt da figura abaixo: 

 
o Se rÔs mede 40º 30′ e rÔt mede 134º 51′, qual é a medida de sÔt?  

o  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Pulando corda 
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 Pular corda, além de divertido, vai muito além de uma brincadeira para criança, como a foto já 
mostra, todos podem praticar. 
Eu poderia enumerar vários benefícios que essa atividade proporciona, pois além do bem-estar, 
trabalha o condicionamento físico, queima calorias, desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio, 
melhora a capacidade cardiorrespiratória, entre outras; é uma atividade que pode ser praticada por 
pessoas de qualquer idade. 
Obs: Primeiro faça um alongamento, em seguida, pule corda ao menos duas vezes na semana nesse 
período de pandemia, como vimos é uma atividade simples que trabalha o corpo todo, convide sua 
mãe, seu irmão e pratique. 

Atividade: 
1) Na primeira semana marque quantos pulos você executou nas primeiras tentativas, na 

segunda semana marque quantos pulos você conseguiu alcançar, registre aqui, pois no 

retorno presencial vou querer ver o quanto você evoluiu? 

 1º Dia 2º Dia 

Primeira semana 
 

 
 
 

 

Segunda semana 
 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

1º Aula Movimentos dançados 
     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção poética, 
ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. Podemos dançar 
com o corpo todo ou apenas uma parte dele. O corpo é nossa materialidade expressiva; é ferramenta 
com que criamos dança, uma arte do movimento. 

Danças primitivas 
     As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram 
registrados na arte rupestre, isto é, em desenhos gravados em rochas e nas paredes das cavernas. 
Nas eras Paleolítica e Mesolítica, a dança estava diretamente relacionada à sobrevivência, no sentido 
de que os homens, vivendo em tribos isoladas e se alimentando de caça, pesca, vegetais e frutos 
colhidos da natureza, criavam rituais em forma de dança acreditando que esses rituais impediriam que 
eventos naturais prejudicassem essas atividades. No período Neolítico, o homem fixa residência, 
começa a plantar para comer e a criar animais para seu consumo. Os rituais e oferendas em forma de 
dança tem o sentido de festejar a terra e o preparo para o plantio, de celebrar a colheita e a fertilidade 
dos rebanhos. 
     A identificação, pela dança, com os movimentos e as forças naturais representa uma forma do 
homem se sintonizar com o ritmo da natureza, auxiliando-o na programação de suas ações.  
Atividades (RESPONDER EM LETRA DE FORMA) 
1º Por que as pessoas dançavam_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2º Assinale as alternativas incorretas com relação a dança 
(   ) movimentos e forças naturais ajudavam o homem a compreender o ritmo da natureza. 
(   ) a intenção com que o movimento é criado faz parte da dança 
(   ) o corpo não pode expressar sensações 
(   ) as danças primitiva não eram rituais 
(   ) os rituais de dança estavam ligados a sobrevivência  
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2ª Aula Ser brincante 
 

     Como seu corpo reage ao ouvir uma música ritmada? Você se lembra a primeira vez que dançou?  

     O brincante é a pessoa que brinca e participa de manifestações artísticas e culturais populares. É 
um jeito de ser brasileiro e viver nossa cultura. Nas festas populares há coreografias e movimentos 
dançados, aliados a ritmos musicais, que contam histórias por meio de enredos e encenações. A 
repetição dessas comemorações, com o passar dos anos e da transmissão entre gerações, 
transformou-as em algo tradicional, compondo nosso vasto patrimônio imaterial. Entre eles podemos 
citar o maracatu, que envolve ritmo, dança e história. Há variações em ritmo e movimento dançados 
nos festejos de maracatu. Os passos dessa dança são uma mistura de passos de muitos outros estilos 
(capoeira, frevo, caboclinho, cavalo-marinho entre outros) dançados com toda força, raça e gingado, 
que é chamado de sambada. 

Atividade (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

1º Seja um historiador de sua vida de brincante, descreva brincadeiras e jogos que já 
participou que tenham música e movimento, gestos, ações físicas ex. correr, agachar, pular 
etc. (no mínimo de cinco) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2º Em quais ocasiões você dança? _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
This is my house! 
 
Read the text carefully.  
 
  Hello! My name is Peter and this is my house.   

My house is quite big. It has got two floors - a ground floor and a first floor. It has also got an 
attic and a basement.   

On the ground floor there is the hall, the kitchen, a pantry, the living room, a big dining room and 
a toilet.   On the first floor there are three bedrooms, one bathroom and a big corridor. My bedroom is 
between my parents’ bedroom and the bathroom. My sister’s bedroom is in front of mine.   

I love my bedroom, but I also like the attic. In the attic I keep some of my books and my old toys. 
I like to spend my time there because it is very spacious and there is a big sofa there where I 
sometimes take a nap.   

In the basement is where we keep the washing machine, the drying machine and old stuff.   
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 At the back of the house there is also the garage, where my parents park the family car, and a lovely 
garden, with man green spaces, flowers, two swings and a small swimming-pool. 

I love my house! It’s very comfortable and cozy.   
 
A Fill in the table about Peter’s house    
 

                     Peter’s house 

 
 

Number of 
floors 

 
 

Rooms on the   
ground floor.   

          

Rooms on 
the first  
floor  

 
B Match the antonyms.   
 
big ●                                                 ● new   

love ●                                               ● crampy   

old ●                                                 ● hate   

spacious ●                                        ● unpleasant 

back ●                                               ● small   

comfortable ●                                    ● front   

cozy ●                                                ●uncomfortable 

 
 C Answer the questions about the text. 
1. Is Peter’s house big or small?   
 _____________________________________ 
2. How many floors are there?   
 _____________________________________ 
 3. Has his house got an attic?   
 _____________________________________  
4. Where is the living room?   
 _____________________________________  
5. Where is his bedroom?   
 _____________________________________   
6. Why does he like to be in the attic?    
______________________________________ 
7-.Where are the washing and drying machines?    
______________________________________   
8-. What can you find in the garden?   
 ______________________________________  
9-. How many bedrooms are there in his house? 


