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1º ROTEIRO DE MAIO ou 9ª 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 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 10/05/21 ATÉ 14/05/21 
 

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/


2 

 

 

 



3 

 

GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 7º ANO 

1º ROTEIRO 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. 
 

        d) Vou chamar a menina. 

 

         e) É preciso trazer os cadernos diariamente. 

 

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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         f) Os alunos deixaram o recado. 

 

          g) Ele quebrou os brinquedos. 

 
           h) As meninas fizeram a vitamina. 

                                               
                                                    2ª aula 

                               
                        

1) 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 
1) 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. 

 

      

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. 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-qoUO9cxIgXM/WXe41QdRZ9I/AAAAAAAACuw/fGveVanMZg4Z6QRlKJYy8pCNGH4JA28tACLcBGAs/s1600/CartumNoMatoSemCachorro.jpg
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2) 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 (        ). 

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

                                                       

                                          SEU CORPO SUA CASA 

O nosso corpo é a nossa primeira casa. É ou não é verdade? Antes de morarmos num 

apartamento ou numa casa, o primeiro espaço que temos no mundo depois que nascemos são 

nossos membros, tronco e cabeça. Por isso, do mesmo jeito que cuidamos para que nosso lar seja 

respeitado, é muito importante fazer o mesmo pelo corpo. Às vezes, ladrões invadem as casas das 

pessoas e fazem aquele estrago. Outras tantas, adultos mal-intencionados desrespeitam o corpo 

das crianças. E uma das formas mais graves e tristes da falta de respeito com meninos e meninas é 

a violência sexual. Hum... Você deve estar se perguntando: o que é a violência sexual? A Turma do 

Plenarinho vai explicar melhor esse assunto. Assim, você poderá entender do que se trata e se 

proteger dos abusadores. Vamos lá! 
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O que é A violência sexual ocorre de duas formas – abuso sexual e exploração sexual: O 

abuso sexual acontece quando um adulto – homem ou mulher –, ou mesmo um adolescente mais 

velho, busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou menina. O abuso pode acontecer 

quando esse adulto toca no corpo da criança, nas partes mais íntimas (aquelas que cobrimos com o 

biquíni e a sunga). Mas também pode acontecer sem que o adulto sequer encoste um dedo na 

criança – aí, podem ser, por exemplo, palavras ou retratos pornográficos (tirados ou mostrados) que 

deixam a criança envergonhada. 

                                         

Já a exploração sexual tem a ver com a questão econômica. Esse tipo de violência ocorre 

quando a criança ou o adolescente faz sexo em troca de alguma coisa – dinheiro, comida, roupas, 

um lugar para dormir... Muitas vezes, por trás de uma criança explorada, há vários adultos e 

empresas que lucram com esse negócio sujo – são bares, hotéis, casas de massagem. Não 

podemos deixar de lembrar dos meninos e meninas que fogem de casa e acabam fazendo sexo em 

troca de dinheiro para poder sobreviver nas ruas. 

                                   

LIPT – PROF.ª EDNA – 7º ANO 
1º ROTEIRO DE MAIO 2021 

  

                                       INTERPRETAÇÕ TEXTUAL 

                                                                 1 aula. 

                                                    O lobo e o burro 

Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que ele fazia. 

Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar a pele. Fingiu que 

mancava com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro todo choroso contou que tinha 

pisado num espinho pontudo. 

— Ai, ai, ai! Por favor, tire o espinho de minha pata! — implorou. — Se você não tirar, ele vai 

espetar sua garganta quando você me engolir. 

O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro 

levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo o cuidado. Nesse momento, o burro 
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deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo 

dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. 

Moral: Cuidado com os favores inesperados. 

 

Esopo. Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2004-12-16/o-lobo-e-o-burro.htm>. (Com 

adaptações). 

                                                       2 Aula. 

Questão 1 – O texto é: 

(     ) um conto.  

(     ) uma fábula.  

(     ) uma reportagem.  

 

Questão 2 – O plano do burro, para se salvar do lobo, começa quando ele: 

(     ) revela ao lobo que pisou em um espinho.  

(     ) finge que manca com bastante dificuldade.  

(     ) alerta o lobo do perigo de engolir um espinho. 

 

Questão 3 – Em ―— Ai, ai, ai! Por favor, tire o espinho de minha pata!‖, o travessão:  

(     ) anuncia a fala do burro.  

(     ) marca o início da fala do burro.  

(     ) assinala uma pausa na fala do burro.  

 

Questão 4 – Na parte ―— Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir.‖, 

a palavra ―ele‖ refere-se: 

(     ) ao lobo.  

(     ) ao burro.  

(     ) ao espinho.  

                                          3 Aula. 

Questão 5 – No segmento ―[...] ele começou a procurar o espinho com todo o cuidado.‖, a 

expressão grifada foi usada para indicar: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo. 

 

Questão 6 – No fragmento ―[...] o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do 

lobo.‖, o vocábulo destacado exprime: 
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(     ) a soma de fatos.  

(     ) a conclusão de um fato.  

(     ) a justificativa de um fato.  

 4 Aula. 

Questão 7 – Releia o desfecho da história:  

―Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali.‖ 

Podemos concluir que o burro era um animal:  

(     ) astuto.  

(     ) ingênuo.  

(     ) preguiçoso.  

 

Questão 8 – O trecho ―Moral: Cuidado com os favores inesperados.‖ tem o objetivo de: 

(     ) informar um fato.  

(     ) dar um ensinamento.  

(     ) expor uma suposição.  

 

Questão 9 – A história foi escrita em uma linguagem:  

(     ) culta. 

(     ) informal.  

(     ) regional.  

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Colonização americana feita pelos espanhóis 

 

A América Espanhola foi a luta de representantes espanhóis em terras americanas, com o objetivo 
de conseguir ocupar esse território. Esse processo terminou com a tomada de uma parte da América 
pela corte espanhola, além do controle das ações das terras, que antes estavam ocupadas 
pelos nativos. A colonização da Espanha construiu uma sociedade que seguiu a estrutura de 
exploração que foi herdada e toda sociedade era dividida em chapetones, criollos, mestiços e índios. 
Contexto Histórico - Os espanhóis chegaram na América juntamente com Cristóvão Colombo, 
na expedição que ele liderou, em 1492. A América era chamada de índias por eles, e nelas, os 
colonizadores encontraram grandes civilizações, que garantiam que a América Espanhola possuiria 
grandes estruturas sociais que ofereceria um bom empreendimento espanhol. A América então 
começou a ser povoada pelos espanhóis no período das grandes navegações, iniciadas a partir do 
século XV. Os hispânicos estavam em busca de novas rotas comerciais, a fim de conseguirem 
aumentar o comércio da Europa. 
As pessoas que atravessavam o Atlântico, com o intuito de construírem a América espanhola, tinham 
em mente a vontade de enriquecer, principalmente na conquista de ouro e prata. Na fase de 
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conquista da América espanhola, os espanhóis criaram o adelantados, que se referem às grandes 
extensões territoriais que eram dadas às pessoas que as conquistassem. 
Os homens que recebiam as terras tinham autonomia para administrá-las da forma que mais fosse 
viável para eles. Na medida em que os espanhóis iam dominando a América, apareceu a 
necessidade de criar um sistema administrativo ligado aos interesses mercantilistas da Espanha. 
O interesse em uma administração surgiu principalmente depois que os espanhóis descobriram 
grandes quantidades de ouro na área ocupada pelos astecas, e prata, no local onde se encontravam 
os incas. 
Características Gerais - Uma das maiores particularidades da América espanhola foi a violência. 
Por um longo período, os colonizadores precisaram utilizar da sua força e do que tinha para poder 
guerrear contra os nativos. Abaixo, seguem algumas outras especificidades desse período e da 
vitória espanhola no domínio de terras americanas: 
 
• Os espanhóis que iam em direção a América, participavam das expedições pela própria vontade, 
por isso os empreendimentos são iniciativas particulares. 
• Mesmo sendo pela própria vontade, as viagens deveriam ser autorizadas pela coroa espanhola, 
na Casa de Contratação. 
• O maior desejo dos espanhóis era de enriquecer. 
• Geralmente, os chefes das viagens eram membros da baixa nobreza espanhola. 
• Os soldados que formavam as tropas eram camponeses pobres e que estavam em busca de 
melhores condições de vida. 
• Estima-se que cerca 100 mil espanhóis tenham ido em direção a América. 
• Superioridade no armamento espanhol. 
• Utilização de Cavalos, visto que os animais eram novidade para os nativos. 
Outro ponto que facilitou a vitória dos espanhóis sobre os americanos e marcou esse momento, foi a 
questão biológica. O contato dos americanos com os colonizadores era por vezes fatal, visto que os 
nativos não possuíam e nem tinham como se tratar das doenças provenientes dos espanhóis. Eles, 
os americanos, eram infectados e na maioria das vezes não resistiam. Acabavam morrendo e 
facilitando assim a vitória espanhola. 
 

Divisão da América espanhola - A  América teve sua divisão de acordo com os interesses 
econômicos e com as realidades que os espanhóis enfrentavam. Todos os territórios americanos 
foram divididos em vice-reinados e capitanias gerais. Os vice-reinados eram as áreas onde os 
espanhóis conseguiam explorar metais preciosos ou os locais que possuíam áreas de forte 
comércio. Os locais chamados de vice-reinado eram Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. 
Já as capitanias gerais, são os locais estratégicos utilizados pelos espanhóis. Esses lugares não 
possuíam metais preciosos, por isso eram menos povoados pela população 
espanhola. Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile eram os lugares chamados de capitanias gerais. 
As duas divisões da América espanhola representavam níveis de poder.  
Os vice-reinos, que eram maiores e com maior poder aquisitivo, pelo alto número de tributos que 
arrecadava, detinham de um poder maior e mais abrangente. As capitanias tinham o predomínio um 
pouco menor e as suas atividades eram umas mais restritas. 
O pensamento metalista, fazia com os espanhóis colocassem sua atenção nas regiões americanas 
que possuía mais possibilidade da arrecadação de ouro e prata, que eram os vice-reinos. 
 
Exploração Econômica- Na América espanhola, das mãos de obra que foram utilizadas pelos 
colonizadores, a que sobrelevou foi a escrava. Desde a chegada de Cristóvão Colombo na América, 
a coroa espanhola deu permissão para a escravização dos nativos, a fim de começarem 
a exploração colonial. 
A Igreja Católica tentou evitar esse ato permitido pela coroa e ocasionou uma pressão em cima do 
rei da Espanha, o que deixou os colonos insatisfeitos. A Igreja possuía um papel importante na 
manutenção da firmeza da sociedade dentro do universo da dominação da colônia. O clero teve 
responsabilidade na conversão dos índios ao cristianismo e os jesuítas faziam uma exacerbada 
vigilância sobre os americanos. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/astecas
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/cuba
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/religiao/cristianismo
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No âmbito político, eles ajudavam a metrópole a manter seus interesses e a autoridade sobre a 
população colonial e a principal ferramenta, era a Inquisição. Logo após a descoberta de metais 
valiosos, a metrópole espanhola, teve, obrigatoriamente, que permitir que os índios fossem utilizados 
como mão de obra pelos colonos. 
 

Independência da América Espanhola - A autonomia da América espanhola aconteceu entre os 
anos de 1808 e 1829, e os levantes estavam se baseando nos ideais apresentados 
pelos Iluministas, no exemplo do processo de libertação dos Estados Unidos e na vontade de ficar 
livre dos altos impostos que pagam à coroa. 
A conquista da independência aconteceu depois de muitas guerras dentro do território. Os radicais 
tiveram também a ajuda da Inglaterra, que tinha interesse em ganhar novos mercados consumidores 
e fornecedores de matérias primas. Logo após a emancipação, os Vice-Reinados e Capitanias-
Gerais foram divididos em vários territórios e originaram países como: Uruguai, Paraguai, Bolívia, 
Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Cuba, Santo Domingo, Honduras, 
Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e México. 
 
1 - No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis: 
(   ) Desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. 
(   ) Contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de 
mineração. 
(   ) Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. 
(   ) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
2 - Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492, com o navegador genovês Cristóvão 
Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos 
metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, principalmente depois das 
expedições de Hernán Cortéz. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em 
qual região do continente americano: 
(   ) Sobre os incas, na região andina. 
(   ) Sobre os Astecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. 
(   ) Sobre os maias, na região amazônica. 
(   ) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
3 - As regiões exploradas foram divididas em quatro grandes vice-reinados: 
a) Rio da prata; 
b) Peru; 
c) Nova Granada e Nova Espanha; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
4 - Todos os colonos que transitavam entre a colônia e a metrópole deviam prestar contas: 
(   ) Casa da moeda portuguesa; 
(   ) Casa da moeda espanhola; 
(   ) Casa de contratação; 
(   ) Casa dos chapetones. 
 
5 - Quem era responsáveis pelo cumprimento dos 
interesses da Espanha no ambiente colonial? 
(   ) Criollos; 
(   ) Mestiços; 
(   ) Chapetones; 
(   ) Indígenas. 
 
Responda: 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/religiao/inquisicao
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6 - Entre 1808 e 1829 iniciaram na América Espanhola movimentos de Independência, os vice-
reinados e as capitanias gerais foram divididos em vários territórios e originaram países. Cite os 
nomes de 5 desses países. 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 7º ANO 
 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
AULA 1  

 

(EF06GE01). Descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos 
lugares e vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos 
Unidade temática> O sujeito e seu lugar no mundo 
Objetivo do conhecimento: Identidade sociocultural 
 

Os lugares e suas paisagens 
Ao observar uma paisagem podemos verificar como um lugar encontra-se no presente, mas também 
é possível identificar elementos que contam como era esse lugar no passado. 
 

AS PAISAGENS E A IDENTIDADE DOS LUGARES 
 

 Como você sabe que está no Brasil? E que o lugar onde estuda é sua sala de aula? 
Certamente porque você reconhece uma série de características que permitem identificar esses 
lugares, como a língua que está sendo falada, ou seu professor, os seus colegas, o prédio da escola 
etc. Esses são alguns elementos que proporcionam uma identidade, um registro único, e permitem 
que você não confunda o lugar onde está com nenhum 
outro do mundo.  
As paisagens e as mudanças na percepção – à medida 
que o ser humano muda sua maneira de se relacionar 
com a natureza, o modo de perceber os elementos das 
paisagens também passa a ser diferente. Por isso, 
podemos dizer que a percepção da paisagem se modifica 
e adquire novas características também conforme a época 
em que vivemos. Leia, o texto a seguir, como era a 
percepção humana sobre as montanhas no passado.

 
Blick auf das Mont-Blanc-Massiv vom Brevent-Gebirge aus. Die 

Leichen von fünf Bergsteigern wurden nun dort entdeckt. Foto: 

Philippe Desmazes/ afp Photo 

  A maioria das civilizações antigas 

considerava as montanhas endereço 

certo de formas muito superiores às dos 

homens. Morada de deuses ou de 

demônio. Quase sempre envoltas em 

nuvens, casas dos raios durante as 

tempestades, altas, escarpadas, cheias de 

abismos...A grandiosidade das 

montanhas e os fenômenos naturais a 

elas associados eram uma barreira 

intransponível para as dimensões do 

homem e então. Na Europa medieval, a 

Igreja chegou a julgá-la malignas. Há 

vários registros de expedições de padres 

que, com sua fé, deveriam não mover, 

mas exorcizar as montanhas.  

  Somente no alvorecer do século XIX os 

homens se sentiram acima da 

perspectiva das pestes e da fome e, 

depois de subjugar outras terras e povos, 

olharam para seus próprios horizontes e 

descobriram os desafios que estavam no 

alto, [...] despertando nos aventureiros e 

esportistas a sede de uma nova 

conquista: chegar primeiro ao cume. [...] 

ROCHA, Ana Augusta; LINSKER, 

Roberto. Ecoturismo: Brasil – Aventura. 

SP: Terra Virgem, 1994. p.48. 

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fazol.de%2F30997217&text=F%C3%BCnf+Bergsteiger+sterben+im+Mont+Blanc-Massiv%20(via%20@AZ_Augsburg)
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fazol.de%2F30997217&text=F%C3%BCnf+Bergsteiger+sterben+im+Mont+Blanc-Massiv%20(via%20@AZ_Augsburg)
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Atualmente, após o ser humano já ter conquistado os picos altos da Terra, escalar 

montanhas passou ase considerada uma prática esportiva e, para alguns, uma atividade 

de lazer. Com base no texto ao lado, como as pessoas percebiam as montanhas 

antigamente? O que mudou após a conquista desses lugares? 

 

AULA 2 

Paisagem: Além dos elementos visíveis 

 Os relatos das pessoas nos cartões-postais revelam que, além dos elementos 

visíveis da paisagem, existe uma variedade de outros elementos que apesar de não 

poderem ser vistos, são percebidos pelos outros seres humanos. Por exemplo, o som 

das ondas do mar nas praias, o barulho das fábricas ou dos automóveis, o vento e a 

umidade do ar, o cheiro das matas ou da poluição do ar. Esses são apenas alguns 

exemplos de elementos naturais culturais presentes em uma paisagem que não 

conseguimos reconhecer visualmente, mas que podem ser percebidos por meio de 

outros sentidos, como a audição e o olfato. Assim, uma pessoa que se proponha a 

realizar uma análise mais detalhada da paisagem de um lugar, em determinado 

momento, deve levar em conta todos os elementos nela presente, sejam eles visíveis, 

sejam invisíveis. Para isso, deve estar com seus sentidos bem apurados: olfato, a 

audição, o tato, o paladar, é claro, a visão.  

 

AULA 3 

IDENTIDADE SOCIO CULTURAL 

 Cada lugar possui identidade, isto é, um conjunto de características especificas 

que o identifica e o difere de outros lugares. Muitas dessas características estão 

expressas nas paisagens dos lugares, sendo determinadas por elementos naturais ou 

culturais, visíveis ou invisíveis. Alguns desses elementos se destacam na paisagem e 

permanecem guardados na memória de quem observa e vivencia. Por terem uma 

característica marcante, esses elementos reforçam a identidade local.  

Entre os elementos que podem se destacar em uma paisagem, revelando a identidade, 

de um lugar, estão, por exemplo, o tipo de vegetação ou a forma do relevo, as 

construções (casas e edifícios) de arquitetura peculiar, ou, ainda, os monumentos de 

grande valor histórico.  
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As ruínas do Coliseu de Roma, uma das 

atrações turísticas da cidade, importante 

patrimônio arquitetônico construído 

entre os anos 70 e 90 d.C. 

https://www.sogeografia.com.br/Conteu

dos/Lugares/content3.php 

Uma das paisagens mais conhecidas do 

Japão, o monte Fuji, localizado na ilha 

de Honshu, é um vulcão ativo, símbolo 

do país.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji 

A esfinge de Gizé e a Pirâmide de 

Quéfren, retratados na fotografia, são 

elementos característicos de uma 

paisagem do Cairo, no Egito. 

veredastempo.blogspot.com 
 

1-Quais elementos lhe vêm à mente quando você 

pensa em um lugar como a Amazônia? E na cidade 

de São Paulo? Ou quando ouve falar do Japão? Cite 

elementos que identificam esses lugares, de acordo 

com o que você sabe sobre eles. 

2-Quais elementos visíveis ou invisível, natural ou 

cultural, confere a identidade onde você mora? 

Responda às questões. 

1.Os autores fazem comparação entre 

costumes de antigamente e os de hoje. 

Escreva alguns dos costumes antigos 

citados no texto. 

2.Com base nessa comparação, pesquise 

com seus pais, tios, avós ou responsáveis 

quais as principais mudanças que 

ocorreram na vida de sua família, 

considerando a época em que eles eram 

de sua idade, com relação à: 

alimentação; diversão e moradia. 

3.Anote um trecho da letra dessa canção 

que retrate o modo de vida atual. 

 

 

https://veredastempo.blogspot.com/2019/06/foto-esfinge-e-piramide-de-quefren-gize.html?spref=pi
https://veredastempo.blogspot.com/2019/06/foto-esfinge-e-piramide-de-quefren-gize.html?spref=pi
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PARA COMPREENDER – MÚSICA  

   Leia a letra da música a seguir. 

Goiabada cascão 

―Goiabada cascão em caixa  

É coisa fina, sinhá, que ninguém mais acha 

Rango de fogão de lenha na festa da Penha comido com a mão 

Já não tem na praça, mas como era bom 

Hoje só tem misto-quente, só tem milk-shake, só tapeação 

Já não tem mais caixa de goiabada cascão 

Samba de partido-alto com a faca no prato e batido na mão 

Já não tem na praça, mas como era bom 

Hoje só tem discoteque, só tem som de Black, só imitação  

Já não tem mais caixa de goiabada cascão 

Vida na casa de vila, correndo tranquilo, sem perturbação  

Já não tem na praça, mas como era bom 

Hoje só tem conjugado que é mais apertado do que barracão  

Já não tem mais caixa de goiabada cascão‖ Wilson Moreira; Nei Lopes. Goiabada 

cascão. Intérprete: Dudu Nobre. Em: Dudu Nobre ao vivo. RJ: BMG, 2003.  
 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Aula 1 
Leia a reportagem a seguir: 
 
Bem-vindos à Quarta Revolução Industrial 
(texto publicado pelo jornal Estadão, em 14-04-2019) 
 
 Vivemos o limiar da Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0, expressões que traduzem 
as mudanças ocorridas sob o impacto de tecnologias como Inteligência Artificial, Computação 
Cognitiva, Realidade Virtual, Internet das Coisas, Computação em Nuvem, Blockchain, Veículos 
Autônomos e 5G – a Quinta Geração de Comunicações Móveis, que torna a mobilidade um 
fenômeno universal, em que tudo se interliga ou se conecta. 
 A grande importância da Quarta Revolução Industrial decorre, sobretudo, das radicais 
transformações que as novas tecnologias têm imposto à vida humana, à economia, à indústria, à 
agricultura, aos transportes, ao emprego, à educação, ao lazer e às chamadas ―cidades 
inteligentes‖. 
 Por enquanto, o que vemos ao nosso redor é apenas a ponta do iceberg diante do que 
poderá ser essa Indústria 4.0 em menos de cinco anos, no contexto da maior revolução 
econômica, tecnológica e social já experimentada pela humanidade. 
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 E tudo acontece numa velocidade impensável. O melhor exemplo é o que ocorreu com a 
expansão em escala global da internet. Ao nascer, em 1990, essa rede não interligava mais que uma 
centena de cientistas, em Genebra. Em três décadas, ela já conecta quatro bilhões de seres 
humanos. Hoje, mais de um terço da população mundial já utiliza smartphones capazes de 
armazenar até centenas de gigabytes de música ou de fotos, com acesso a TV, rádio, internet de 
alta velocidade e aplicativos. 
 Meu primeiro celular, de 1993, era um ―tijolão‖, analógico e pesado. E pior: só me permitia 
falar. Com a evolução da tecnologia digital, ele se transformou no smartphone, com centenas de 
novas funções e serviços, e – creiam – com poder de processamento superior ao de todos os 
computadores da NASA, que levaram o homem à Lua, em 1969. 
 A nova revolução industrial também torna realidade a chamada ―fábrica inteligente‖, com 
estruturas modulares e sistemas cibernéticos que se conectam ao mundo físico, monitoram 
processos físicos, criam cópias virtuais do 
mundo material, tomam decisões descentralizadas, comunicam-se e cooperam entre si e com os 
seres humanos em tempo real. 
  Para a área da saúde, já surgem avanços como o Tricorder X (o mesmo nome daquele 
aparelho de ―Guerra nas Estrelas‖), capaz de escanear a retina do paciente, testar amostras de seu 
sangue e analisar sua respiração 
(como um bafômetro avançado) para fornecer indicadores que identificam praticamente qualquer 
doença. 
 
Aula 2 
Relembrando as características das três revoluções industriais: 
 
• A Primeira Revolução Industrial nasce em 1760 com a máquina a vapor e o carvão como fonte de 
energia. 
• A Segunda começa por volta de 1860 e passa a utilizar o petróleo e a eletricidade como maior 
fontes de energia. 
• A Terceira tem início no século 20 e vem até os nossos dias, com a eletrônica, o computador, as 
comunicações, 
os satélites, os robôs, e a tecnologia da informação, entre outros avanços. 
 
Aula 3 

 Assista aos links: 
https://www.youtube.com/watch?v=6zLHyZo-m64  - 1º O Surgimento das máquinas 
https://www.youtube.com/watch?v=aVQ_1srdzK4 – Revolução Industrial Toda Matéria 

https://www.youtube.com/watch?v=6zLHyZo-m64
https://www.youtube.com/watch?v=aVQ_1srdzK4
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Aula 4 
 
EXERCÍCIOS: 

1- Como as tecnologias distinguiram cada revolução industrial? 
 
2- Como as tecnologias revolucionaram e impactaram a sociedade ao serem inseridas no 
cotidiano? 
 
3- Comente sobre as mudanças que algumas máquinas provocaram na sociedade. 
 
4- Faça uma breve pesquisa sobre a guerra fria e responda: 

a) Qual foi o impacto da guerra fria sobre a ciência e a tecnologia? Por que isso ocorreu? 

b) Quais tecnologias foram criadas durante esse período? 
 
 
Obs.: Responder as questões atrás da folha ou em folha separada que deve ser anexada ao 
roteiro para entrega na escola. 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
  

 
1ª Aula e2ª Aula 

Números Inteiros: 
− Comparação, ordenação e representação na reta numérica; 

Conjunto dos Números Inteiros (ℤ) 
O conjunto dos números inteiros é composto da união do conjunto dos números naturais ℕ = {0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6,…}, que também pode ser chamado de conjunto dos números inteiros não negativos, com 

o conjunto dos números inteiros negativos. Sua representação é dada por ℤ. 
ℤ = {…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…} 
 
 
Representação dos números inteiros na reta numérica 
Consideramos o zero como origem da reta numérica. A partir dele, temos dois sentidos: o 
positivo e o negativo. O sentido positivo fica à direita do zero e é onde se localizam os 
números inteiros positivos. O sentido negativo fica à esquerda do zero e é onde se localizam 
os números inteiros negativos. 
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3ª Aula e 4ª Aula 

 
Atividade: 

 
1. Considerando o conjunto dos números inteiros, responda: 
a) Qual é o sucessor de – 5? 
b) Qual é o antecessor de – 8? 
c) Qual é o maior número negativo? 
d) Qual é o menor número positivo? 
e) Quais são os números menores que zero e maiores que – 4? 
 
2. Na reta numérica abaixo, indique os números correspondentes aos pontos D, F, H, J, e K. 

 
 

5ª 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/ 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
Bissetriz 
1ª Aula 

A bissetriz é uma semirreta interna a um ângulo, traçada a partir do seu vértice, e que o 
divide em dois ângulos congruentes (ângulos com a mesma medida). 

Na figura abaixo, a bissetriz, indicada por uma reta em vermelho, reparte o ângulo AÔB ao 
meio. 

Assim, o ângulo AÔB fica dividido em dois outros ângulos, o AÔC e o BÔC, de mesmas 
medidas. 
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2ª Aula 
Atividade: 

1. O ângulo aÔb mede 35º 42′. A semirreta Oc−→Oc→ é bissetriz de aÔb. 

 

o Quanto medem os ângulos aÔc e cÔb?  

 2.  Quando traçamos a bissetriz de um ângulo de 50° graus, obtemos dois ângulos congruentes. 
Quanto mede cada um desses ângulos? 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
Atividades 

 
1) Cite uma brincadeira ou esporte que mais gosta e escreva: Nessa brincadeira ou esporte tem 

algum fundamento que lembre o atletismo, qual? 

 
 
 
  

2) Você já sabe que o Atletismo contempla: salto, corrida e arremesso, diante disso proponho 

um desafio. Peça ajuda a sua mãe, irmão, colega ou responsável para medir o quanto você 

consegue saltar e escreva aqui a medida do seu salto. Para facilitar, marque uma linha no 

chão, salte com o pé em cima dela e marque o primeiro lugar que seu pé tocar primeiro. Faça 

com segurança, não é pra fazer acrobacia, não coloque a mão no chão. 

     Veja a figura abaixo: Salto em Distância.  
       Marque a medida do seu salto  :______________________ 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
     Vamos iniciar o 2º bimestre mais uma vez remotamente, tenho muita esperança de que no 
próximo semestre estaremos juntos. Continue fazendo sua parte daí que eu faço a minha daqui até 
breve; bons estudos.  

1 Aula - A invenção da dança 
                                                       Ricardo Silvestri                                      

       Antes da dança, veio a música, 
Que nasceu dentro do corpo,  

Na batida do coração. 
Batuca, coração, batuca. 

Um dia a música saiu para fora 
E foi para a mão. 

Batuca, tambor, batuca. 
O ouvido escutou, mas o pé 

também 

E começou a bater 
Até o dedão chamou 

O dedo médio pra estalar. 
E a cintura que era dura, 
Foi para um lado e outro 

Sem parar 
A música saiu de dentro do corpo 

E o convidou pra dançar 
 

Atividades (ATIVIDADES ESCRITAS EM LETRA DE FORMA) 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso referente ao assunto tratado no texto  
(   ) a poesia fala sobre o nascimento do homem primitivo 
(   ) fala do descobrimento dos sons corporais 
(   ) fala da percepção corporal individual ou coletiva e sua expressão 
(   ) duvida  do surgimento dos sons 
(   ) sobre o convite da música para o corpo dançar 
2º Com suas palavras comente a poesia com o que estamos estudando 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3º Pinte a imagem que poderia ilustrar a poesia 
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2 Aula Atividade de pesquisa 
Direitos humanos 

     O conceito de direitos humanos é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser 
humano, independente da sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. São garantias que 
dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o mínimo 
de recursos que alguém precisa para sobreviver.  Abrangem garantias fundamentais de maneira 
universal como saúde, segurança, alimentação e liberdade. 
     A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda Guerra 
Mundial, e foram reconhecidos em escala global e institucionalizados por meio dos esforços da ONU 
(Organização da Nações Unidas). Isso significa que eles se aplicam a todos os homens, mulheres e 
crianças – sem distinção. 
 
Com base na introdução acima pesquise e responda. (LETRA DE FORMA) 
 
1º Qual a importância do dia 18 de maio?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2º Qual é o símbolo do dia 18 de maio e qual seu significado? 
_________________________________________________________________________________  
 
3º Qual o número deve ser discado para denunciar abuso e violência contra crianças e adolescentes? 
__________________________________________ 
 
4º No quadro abaixo desenhe o símbolo de 18 de maio e deixe uma mensagem 
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 7º ANO 

1º ROTEIRO DE MAIO 2021 
 

SIMPLE PRESENT 
1 - Observando as regras do roteiro anterior, passe as frases para a 3 º  pessoa do singular (he, she 
ou It) 
 

a) They play tennis 

b) Meg and Joseph go to school 

c) We study in Londres 

d) My brother wash the car 

e) I kiss my boyfriend every day 

f) My parents speak German 

g) You cry a lot at night. 

 
 
 
 
 
 


