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A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante.   (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  

Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   
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Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 

A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  
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Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA 

Nº 1 – 7º ANO 

 
 
CARO ESTUDANTE,  
Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma 
pandemia no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, 
pensamos em garantir sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse 
material que você recebeu traz oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no 
conforto do seu lar,  durante esse período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e 
garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 
espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 
atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 
precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 
aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 
educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 
caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 
necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 
e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 

 

 

E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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PORTUGUÊS 
 

 

 

Querido(a) aluno(a), 

tivemos um ano difícil, com muitas lutas, porém não deixamos de assumir o 

compromisso com vocês durante esse período. Sempre acreditando que vocês 

são capazes, inteligentes e, com a determinação certa, podem alcançar todas as 

metas e sonhos a que se propuserem. O que precisam é de empenho, manter o 

foco no que é importante: estudar, aprender e batalhar muito e sem medo. 

Acreditem em vocês, na sua capacidade, no seu potencial, pois você pode. O 

segredo é: ter força de vontade e querer SER uma pessoa única, singular. E isso 

não é errado, isso é maravilhoso! Com maior ou menor dificuldade todos podemos 

ser o que queremos SER. 

Encontrem referências, inspiração, modelos de vida na família, amigos, 

professores. Desconheçam limitações, quebrem barreiras, superem obstáculos. 

Procurem o sucesso, a realização pessoal e a felicidade todos os dias, agora. Um 

bom retorno às aulas e um FELIZ 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdo da Atividade: 
Leitura e análise linguística/semiótica: 

-Efeitos de sentido e mecanismo da textualidade;  
- Estratégias de leitura: apreciação e réplica. 

Links de vídeo para 
consulta: 

AMIGAS SE COMPARAM DEPOIS DE MESES DE 
PANDEMIA - YouTube 

Resumo do assunto: 

As charges são poderosos veículos de comunicação, 
constituindo um gênero que alia a força das palavras a 
imagens e muito bom humor. A sátira é a principal 
característica deste gênero. O principal objetivo de uma 
charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado 
assunto que esteja sob alvo de discussões na 
sociedade. 

Link de Texto para 
Consulta:  

História e charges - Educador Brasil Escola 

(uol.com.br) 

Habilidade:  

EF67LP38    Ler, de forma autônoma, e compreender 
– selecionando procedimentos e estratégias de leitura 
adequados a diferentes objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e suportes. 
Identificar a idéia central do texto demonstrando 

compreensão global. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILNZPzJyJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=ILNZPzJyJ0w
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-charges.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-charges.htm
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  ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

Charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso 

humorístico e está presente em revistas e, principalmente, jornais. A charge 

também pode ser chamada de texto visual em que utiliza o humor ao mesmo 

tempo em que critica, pode indicar opiniões e juízos de valores por parte de 

quem enuncia (o chargista). A charge constitui um gênero textual interessante, 

pois o desenho pode ser verbalizado ou não, através das legendas ou balões 

de textos, por isso que a linguagem pode ser a verbal ou a não verbal.  

Charge, a China e o coronavírus  

Carlos Latuff   -   Cartunista e ativista político 

 

Charge, a China e o coronavirus - Carlos Latuff - Brasil 247 

Vocabulário:  

Xenofobia – subst.fem. -  aversão ao estrangeiro 

1. Charge é um desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, tem a 
finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam 
o interesse público. Muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político 
e social. Sendo assim, os elementos básicos da charge são: 

a. História curta com vários cenários e personagens 
b. Balões e personagens animais 
c. Versos e estrofes 
d. Bom humor, ironia, linguagem verbal e não verbal.  

 
2. A charge crítica é uma charge que usa o humor para criticar determinado tema. 

A charge “a china e o coronavírus” faz referência: 
a. Aos chineses que comeram morcegos e disseminaram o coronavírus 

pelo mundo 
b. Aos morcegos 
c. À xenofobia 
d. Ao diagnóstico dado sobre o coronavírus 

 

https://www.brasil247.com/authors/carlos-latuff
https://www.brasil247.com/charges/charge-a-china-e-o-coronavirus
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Substantivo é aquilo que por si só designa a própria substância, ou seja a essência, 

a matéria. É um termo com origem no latim “substantivu” que significa “substancial”. 

Gramaticalmente, substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe. É tudo que dá nome 

aos seres, a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Ex.: casa, avião, grito, música, felicidade, amor 

etc. 

Pronome palavra que representa um nome, um termo usado com a função de um nome, 

um adjetivo ou toda uma oração que a segue ou antecede. Pronomes são palavras que acompanham os 

substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns tipos 

de pronome: pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. 

O que é Profilaxia? 

Profilaxia é o termo utilizado para denominar as medidas utilizadas na prevenção ou atenuação de 

doenças. 

Hábitos corriqueiros de higiene, como lavar as mãos e refrigerar os alimentos, são 

algumas das profilaxias mais comuns. Esses atos são considerados profilaxias, pois atuam na 

eliminação dos micro-organismos. 

Conteúdo da atividade: Substantivo e Pronome 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

Identificar e analisar a função e as flexões 
dos substantivos e pronomes. 
Estabelecer relações entre partes do texto, 
identificando substituições lexicais 
(pronominais (uso de pronomes anafóricos 
– pessoais, possessivos, demonstrativos), 
que contribuem para a continuidade do 
texto.   
Identificar em textos pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico. 

 Resumo do Assunto: 

O substantivo ou nome é uma classe de 
palavras variável com que se designam ou 
se nomeiam os seres em geral ou são as 
palavras variáveis com que se designam os 
seres (pessoas, animais e coisas). 
Pronome é uma classe de palavras variável 
cuja finalidade é substituir ou determinar 
(acompanhar) um substantivo. 

Link de vídeo para consulta: 

O que é Substantivo I Classificação do 
Substantivos tipos - YouTube 
ASSIM É MOLEZA APRENDER 
PRONOMES! - YouTube 

Link de texto para consulta: 

Substantivos - Português 
(portugues.com.br) 
Pronomes. Tudo o que você precisa saber 
sobre os pronomes (uol.com.br) 

https://www.youtube.com/watch?v=x3Bsaxi6sk8
https://www.youtube.com/watch?v=x3Bsaxi6sk8
https://www.youtube.com/watch?v=xap-yWd0eSM
https://www.youtube.com/watch?v=xap-yWd0eSM
https://www.portugues.com.br/gramatica/substantivos.html
https://www.portugues.com.br/gramatica/substantivos.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/pronome.htm
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Doenças são causadas por um ou mais agentes. Esses agentes precisam interagir 

com o organismo para que a doença se desenvolva. Todas as medidas que visem impedir essa 

interação são consideradas medidas profiláticas. 

Vacina 

A vacina é considerada um dos métodos de profilaxia mais eficazes. Seu 

funcionamento consiste em inocular uma pequena amostra do agente causador da doença no 

organismo do indivíduo. O paciente pode apresentar alguns sintomas de enfermidade nos dias 

seguintes à aplicação da vacina, mas a recuperação é rápida. A partir daí, o organismo torna-se 

imune àquela doença. (...) 

https://cursosepicos.com.br/blog/o-que-e-profilaxia 

 

3. . Observe as palavras em destaque e, logo depois, marque (X) a opção que traz 

um pronome acompanhando um substantivo: 

 

a. “Hábitos corriqueiros de higiene, como lavar as mãos e refrigerar 

os alimentos...” 

b. “Esses atos são considerados profilaxias...” 

c. “O paciente pode apresentar alguns sintomas...” 

d. “...o organismo torna-se imune àquela doença.” 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 

 

 

Conteúdo da atividade: Advérbio 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

Analisar, em situações diversas, o valor do 
advérbio ou locução adverbial; 
Identificar e usar, adequadamente, advérbios e 
locuções adverbiais. 

Resumo do Assunto: 

Os advérbios denotam uma circunstância e, de 
acordo com a situação, recebem diferentes 
classificações. Um advérbio pode se referir a 
outro para intensificá-lo, pode ainda se referir a 
um adjetivo ou a uma declaração inteira. Os 
advérbios são classificados 
em: modo, intensidade, lugar, tempo,  
negação, afirmação e dúvida. 

Link de vídeo para consulta: O que é Advérbio? (Muito Fácil) - YouTube 

  Link de texto para consulta: Advérbio | Educa Mais Brasil 

https://cursosepicos.com.br/blog/o-que-e-profilaxia
https://www.youtube.com/watch?v=HAmETXF6Mpc
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/adverbio
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, acrescentando-

lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou, até 

mesmo, a uma oração inteira. Dessa forma, os tipos de advérbio podem indicar 

circunstâncias de: lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. 

Analise a charge a seguir e, logo depois, responda à questão 4 

 

https://Brainly.com.br/tarefa/37368377 

4. Após a leitura da charge, assinale (x) a opção que contém um advérbio de tempo.  

a. “Hoje” 

b. “corretamente” 

c. “mas” 

d. “infelizmente” 

 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Conteúdo da atividade: Acentuação Gráfica 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

Escrever palavras com correção ortográfica, 
obedecendo às convenções da língua escrita. 
Conhecer os sinais de acentuação e as marcas 
sonoras que representam. 
Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia 
convencional das palavras, assim como identificar 
as regras de acentuação gráfica. 
Grafar palavras utilizando regras de acentuação 
gráfica. 

Resumo do Assunto: A acentuação gráfica consiste na colocação de acento 
ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou 
marcar a sílaba tônica de uma palavra.  
 

Link de vídeo para 
consulta: 

Resumo de Português: Acentuação Gráfica - YouTube 

Link de texto para consulta: Acentuação gráfica - Regras - Português - InfoEscola 

  

https://brainly.com.br/tarefa/37368377
https://www.youtube.com/watch?v=sRTigPY0LMM
https://www.infoescola.com/portugues/acentuacao-grafica/
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                                                   ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

Acentuação gráfica é a representação escrita por meio de sinais 

que distinguem as sílabas tônicas das sílabas átonas, ao mesmo tempo em que 

determinam a característica da pronúncia de cada fonema. 

A acentuação tônica refere-se à intensidade em que são pronunciadas 

as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada é a sílaba 

tônica. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas 

de átonas. 

 

Observe a gravura a seguir para responder à questão 5 

 

uso de mascara na pandemia - Bing images 

5. A palavra “CORONAVÍRUS” é acentuada porque é uma palavra: 

a. proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. 

b. palavra paroxítona terminada em “us” 

c. palavra oxítona terminada em “s” 

d. monossílaba tônica terminada em “us” 

 
 
 

 
 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IvrQ1g1t&id=EF5C8395629F7AE7A5188E293F1BECE74439934D&thid=OIP.IvrQ1g1tASJzgmSoy1ZIIAHaFk&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.leiaja.com%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2flarge%2fpublic%2finstagram_turmadamonica_1.jpg%3fitok%3dc51XlNz0&exph=470&expw=625&q=uso+de+mascara+na+pandemia&simid=608038512019309936&ck=E5FC46CC11C4952001B1C4E8FB83B923&selectedIndex=11&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
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CADERNO PEDAGÓGICO – INGLÊS - 7º ANO 
Para questões de 1 a 5 

 

https://sites.google.com/a/albayan.tzafonet.org.il/eman-asadey/gramar/present-progressive 

1- A frase “The sun is shining and the birds are singing.” Os verbos na forma contínua são: 

a) Sun e shining 

b) Birds e singing 

c) Shining e singing 

d) Birds e singing 

2- “ ____________ está tocando guitarra.” Qual o nome do membro da família que completa 

corretamente a lacuna: 

a) Tommy 

b) Sally 

c) Patty 

d) Mr Jones 

 

3- Qual a tradução correta da frase; “Mrs Jones is listening to the radio.” (linhas 4 e 5) 

a) Senhor Jones está ouvindo rádio 

b) Senhora Jones está ligando o rádio 

c) Senhora Jones está cantando 

d) Senhora Jones está ouvindo rádio  

 

4- O texto acima mostra: 

a) Um dia na escola 

b) Uma viagem em família 

c) Um dia no parque em família 

d) Uma peça teatral 

 

5- De acordo com Tempo Verbal em que o texto foi escrito, podemos afirmar que a frase “It’s 

a beautiful day and they’re in the park.” (Linhas 8 e 9) está no: 

a) Present Continuous 

b) Past Continuous 

c) Simple Present 

d) Simple Past 
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ATIVIDADE REMOTA DE MATEMÁTICA – 7º ANO 

TEMA – IDENTIDADE 

 

Mensagem para o aluno: 

Olá Turma! Estamos aqui, mais uma vez junto a vocês para desenvolver ainda mais 

conhecimento! Com todas as limitações que a pandemia nos trouxe, precisamos nos 

reinventar e procurar meios de continuar caminhando em busca do conhecimento. Com 

muito carinho e cuidado, selecionamos atividades para relembrarmos os conteúdos e 

desenvolver novos conceitos acerca dos assuntos que precisamos estudar no 7º Ano. 

Acreditamos no potencial de vocês e queremos ver vocês brilhando nesta caminhada 

junto à nós!! Contem conosco para vencer os desafios desse ano letivo! Juntos e juntas 

estaremos alcançando novas etapas na busca do sucesso! Vamos lá?! 

 

CRESCE TOTAL DE NEGROS EM UNIVERSIDADES, MAS ACESSO É DESIGUAL 

Segundo a pesquisadora Tatiana Dias Silva, autora de estudo sobre ação 

afirmativa e população negra na educação superior, publicado em agosto pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 36% dos jovens brancos dentro da faixa etária 

esperada para alunos que não entraram com defasagem de idade e série no curso 

superior estão estudando ou terminaram sua graduação. Entre pretos e pardos, esse 

percentual cai pela metade: 18%. A Meta 12 do Plano Nacional de Educação (Lei n° 

13.005/2014) prevê que, até 2024, 33% da população de 18 a 24 anos estejam cursando 

ou concluindo a universidade. 

A preocupação da especialista é que a desigualdade persista por muito tempo e 

afete o desenvolvimento do país. “Como sociedade isso é inadmissível. Se a questão 

racial é um elemento estruturante, ele precisa ser enfrentado. Como a gente pode pensar 

o projeto de desenvolvimento do país que não incorpora esse desenvolvimento para 

todos os grupos?”, pergunta em entrevista à Agência Brasil. 

A partir da base dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo de 

Tatiana Silva contabiliza que, em 2017, 22,9% de pessoas brancas com mais de 25 anos 

tinham curso superior completo. A proporção de negros com a mesma escolaridade era 

de 9,3%. 

Fonte: Agência Brasil. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/cresce-total-de-negros-

em-universidades-mas-acesso-e-desigual#. Acesso em 17/12/2020 

 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/cresce-total-de-negros-em-universidades-mas-acesso-e-desigual
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-11/cresce-total-de-negros-em-universidades-mas-acesso-e-desigual
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: Transformação e operações de números racionais  

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

1. Resolver problemas que envolvam números 
racionais. 

2. Compreender e utilizar a adição, subtração, 
multiplicação e a divisão de números 
racionais, a relação entre elas e suas 
propriedades operatórias. 

Resumo do Assunto:  Toda porcentagem é um número racional, logo 

pode escrito na forma decimal (utilizando a 

virgula), fracionaria (com numerador e 

denominador) onde o denominador é igual a 

100 antes de ser simplificado.  

Exemplo: 34,5% =   
34,5

100
   = 0,345 onde, 

34,5

100
 é a forma 

fracionaria e 0,345 tem a forma decimal. 

 Os algoritmos utilizados para adição e subtração 

de decimais são bem parecidos, a regra principal 

é colocar virgula embaixo de virgula nos dois 

casos e seguida efetua a operação da mesma 

forma que se faz nas séries anteriores. 

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=OjOyNmTt7Mw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9Xre1RTLoI  

Link de texto para consulta: https://cursoenemgratuito.com.br/numero-decimal-
em-porcentagem/ 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-
racionais.htm  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OjOyNmTt7Mw
https://www.youtube.com/watch?v=E9Xre1RTLoI
https://cursoenemgratuito.com.br/numero-decimal-em-porcentagem/
https://cursoenemgratuito.com.br/numero-decimal-em-porcentagem/
https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-racionais.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-racionais.htm
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

01 – Segundo o texto acima, a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (Lei n° 

13.005/2014) prevê que, até 2024, 33% da população de 18 a 24 anos estejam 

cursando ou concluindo a universidade, escrevendo este percentual na forma 

decimal encontraremos o seguinte número: 

 

A) 3,3 

B) 0,33 

C) 33 

D) 0,033 

02 – No último parágrafo do texto, fica claro como ainda há uma grande diferença 

no acesso de negros e brancos nas universidades. Segundo o texto, sobre os 

dados colhidos pelo IBGE em 2017, qual a diferença entre o percentual de negros 

e brancos acima de 25 anos que cursaram a universidade? 

A) 15,6 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: Expressão numérica  

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

1. Resolver problemas que envolve números 

inteiros. 

2.Calcular mentalmente ou por escrito as 
operações com números inteiros (por meio de 
processos variados) compreendendo os 
processos nelas envolvidos. 

Resumo do Assunto: Numa expressão numérica temos que seguir 

uma ordem de resolução de operações, lembre-

se sempre que a ordem é a seguinte:  

1º) Potenciação e/ou radiciação  

2º) multiplicação e/ou divisão  

3º) Adição e/ou subtração. 

Esta ordem deve ser seguida inicialmente dentro 

do parêntese ( ), depois da mesma forma dentro 

do colchete [ ], logo após segue a ordem dentro 
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B) 16,6 
C) 13,6 
D) 9,6 
 

 

03-  Ao resolver a expressão: 2•10+[12 • 5 + (10 ÷ 2 – 4 ² • 3 – 9)], encontraremos  como 

resultados final uma das porcentagens citadas no texto, sendo ela a seguinte: 

 

A) A previsão para 2024, da população de 18 a 24 anos estejam cursando ou 

concluindo a universidade 

B) O percentual dos jovens brancos dentro da faixa etária esperada para alunos 

que não entraram com defasagem de idade e série no curso superior e estão 

estudando ou terminaram sua graduação. 

C) O percentual em 2017, de pessoas brancas com mais de 25 anos que tinham 

curso superior completo. 

D) A porcentagem de negros com a mesma escolaridade dos brancos em 2017. 

da chave {} e repete o processo quando não 

houver mais nenhum destes símbolos. 

Link de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1bQ854ov
bA 

Link de texto para 
consulta: 

https://www.todamateria.com.br/expressoes-
numericas/ 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da 
atividade: 

Equação do 1º grau com uma variável, 

representação e resolução. 

Habilidades que 
vamos trabalhar: 

1. Compreender a ideia de variável representada 

por letras ou símbolos. 

2. Resolver e elaborar problemas que possam ser 

representados por equações polinomiais do 1º 

grau fazendo uso de propriedade de igualdade. 

Resumo do Assunto: Em matemática, quando queremos representar um 

número desconhecido e temos informações a 

respeito dele, utilizamos letras em seu lugar. Toda 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Usando como base a pesquisa citada no texto, podemos afirmar que:  a soma do 

percentual de negros que tinham a mesma escolaridade que os brancos em 2017 

somado a um outro determinado percentual, será igual ao percentual de brancos 

formados no mesmo ano.  

Analisando o que foi dito na afirmação acima, responda as duas questões a seguir. 

04 – A equação do 1° grau que representa a afirmação acima é: 

A) 9,3 – X = 22,9 
B) 9,3 + 22,9 = X 
C) X – 9,3 = 22,9 
D) 9,3 + X= 22,9 

05 – O número que substitui X na questão assinada anteriormente e torna a 

igualdade verdadeira é: 

A) 13,5 
B) 32,2 
C) 13,6 
D) 15,8 

CIÊNCIAS NATURAIS – 7º. Ano do Ensino Fundamental 

Mensagem de Boas-Vindas: 

Queridas alunas e alunos, bom retorno para todos nós! 

Neste momento, estamos voltando das férias cheios de energia, com saudade dos/as 
colegas, dos professores e professoras, além da vontade de que o isolamento social e a 
pandemia terminem o quanto antes! Esse momento está próximo e logo ESTAREMOS juntos 
novamente. Enquanto isso não acontece, vamos estar sempre em contato através desse 
caderno que você acabou de receber!  

vez que estas letras vêm acompanhadas de 

informações matemáticas e o sinal de igualdade, 

chamamos esta expressão de equação. O objetivo 

maior é encontrar no meio dos infinitos números 

que conhecemos aquele(s) que resolve a 

expressão. Por exemplo: um número somado com 

10 é igual a 30. Equação: X(o número) + 10=30 , 

ou seja X+10=30. Resolver é encontrar o valor de 

X no meio de infinitos números. 

Link de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=l80XV3tGqLU 

Link de texto para 
consulta: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao
-1-o-grau-com-uma-incognita.htm 
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Iremos relembrar muita coisa que estudamos em 2020 e conhecer assuntos novos 
também. Esse caderno é o “pontapé” inicial para a gente iniciar 2021 com mais segurança na 
nossa capacidade, mais firmeza nos estudos e mais esperança de dias melhores. Montamos 
esse Caderno Pedagógico com todo carinho e amor para você e queremos o seu sucesso nesse 
retorno aos estudos. 

Nós, professores e professoras de Lauro de Freitas, desejamos que você e sua família 
possam aproveitar esse material e possam descobrir juntos a beleza das Ciências Naturais. 
Iremos indicar alguns links para você aumentar as possibilidades de você entender o que vamos 
estudar. 

Grande abraços e bons estudos! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA: Pandemia do Coronavírus 

CONTEÚDO DA 
ATIVIDADE 

1. Formas de propagação do calor 
2. História dos combustíveis e das máquinas térmicas 

HABILIDADES QUE 
VAMOS TRABALHAR 

[EF07CI03] Utilizar o conhecimento das formas de 

propagação do calor para justificar a utilização de 

determinados materiais (condutores e isolantes) na vida 

cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 

construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.  

 

[EF07CI06] Discutir e avaliar mudanças econômicas, 

culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo 

do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos 

materiais e tecnologias (como automação e informatização).  

LINKS PARA ESTUDO: 
REDE COVIDA – UFBA [https://coronavirus.ufba.br/] 

 

Texto 1: Temperatura, calor, termômetro e a COVID-19. 

 

É muito comum nós, de forma bem geral, afirmarmos que “estamos com calor”. Para 

quem ouve essa frase, um dos entendimentos possíveis é que a temperatura do ambiente está 

“quente”, ou simplesmente, está mais alta. Contudo, se formos analisar esses termos de forma 

precisa no campo científico, percebemos que “calor” e “temperatura” nem sempre são usados 

de forma precisa, quando considerarmos os seus conceitos.  

 

Para melhor entender como estão definidos esses termos do ponto de vista científico, 

precisamos lembrar que tudo que existe é formado por matéria e esta, por sua vez, é constituída 

por pequenas partículas chamadas átomos. Esse material, a caneta que usamos, tudo é feito de 

matéria. E é justamente essas partículas que formam os materiais que podem apresentar algum 

grau de movimento, seja devagar ou mais rápido. Logo, temperatura corresponde ao grau de 

agitação dessas partículas, também chamada de agitação térmica. Mas como posso entender 

melhor isso? É só pensar assim: quanto mais lentas, mais baixa estará a temperatura do material. 

https://coronavirus.ufba.br/
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Agora se a agitação for grande, a temperatura será bem alta. Observe o esquema, presente em 

seu livro didático (Unidade 7 |Tema 1 - página 204), que mostra essa agitação das partículas 

quando vamos aquecer água.  

 

E o calor? É a mesma coisa que temperatura?  

  

 Apesar de, às vezes serem usadas como sinônimos, calor é totalmente diferente de 

temperatura. Mas antes, precisamos saber o que é energia térmica para melhor compreender o 

conceito de calor dentro da ciência. Chamamos de energia térmica a energia que é gerada a 

partir da agitação daquelas partículas que formam a matéria. Por isso, ela está associada a 

própria temperatura do material. Agora que sabemos o que é temperatura e energia térmica, 

vamos entender o que é calor. Todas as vezes que dois ou mais materiais que apresentam 

energia térmicas diferentes entre si, ao entrarem em contato, aquele que apresentar a maior 

energia térmica, ou seja, a que estiver com a maior agitação de suas partículas (temperatura), 

transfere um pouco dessa energia para quem está com baixo movimento, até todas eles ficaram 

no mesmo nível de agitação, alcançando o equilibro. É essa transferência de energia térmica 

entre os materiais que chamamos de calor.  

Então, podemos entender que calor corresponde a transferência de energia térmica de 

um material de maior temperatura para um outro de menor temperatura, até que todos alcancem 

a mesma temperatura, chamada de equilíbrio térmico. Quando isso acontece, a transferência de 

energia térmica para, ou seja, o calor deixa de ocorrer.  

O esquema ao lado apresenta as três formas 

para que o calor se propaga: (1) Condução, ocorre via 

contato direto, principalmente entre os materiais 

sólidos; (2) Convecção, já esse ocorre através do 

deslocamento das partículas de líquidos e gases, que 

vão de uma região para a outra; e (3) Irradiação, 

ocorre na ausência de matéria. É dessa forma que a 

energia térmica do Sol consegue chegar aqui na Terra.  

Para conhecermos a temperatura dos materiais, utilizamos instrumentos específicos de 

medição. O mais comum e muito usado para verificarmos, inclusive, se estamos com febre, por 

exemplo, é o termômetro. Atualmente, por estarmos ainda vivendo a pandemia ocasionada pela 

COVID-19, estamos tendo as nossas temperaturas corporais sendo medidas ao ingressarmos 

em diversos espaços públicos e em estabelecimentos comerciais. Essa medida é importante pois 

um dos sinais que podemos apresentar, se estivermos infectados pelo coronavírus, é a febre. 

Mas lembrem-se: há situações em que as pessoas, mesmo infectadas com a COVID-19, não 

apresentam nenhum sintoma – chamadas assintomáticas. Nestes casos, a temperatura 

verificada pelos termômetros indicará um valor dentro da normalidade, que fica em torno de 36oC 

a 37,5oC. 

Por Me. Patricia Raquel de Sousa. (2020) 
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QUESTÕES 

 

[1] O uso do termômetro na verificação da temperatura da população neste momento de 

pandemia ajuda a verificar se alguém apresenta febre, um dos sintomas da infecção da 

COVID-19. Como a orientação das instituições de saúde é evitar o contato físico e, ao 

mesmo tempo, verificarmos essas temperaturas para saber se as pessoas estão ou não 

com febre, o uso do termômetro se torna necessário. Veja dois exemplos:  

 

(Modelo A) 

 

(Modelo B) 

 

Fonte:https://pixabay.com/pt/vectors/term%C3%B4metro-

temperatura-febre-309120/  

Fonte: 

https://www.farma22.com.br/termometro-de-

testa-infravermelho-sem-contato/p  

 

Considerando a função do termômetro e as formas de propagação de calor 

apresentadas, assinale a opção mais adequada: 

 

(a) O uso do termômetro (modelo A) sem contato direto com a nossa pele serve para 
verificar a nossa temperatura, através da condução; 

(b) O uso do termômetro (modelo B) sem contato direto com a nossa pele serve para 
verificar a nossa temperatura, através da convecção; 

(c) O uso do termômetro (modelo A) em contato direto com a nossa pele serve para 
verificar a nossa temperatura, através da irradiação; 

(d) O uso do termômetro (modelo B) em contato direto com a nossa pele serve para 
verificar a nossa temperatura, através da condução; 
 

[2] A água, quando vai ser aquecida, à medida em que vai ganhando temperatura, 

através do contato com a chama do fogão, vai aumentando a sua agitação até a 

formação de um borbulhamento. Quando isso ocorre, podemos afirmar que: 

(a) Trata-se de um tipo de propagação de calor, chamado irradiação uma vez que 
não houve necessidade de contato físico entre os materiais para que a água 
chegasse à fervura. 

(b) Corresponde a um tipo de propagação de calor chamada condução, por estar 
envolvidas nesse processo apenas materiais no estado sólido. 

https://pixabay.com/pt/vectors/term%C3%B4metro-temperatura-febre-309120/
https://pixabay.com/pt/vectors/term%C3%B4metro-temperatura-febre-309120/
https://www.farma22.com.br/termometro-de-testa-infravermelho-sem-contato/p
https://www.farma22.com.br/termometro-de-testa-infravermelho-sem-contato/p
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(c) O processo descrito envolve duas formas de propagação: a condução, uma vez 
que houve contato direto entre o fogo e o recipiente (panela) e a convecção, já 
que a água, em seu estado líquido, muda de lugar com a porção mais ao fundo 
do recipiente à medida em que vai aumentando a sua temperatura; 

(d) Todas as vezes que colocamos água para ferver, a forma de propagação de calor 
única possível nesse processo é a convecção.  

 

Texto 2: Isolantes e condutores térmicos  

 Os materiais que conduzem calor rapidamente são denominados condutores 

térmicos. Os metais são ótimos condutores de calor e, por causa disso, são utilizados 

na fabricação de panelas. Materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e ar são 

maus condutores de calor, e por isso, são chamados isolantes térmicos. Essa 

classificação permite entender por que, quando tocamos um objeto de metal e um de 

madeira, ambos à temperatura ambiente, o metal parece estar mais “frio”: como o metal 

é um bom condutor térmico, ele recebe rapidamente o calor da mão, resfriando-a.  

ARARIBÁ MAIS: Ciências. São Paulo: Ed. Moderna, 2018 (7° ano) 

 

[3] A braquelite, um tipo de resina que sintética que é muito resistente ao calor, é 

muito usada na fabricação dos chamados cabos das panelas. Considerado os 

materiais que presentes numa panela e os conceitos de condutores e isolantes 

térmicos, podemos afirmar que: 

(a) Não precisamos usar estruturas de suporte extra, caso as panelas sejam feitas 
totalmente de alumínio, incluindo os cabos;  

(b) Em casos de panelas feitas de vidro, quando comparadas com as feitas de 
alumínio, podemos constatar que o tempo gasto para o alimento ser cozidos é o 
mesmo. 

(c) A resina baquelite, usada nos cabos das panelas, pode ser substituída por um 
outro material que seja tão bom condutor térmico quando ele.   

(d) O uso de materiais classificados como maus condutores térmicos na fabricação 
dos suportes de panelas são os mais recomendados para evitar acidentes 
domésticos ao tocarmos em uma panela durante um cozimento.   

 

 

TEXTO 3: A IMPORTÂNCIA DAS MÁQUINAS NESSE MOMENTO ATUAL 

 Chamamos de máquina qualquer dispositivo ou ferramenta criada com o objetivo 

de realizar alguma tarefa, tornando-a mais rápida, fácil e eficiente. Um alicate, um plano 

inclinado e até mesmo um parafuso são exemplos de máquinas. Grande parte do 

desenvolvimento de nossa sociedade dependeu, e depende ainda, de diversos tipos de 

máquinas, especialmente quando precisamos contar com o deslocamento de materiais 

ou de pessoas entre longas distâncias.  

Um excelente exemplo são as máquinas térmicas que conseguem converter 

energia térmica, a partir da queima de um combustível, em energia mecânica gerando o 
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movimento. Estas máquinas estão presentes em nossas industriais e nos sistemas de 

transportes. Como exemplos, podemos citar os motores movidos a gasolina, álcool, 

diesel presentes nos veículos, as locomotivas movidas a vapor e até mesmo os 

aparelhos de ar-condicionado e os refrigeradores, consideradas máquinas térmicas 

invertidas. Boa parte das discussões atuais sobre os processos de imunização da 

população via vacinação tem como base alguns desses tipos de máquinas, uma vez que 

as vacinas terão que ser distribuídas para todas as partes do mundo e acondicionadas 

numa temperatura muito baixa para ajudar na sua conservação.  

Por Me. Patricia Raquel de Sousa. (2020) 

[4] "A Pfizer elaborou uma caixa, um pequeno contêiner facilmente transportável, 

que mantém a vacina a -70°C por 15 dias. No acordo que estamos fazendo com o 

governo, a Pfizer entrega assim no ponto de vacinação, e a vacina ainda pode ser 

conservada em geladeira comum, de 2ºC a 8ºC, por cinco dias. Com todo esse 

tempo dá para fazer uma logística muito boa", afirmou Zerbini, coordenador da 

Pfizer no Brasil, em reportagem publicada pelo Jornal A Tarde de 02/12/2020.  

Considerando o que foi dito, podemos afirmar que: 

(a) O sucesso da imunização da população, via vacina, depende da articulação 
eficiente de diversos tipos de máquinas, entre elas as presentes nos veículos e 
nos equipamentos de conservação de temperatura.  

(b) Não há nenhum tipo de ligação entre as máquinas, quer sejam térmicas ou não, 
no combate a COVID-19; 

(c) Apenas as máquinas consideradas simples participarão da logística de 
distribuição das vacinas. 

(d) Os governos devem priorizar o uso das máquinas mais econômicas, 
independentemente do tempo gasto para realizar a tarefa pretendida.  

 

[5] Um refrigerador, muito importante para preservar as vacinas, é um tipo de: 

(a) Máquina simples; 

(b) Máquina movida a vapor; 

(c) Máquina movida a combustível fóssil; 

(d) Maquina movida a energia proveniente de hidroelétricas;  
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA - HISTÓRIA 

Nº 1 – 7º ANO 

 

CARO ESTUDANTE,  

Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma 

pandemia no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, 

pensamos em garantir sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse 

material que você recebeu traz oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no 

conforto do seu lar,  durante esse período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e 

garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 

espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 

precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 

aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 

caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 

necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 

e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 

 
 

E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Olá estudante!!! 
Você tem em mãos sua 1ª atividade de história. Realize com bastante tranquilidade e no 
momento em que você está bem descansado(a) e despreocupado(a). Selecionei dois 
vídeos no youtube bem interessantes, que ajudará bastante a realizar suas atividades. 
Qualquer dúvida, entre em contato e fique bem. 
 

 

 

 
“Sociedade e Cultura Feudal  

Feudalismo foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a 
Europa em boa parte da Idade Média. As invasões bárbaras e a queda de Roma fizeram 
com que muitos romanos abandonassem as cidades e fossem morar em propriedades 
rurais. Estas propriedades, denominadas Vilas, deram origem aos feudos. 
Muitos camponeses buscavam proteção e trabalho nestes locais. Os senhores da terra, 
em troca, pediam parte da produção agrícola. Esta relação de trabalho ficou conhecida 
como Colonato. Com o tempo, o poder foi ficando concentrado nas mãos dos senhores 
de terra, que administravam suas vilas da forma que achavam melhor. A agricultura era 
praticamente a única atividade econômica.” 
 
Questão 1. De acordo com a informação e a F. 1 acima representada, podemos dizer que a 
Primeira ordem social do Feudalismo era formada pelos membros: 
A) do clero  

Conteúdo da Atividade: 
Lógicas e práticas econômicas e comerciais no 
mundo Atlântico entre os períodos feudal e 
mercantil  

Link de vídeo para consulta: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ey_6i0S5eSM 
https://www.youtube.com/watch?v=sLFQKWBR1oA 

Resumo do assunto: 
Compreender como acontece a transição do 
sistema feudal para o mercantil e a sua relação com 
a pandemia   ( peste negra). 

Habilidade:  
EF07HI13 
Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas 
mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. 

F.1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey_6i0S5eSM
https://www.youtube.com/watch?v=sLFQKWBR1oA
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B) dos camponeses  

C) da nobreza (Senhor Feudal) 

D) da nobreza e do clero 

 

“Mercantilismo é uma política econômica que foi implementada na Europa durante o 
Regime de governo Absolutista. Era um tipo de governo que tinha como principal objetivo 
acumular riquezas, como forma de desenvolver a economia. O governo absolutista 
seguia um ideal, segundo o qual, quanto maior as riquezas dentro de um reino, maiores 
seria o seu prestígio e respeito em todo o mundo.” 

 
Questão 2.  Após observar a F. 2  e fazer a leitura do texto acima, considere apenas a afirmação 
correta a respeito do mercantilismo: 
 

A) O mercantilismo entende-se um conjunto de ideias e práticas socialistas adotadas pelo 

Estado Democrático de direito. 

B) A Sociedade Mercantil era igualitária e todos participavam da economia. 

C) O Mercantilismo ocorreu através do estímulo à expansão marítima e colonial, de 

transformações econômicas e comerciais que possibilitaram as trocas com o mundo 

Atlântico. 

D) Os senhores feudais e o clero apoiaram o mercantilismo.   

Questão 4. Associando o contexto histórico abordado aos dias atuais e entendendo que 
toda sociedade é regida por um conjunto de leis, o que diferencia as leis do período 
Monárquico Absolutista do Rei Luíz XIV, com as leis do Estado Democrático de Direito 
brasileiro? 

 

A) As leis obedecem às vontades de seus líderes, comandantes de exército. 

B) As leis garantem somente os privilégios de sua elite.  

C) As leis só são obedecidas pelos classe trabalhadora, não se referem ao Chefe de Estado. 

D) As leis não são para o benefício próprio, mas sim para que seja promovida a 
justiça, equidade e bem-estar social. 

 

 

 

“Em um governo absolutista, o rei era quem exercia todas as 
funções mais importantes daquele período, nas áreas: 
política, jurídica e religiosa, assim como da sociedade de 
forma geral. O rei compara-se ao sol, visto que ele acreditava 
ser o centro de tudo, e que dá a vida a todos, semelhante à 
Deus, visto que considerava ser o representante do mesmo 
na terra.” 
Questão 3. O rei fazia as leis juntamente com os seus 
ministros e conselheiros, visando: 
  

A) Beneficiar a aristocracia, garantindo os privilégios e 
riquezas.  

B) Defender os interesses e direitos dos servos. 
C) Dividir todos os recursos do reino com os seus súditos. 
D) Acabar com a escravidão e respeitar a dignidade do povo. 

 
 

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-e-mercantilismo/
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“A humanidade esteve à beira da 
extinção na maior e mais terrível 
pandemia de sua história: a Peste 
Negra. Quase metade da população 
mundial teria morrido de acordo com 
algumas estimativas: 200 milhões de 
pessoas. Agora, o século XXI 
testemunha uma nova pandemia, o 
Corona vírus (COVID-19), que embora 
seja uma mera sombra da Peste 
Negra, mostra que o mundo ainda 
corre sérios riscos na guerra contra 
micro-organismos nocivos.” 

 
 

 

Questão 5.  Marque as orientações da OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) 
para o combate à pandemia do CORONAVÍRUS através do COVID-19.  

 

A) Viajar pelo mundo usando todos os recursos tecnológicos, em especial o das 

comunicações. 

B) Facilitar o uso de máscaras para idosos e crianças. Os jovens não precisam usar 

máscaras pois são imunes ao Coronavírus. 

C) Lavar as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para matar vírus 

que podem estar nas suas mãos. Manter pelo menos 1 metro de distância entre você e 

qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Usar máscara. Evitar sair de casa 

e viajar. 

D) Só fazer uso da máscara quando não tiver álcool para passar nas mãos.  
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Fique atento(a) às orientações!! 

CADERNO PEDAGÓGICO DO 7 ANO 

QUERIDO(AS) ALUNO(AS)! 

Estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar! Desde o início do isolamento social 

temos postado atividades para serem respondidas no caderno e agora essas atividades estão 

agrupadas em forma de cadernos de atividades, para facilitar a compreensão de vocês e 

distribuição do material. As atividades são as mesmas, independente de vocês estarem ou não 

participando das aulas on-line. Siga as dicas abaixo e tenham excelentes momentos de 

aprendizagem! 

●       Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu espaço, 

escolha um lugar calmo e silencioso para estudar e fazer suas tarefas escolares; 

●       Continue respondendo à todas as questões no caderno, organizado por disciplina, sem 

esquecer de começar todas as atividades com o cabeçalho, pois provavelmente 

precisará destacar a folha; 

●       Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o(a) professor(a) 

precisará corrigir depois; 

●       Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxílio aos familiares e aos 

professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet e nos links sugeridos pelos professores. 

●       Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

  

TEMA: 
SAÚDE DESIGUALDADE SOCIAL 

Conteúdo da atividade: 

A batalha da humanidade contra o inimigo invisível 

chamado coronavirus 

Aprendendo a conviver na e para diversidade: conceitos 

de: desigualdade social e preconceito. 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

1.   Repercussões da Covid 19 nos hábitos das 

pessoas e na sua história pessoal; 

2.  (EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a 

circulação e o consumo de mercadorias 
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provocam impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas em 

diferentes lugares. 

Resumo do Assunto: 

● Nós estamos vivenciando uma pandemia, que é 

quando uma doença apresenta uma distribuição em 

grande escala, espalhando-se por diversos países. 

Ainda valendo lembrar e diferenciar que uma epidemia 

é quando determinada doença ataca simultaneamente 

grande número de pessoas, mas dentro de uma 

mesma localidade. Estamos lidando com um vírus 

chamado SARS-CoV-2 que causa a enfermidade 

COVID-19. O 19 ao final do nome é porque o vírus 

CORONAVÍRUS, que já existe há bastante tempo, 

surgiu na China no final de 2019. Explica-se que sofreu 

mutações, tendo migrado de animais (morcegos) para 

humanos em Wuhan, cidade da China, e se 

disseminado para além fronteiras no mundo inteiro.  
● A desigualdade social é um processo existente 

dentro das relações da sociedade, presente em 

todos os países do mundo. Faz parte das relações 

sociais, pois determina um lugar aos desiguais, 

seja por questões econômicas, de gênero, de cor, 

de crença, de círculo ou grupo social. 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://youtu.be/MjctI7ENoz8 Desigualdade social no 

Brasil 

https://youtu.be/Q6tN4s754XU Desigualdade Social 

https://youtu.be/n0Y2zS-sz1E CORONAVIRUS 

https://youtu.be/aprQ9HN2cKM CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MjctI7ENoz8
https://youtu.be/Q6tN4s754XU
https://youtu.be/n0Y2zS-sz1E
https://youtu.be/aprQ9HN2cKM
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1) Agora, leia  o texto abaixo : 

 

 

  

Coronavírus: como é Wuhan, a cidade chinesa onde surgiu a 

epidemia de coronavírus e que foi isolada 

 Cidade é menos conhecida que Pequim ou Xangai, mas fica no 

coração do país, é um movimentado ponto de ligação de viagens 

internas e tem voos diretos para várias partes do mundo, como 

Londres e Nova York. 

  

Por BBC, G1 

23/01/2020 11h53  Atualizado há 3 meses 

 

Ela pode não ser uma megalópole tão conhecida, como Pequim ou 

Xangai, mas é a sétima maior cidade da China e a número 42 do 

mundo. Mas agora, Wuhan ganhou fama: é a origem de um novo tipo 

de coronavírus, que já infectou mais de 400 pessoas e matou pelo 

menos 17. 

O vírus já se espalhou para vários países, incluindo Tailândia, Coreia 

do Sul, Japão e Estados Unidos. Não há registro de casos 

confirmados no Brasil. 

(...)  
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 A partir do texto informativo acima, marque a alternativa abaixo: 

1- As cidades de Pequim, Xangai e Wuhan ficam localizadas no país chamado:  

A (   ) Polônia     B (   ) Japão        C (    ) China       (    ) Coreia 

2- O continente referente ao país que iniciou a pandemia COVID-19  é: 

A (   ) América do Norte     B) (    ) América do Sul   C (   )Ásia    D (   ) África 

O QUE É IGUALDADE? 

 

O TAMANHO DA DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL 

Negros são 54% da população, mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres do 

país é muito maior: 75% É o que mostram os números da PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) divulgados na última semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

Em 2015, os negros e pardos representavam 54% da população brasileira, mas sua 

participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior: 75%. No grupo do 1% mais 

rico da população, a porcentagem de negros e pardos é de apenas 17,8%. “Ainda 

observando a desigualdade de renda que, apesar de arrefecimento nos últimos anos, 

mantém-se consequente, a população permanece segmentada por cor ou raça”, diz o 

relatório. Veja no gráfico: 
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Segundo O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a solução para acabar 

com a desigualdade social é a educação. Em 2015, 53,2% dos estudantes pretos ou 

pardos de 18 a 24 anos de idade cursavam níveis de ensino anteriores ao superior, como 

o fundamental e o médio, enquanto apenas 29,1% dos estudantes brancos estavam 

nessa mesma situação. A outra é a informalidade, que atinge 48,3% da população negra 

contra 34,2% da população branca. Desta forma a solução para diminuir a desigualdade 

é por meio da educação para melhor qualificação da humanidade. 

Após ler o texto informativo acima responda as questões abaixo: 

3- A maior parte da população brasileira que sofre todos as mazelas das desigualdades 

sociais são os: 

A (   ) Brancos e pardos             B) (   ) Pardos e negros   

 C) (   ) Brancos e pardos          D) (   ) Negros e amarelo 

4- A solução para diminuir a desigualdade é : 

A (   ) Por meio da educação para melhor qualificação da humanidade. 

B (   ) Por meio de baixos salários; 

C (   ) Por meio de baixos salários e pouca qualificação  

D (   ) Nem uma das alternativas anteriores 

5- Observe a tirinha abaixo e marque a alternativa correta: 
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A (    )Mafalda sente pena.                     B (    )  Mafalda defende maior proteção para os pobres. 

C (    ) Susanita fica indiferente.  

 D (    )Susanita se incomoda com a exibição da pobreza e argumenta que os pobres deveriam 

ser escondidos. 

Leia o trecho da música e as 

informações do gráfico abaixo. 

Em seguida, responda ao que se pede. 

Na moral – Cidade Negra 

“...E o tempo passa, 

E suas piadinhas já não têm mais graça 

E não disfarça o mar de lama da sua piscina 

Pouca-vergonha que crescente contamina 

Gente da tua laia, que vive no espaço paralelo 

Não sabe o que é salário, nunca pegou um 

trem 

Lá vai o trem lotado, babando de gente 

E o surf de trem, e o torrado no chão 

E você vendo tudo, tudo na televisão...” 

Como o acesso à educação desmonta o mito 

da democracia racial 

https://images.app.goo.gl/NHZ8ieAvb7zaTdMY8. 

https://images.app.goo.gl/NHZ8ieAvb7zaTdMY8
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A participação da mulher negra pode ser encontra em outros programas sociais, 

no qual a pesquisa foi realizada pela economista Marilane Oliveira Teixeira. No 

gráfico abaixo é possível analisar claramente algumas expressões: 

 

Fonte:SOUZA, Kayra Costa de. O assistente social frente às políticas públicas para as mulheres negras: vivendo os 

reflexos do período escravocrata. Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/sociologia/oassistente-

social-frente-as-politicas-publicas-para-as-mulheresnegras.htm. Acessado em 15/07/2020. 

Observando os dados apresentados no artigo, podemos concluir que:  

A) Mais da metade da população negra matriculada em cursos técnicos é do sexo 

masculino.  

B) 52% da população brasileira é branca.  

C) A pobreza da população brasileira está concentrada em famílias chefiadas por 

mulheres.  

D) Acima de 20% das mulheres negras ocupam cargos de lideranças 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 

6º e 7º ANOS 

 

TEMA: IDENTIDADE 

CONTEÚDO DA ATIVIDADE: EU, NÓS E OS OUTROS 

HABILIDADES QUE IREMOS 
DESENVOLVER: 

[EF06FL02PF01] Discutir e criar estratégias de estudo 

[EF06FL02PF02] Identificar a constituição do eu 
individual e social, o cuidado de si e do outro. 

[EF06FL03PF02] Explorar o conhecimento dos 
sentimentos (emoções) e como elas se relacionam (e 
afetam) o pensamento;  

[EF06FL03PF03] Estabelecer a distinção entre o 
“filosofar” espontâneo, próprio do senso comum, e o 
“filosofar” como reflexão;  

 [EF06FL05PF01] Entender o processo de 
conhecimento e as diferentes formas de conhecer 
desenvolvidos pelo ser humano, de modo a saber utilizá-
los, respeitá-los e valorizá-los. 

LINKS INDICADOS: 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-
identidade.htm 

 

1. Qual o significado de ser ético: 

a) Ser ético significa preservar o direito do próximo em suas crenças e valores, mesmo que sejam 

divergentes do que acreditamos. 

b) Ser ético significa entender o conceito identidade 

c) Ser ético significa um conjunto de aspectos de crença, vestimenta, musicalidade, culinária... 

d) Ser ético significa inclui a identificação própria e a identificação reconhecida por outros 

2. Em nossas aulas sobre a relação das ideias, coisas e as pessoas, descobrimos que para 

Platão existem dois mundos que são: 

a) Júpiter e Saturno 

b) Ideias e Intenções 

c) Pensamento e Discernimento 

d) Inteligível e Sensível  

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
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TEXTO: 

Quando nascemos nossos pais fazem um registro do nosso nascimento, em cartório, 

comunicando ao governo que tiveram um filho. No cartório ficam registrados nossos dados, como 

a cidade em que nascemos, a hora, o nome dos nossos pais e avós. Ao fazer esse registro, é 

feita a emissão de um documento chamado de Certidão de Nascimento, contendo todos esses 

dados, nosso primeiro documento. 

A maternidade em que nascemos também emite um documento, o Cartão da Criança, que 

também vem com alguns dados do nosso nascimento, como a hora, o peso, o sexo, a etnia, os 

primeiros testes, dizendo se estamos bem ou não. Esse cartão deve acompanhar o nosso 

crescimento, pois nele ficam registradas todas as vacinas que tomamos e as que iremos tomar, 

além de outros dados do nosso desenvolvimento. 

Os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas. 

Outro documento que devemos ter, o mais importante de todos, é a Carteira de Identidade. Nela 

são registrados nosso nome, a data de nascimento, os nomes dos nossos pais, a cidade e o 

estado em que nascemos. 

A carteira de identidade é também conhecida como RG, que significa registro geral. Nela contém 

ainda um número diferente de identificação para cada pessoa, a fim de facilitar que a mesma 

seja encontrada. Podemos tirar o RG mesmo quando crianças, mas ao completarmos 18 anos 

esse documento deverá ser trocado, para ficar registrada sua letra depois de adulto. 

Nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregam nossas 

informações, mas sim a forma como cada pessoa se percebe, se vê diante do mundo. 

A identidade é construída ao longo de nossa vida, a partir das coisas e experiências que 

passamos, ou seja, através das nossas relações sociais. É pensar sobre si, julgar-se a partir dos 

valores em que se vive como bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente, etc. Através dessas 

relações vamos formando nossos conceitos do mundo, bem como criando preferências para 

nossas vidas. 

Além das características físicas, aos poucos cada pessoa vai formando o seu jeito de ser, com 

seus gostos e vontades. Você pode desenvolver sua identidade no momento em que passa a 

fazer escolhas, como a roupa que veste, a cor de sua preferência, as comidas que mais gosta, 

os amigos, etc. 

Porém, é importante aprendermos a conviver com as diferenças bem como respeitá-las, pois 

cada pessoa tem a sua forma de ser (física ou emocional) e tem o direito de fazer diferentes 

escolhas para sua vida. 

Por Jussara de Barros 

Pedagoga 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm 

  

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
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3. Como construímos nossa identidade pessoal? 

a) Fazendo uma carteira de identidade 

b) Através da interação apenas com os familiares 

c) Através da interação que mantemos com o meio em que vivemos. Família, amigos, escola 

d) Questionando aos outros quem somos 

 

4. O que nos diferencia dos outros? 

a) nossas preferências 

b) Maneira de se expressar 

c) Nossos valores 

d) Todas as alternativas estão corretas 
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5. Sabendo que a cultura é parte do que somos, e um conjunto de aspectos de crenças, 

vestimentas, musicalidade, culinária... e que as culturas e sociedades são distintas podemos 

dizer que: 

a) Existem culturas melhores que outras 

b) Que todas as culturas são iguais 

c) Que a nossa cultura é a melhor que existe 

d) Que embora sociedades sejam diferentes, não existe cultura ou sociedade melhor que outra 
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ATIVIDADE -  CULTURA AFRO BRASILEIRA INDÍGENA – 7º ANO 
 

TEMA:   O processo de colonização / IDENTIDADE 

Habilidades que vamos 
trabalhar  

 1. Identificar aspectos e processos específicos das 
sociedades africanas antes da chegada dos europeus, 
com destaque para as formas de organização social e o 
desenvolvimento de saberes e técnicas.  

Resumo do Assunto:  
 A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir 
da exploração, povoamento, extermínio e conquista dos 
povos africanos e das novas terras.  

Link de vídeo para consulta  
 https://www.youtube.com/watch?v=ICPBpaldsyk&featur
e=youtu.be 

 

Leia o texto com atenção e em seguida marque a alternativa CORRETA para as 

questões 01 e 02.  

REINOS IORUBÁS 

    Diferentemente de outros reinos africanos que eram formados por um povo 

predominante, os iorubás eram várias populações do mesmo tronco linguístico. Eram os 

efãs, ijexás, egbás, entre outros povos que habitavam a atual região da Nigéria e do 

Benin. 

 
Mapa da localização dos povos Iorubás. 

 

   Além do idioma, eles tinham traços culturais e religiosos em comum. Estavam 

organizados em cidades independentes entre si, e acreditavam que elas tinham uma 

mesma origem divina. As principais cidades eram Benin, Oyo e Ilé Ifê. Essa última seria 

o berço de todas as sociedades iorubás. De acordo com suas tradições, o deus 

Olodumaré havia escolhido Ilé Ifê como local de criação do mundo. Por isso, era 

considerada o centro espiritual dos Iorubás que  era governada pelo Oni (grande 

sacerdote). 

  As outras cidades possuíam chefes que eram eleitos por um conselho e deveriam 

governar por um tempo determinado, as cidades iorubás também controlavam rotas 

comerciais nesse caso, eram aquelas que iam do litoral para o interior da África. Além 

https://www.youtube.com/watch?v=ICPBpaldsyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ICPBpaldsyk&feature=youtu.be
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disso, eles tinham grandes conhecimentos na metalurgia, que era utilizada na fabricação 

de armas, instrumentos e obras de arte. As cidades também possuíam importantes 

centros de artesanato, com presença de tecelões, marceneiros e ferreiros. Um último 

aspecto a ser tratado é que esses povos têm sua história ligada à do Brasil, e por isso é 

ainda mais importante conhecê-la. No século XVIII, após vários conflitos com Portugal, 

grande parte da população Iorubá foi traficada para o Brasil e escravizada. 

  Essas pessoas trouxeram consigo várias tradições e elementos culturais que resistiram 

à escravidão. Pratos como vatapá e acarajé também são de origem iorubá, além de 

instrumentos musicais como o atabaque e o agogô. 

 

01. De acordo com o texto, o Reino Iorubá estava organizado em cidades independentes 

entre si, mas todos acreditavam que elas tinham uma mesma origem divina. De acordo 

com suas tradições, o deus Olodumaré havia escolhido Ilé Ifê como local de criação do 

mundo. Marque a alternativa que apresenta o nome de duas cidades do Reino do Benin. 

A)  Ilê e Moçambique 

B) Iorubá e Bahia 

C) Benin e Congo 

D) Benin e Ifê  

02. No século XVIII, após vários conflitos com Portugal, grande parte da população 

Iorubá foi traficada para o Brasil e escravizada. Essas pessoas trouxeram consigo vários 

saberes, tradições e elementos culturais que resistiram à escravidão. Marque a 

alternativa que apresenta corretamente a contribuição dos Iorubas no Brasil. 

A) Gastronomia: vatapá e acarajé e Instrumentos musicais: atabaque e o agogô 

B) Tecnologia na nagação entre rios e mares 

C) Apenas instrumentos musicais 

D) Apenas instrumentos para a construção civil. 

03. Outra grande contribuição da cultura africana se mostra a mesa. Pratos como a 
vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, sarapatel, baba de moça, cocada, bala de coco e 
muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admiradores em todo o 
mundo, Mas nenhuma receita se iguala em popularidade a ____________. Originada da 
senzalas, era feita dos sobras de carnes que os senhores de engenhos não comiam. 

Após a leitura do texto acima assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna: 
A) Arroz 

B) Feijoada 

C) Caldo de mocotó 

D) Lasanha 
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04. Acerca da presença dos iorubás e de outras tribos africanas no contexto do Brasil colonial, 

analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Com o Descobrimento da América, a África passou a fazer parte da rota da 
escravidão, embora, anteriormente, essa prática não existisse em seu continente. 

( ) Bantos, sudaneses, Iorubás, entre outros povos africanos, praticavam a religião 
islâmica e, por isso, achavam correta a subserviência. 

( ) O candomblé, manifestação religiosa em que as divindades simbolizam forças 
ancestrais ligadas aos elementos do mundo, foi introduzido no Brasil pelos Iorubás. 

( ) Para os africanos a arte tinha função religiosa e política servindo para encenar a 
relação do ser humano com a natureza, entre outras coisas. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, F, F. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, V, V. 

05. “A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo 

cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do 

passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. 

O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.” MINAS GERAIS: 

Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou 

o candomblé, deve considerar que elas:  

A) Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

B) Perderam a relação com o seu passado histórico. 

C) Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

D) Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 7º ANO 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Unidades temáticas: Jogos e Ginásticas 

Objetos do conhecimento: 
Jogos Eletrônicos e Ginástica de condicionamento 
físico 

Habilidades que iremos 

trabalhar: 

EF67EF01 
Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos 
eletrônicos diversos, valorizando e  respeitando os 
sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais e etários. 

EF67EF04BA 
Problematizar a prática excessiva de jogos eletrônicos, 
estabelecendo os seus pontos 
positivos e negativos para a aprendizagem. 

EF67EF08 
Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem 
diferentes capacidades físicas, 
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, 
flexibilidade) e as sensações 
corporais provocadas pela sua prática. 

Link de vídeos sobre o tema: 

https://youtu.be/2atsmtFWiYg (vídeo explicativo sobre 
as capacidades física. Observar as definições e 
exemplos de resistência e flexibilidade para melhor 
compreensão)  

https://youtu.be/89koRGBs72U 

https://youtu.be/ml8t-toRMwc  (exemplo de game em 
que é possível movimentar o corpo) 

 

 

 A EVOLUÇÃO DOS JOGOS ELETRÔNICOS E OS IMPACTOS NA SAÚDE E    QUALIDADE 

DE VIDA DAS PESSOAS  

 

                                   

 

Nos jogos eletrônicos, o console (hardware) e o programa de computador (software) trabalham 

em conjunto para gerar os sons e as imagens. O console fica conectado a controles e a um 

aparelho de TV. O jogador comanda as ações por meio desses controles, que vão desde 

simples joysticks, teclados e manches com botões até peças que simulam objetos reais, como 

instrumentos musicais ou o volante de um carro. 
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A internet eliminou a necessidade de os jogadores estarem no mesmo espaço físico. Hoje em 

dia, é possível jogar com pessoas localizadas em qualquer parte do mundo. Uma modalidade 

de videogame que vem se popularizando no início do século XXI são os jogos de realidade 

virtual. Neles, óculos especiais criam simulações em 3D, dando ao jogador a sensação de estar 

em uma situação real. 

O primeiro jogo de fliperama chamou-se Computer Space e foi lançado em 1971. Logo outros 

jogos de sucesso surgiram, como ‘Pong’, ‘Invasores do espaço’ e ‘Pac-Man’. O primeiro console 

caseiro também surgiu nessa época. 

Em 1977, a empresa Atari lançou um console com cartuchos removíveis. Cada cartucho fazia 

um jogo diferente. Com esse sistema, os jogos eletrônicos ganharam popularidade, mas as 

pessoas ainda queriam imagens e sons melhores. 

Percebendo o grande interesse do público, muitas outras empresas começaram a desenvolver 

jogos eletrônicos. Elas melhoraram não só a qualidade do som e das imagens, mas também a 

tecnologia usada para rodar os games. 

 A ampliação da potência dos processadores e popularização dos computadores domésticos 

possibilitaram a expansão acelerada dos jogos eletrônicos ( MARCELO;PESCUITE,2009) . As 

versões mais atuais contam com imagens reais em 3D, permitem controle corporal por meio de 

sensor de movimento e o confronto online contra um ou mais oponentes. 

Há diferentes classificações dos gêneros de jogos eletrônicos,  entre eles estão os de aventura, 

labirinto, os de estratégia e os de esportes , que podem ser usados até nas aulas de Educação 

Física.  Em razão da grande diversidade de jogos, é possível  entrar em contato com práticas 

corporais ainda não vivenciadas aguçando a curiosidade em experimentá-las e conhecê-las 

melhor.  

Apesar desses pontos positivos, é importante alertar  que o uso exagerado dos jogos 

eletrônicos traz como consequências o baixo desenvolvimento de diferentes habilidades 

motoras, baixa motivação para a prática de atividades físicas e a possibilidade de desenvolver 

doenças hipocinéticas ou sedentarismo. Entre as habilidades motoras ou qualidades físicas 

que são afetadas pelo sedentarismo estão a resistência e flexibilidade.   

   Mas o que são elas e como exercitá-las?  

● Resistência aeróbica : consiste na capacidade física que permite às pessoas 

manter um esforço de intensidade moderada por um longo período de tempo, 

equilibrando a captação e o consumo de oxigênio e está relacionada  com a 

frequência cardíaca que nada mais é do que a quantidade de batimentos 

cardíacos por minuto. É necessário observar que a melhora da resistência 

aeróbica só será efetiva se houver a prática de um programa de treinamento 

regular, respeitando a individualidade, as limitações e os objetivos  de cada 

pessoa. A intensidade, dos exercícios,  deve ser aumentada  para possibilitar a 

adaptação do coração e dos pulmões e consequentemente do corpo. São 

exemplos de atividades que desenvolvem a resistência : correr, pular, andar, 

nadar, pedalar, dançar, jogar bola.  

Quando as pessoas não fazem nenhum tipo de atividade física, essas pessoas 

cansam muito rápido pois ao menor esforço físico ficam seus batimentos 

cardíacos aumentam e suas respiração fica ofegante.   
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● Flexibilidade: É a capacidade de amplitude de movimento de uma articulação. 

Pensando tanto nas atividades de nosso dia a dia quanto na prática de ginásticas e 

esportes quanto maior for o grau de de flexibilidade do maiores serão as chances de 

que ele tenha uma boa aptidão física. Essa capacidade física também melhora com a 

prática de exercícios regulares sem no entanto ultrapassar os limites do nosso corpo. 

Pessoas que ficam muito tempo sentadas no computador,  jogando, trabalhando ou até 

mesmo estudando , precisam levantar-se com frequência para  fazer exercícios que 

promovem o alongamento muscular e consequentemente promovem a conservação da 

amplitude das articulações. 

 

Portanto, podemos perceber que essas capacidades físicas têm como premissa  para 

sua melhora  a prática de exercícios regulares e sistematizados ( organizados).   

A obesidade e o sedentarismo se tornaram um problema comum não só em adultos, 

mas também em crianças. Um estudo publicado no periódico The Journal of Pediatrics, 

no entanto, aponta um caminho divertido para driblar o problema em crianças. Segundo 

a pesquisa, videogames com sensores de movimento, ou “ativos” (conhecidos como 

exergaming, mistura de “exercise” e “gaming“), podem ser uma forma de exercício 

alternativa para combater o sedentarismo. Esses videogames são aqueles em que o 

jogador controla o jogo com os movimentos do corpo (como o Wii, da Nintendo, e o 

Xbox-Kinect, da Microsoft) e, assim, acaba se exercitando. Essa pode ser uma boa 

saída para quem  não vive sem games! 

Fonte: https://impulsiona.org.br/pets-educacao-fisica-mg/ 

DARIDO, Suraya Cristina; DINIZ, Irlla Karla dos Santos; FERREIRA, Aline Fernanda; CARVALHO, Amarilis Oliveira; BARROSO, André Luis Ruggiero; 

IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; FRANCO, Laercio Claro Pereira Franco; JÚNIOR, Osmar Moreira de Souza;  Praticas Corporais: educação física: 

6º ao 9º anos: manual do professor -  1ª ed-São Paulo: Moderna 2018 

https://veja.abril.com.br/saude/videogames-com-sensores-de-movimento-podem-melhorar-saude-de-criancas/ 

 

 

ATIVIDADE  

RESPONDA EM SEU CADERNO 

 

1. Você costuma jogar vídeo game? Se respondeu SIM, que tipos de jogos você costuma 
jogar? Se respondeu NÃO, por que os jogos não são atraentes para você? 

2. Você acredita que os jogos influenciam negativamente na saúde das pessoas? Por que ?   

3. O que você entendeu sobre resistência aeróbica e flexibilidade 

4. Pesquise e descubra, o que é preciso fazer para melhorar as capacidades físicas, 
resistência aeróbica e flexibilidade? 

5. Que tal perceber o seu corpo? Caminhe numa velocidade moderada  por 5 minutos 
dentro de sua casa e anote o que observou sobre sua respiração e seus batimentos do 
seu coração. Faça esse experimento também quando estiver sentado jogando ou 
assistindo TV e compare com o resultado em movimento. 
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ATIVIDADE REMOTA Nº 01 

7º ANO  

 

Mensagem para o aluno: 

O que é arte, afinal? Precisamos apresentar um conceito? Sugiro que apenas 

sintam a arte. Para isso, a ideia do nosso caderno é pensar sobre ela, refletir sobre o 

belo e como a estética constitui a nossa identidade. A sensibilidade, o pensamento, as 

emoções e as subjetividades são essenciais para a aprendizagem.  

Essa nova fase do aprender é cheia de desafios. Vamos encarar?  

Crie! Quando criamos nos sentimos úteis.  

Critique! Críticas nos impulsionam a novos caminhos.  

Expresse! Através da expressão podemos revelar nossos pensamentos e 

desenvolver a confiança.  

Reflita! Pensando tudo parece fazer sentido.  

Ou simplesmente sinta! Aprecie o sentido estético de algo tentando fechar os 

olhos, imaginando as cores, as formas... 

  A nossa jornada começa aqui! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA:  IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade:  Arte e colorismos – Estímulo a percepção de processos 

estéticos e identitários, considerando as influências de 

matrizes africanas e indígenas; 

Elementos básicos do desenho (plano, ponto, linha, 

volume e forma) 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 

espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 

artística (desenho e pintura) 

Conhecer e validar as diversas formas de expressão da 

arte visual presentes na cultura afro- brasileira. 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-

do-estado-de-s% 

 

https://www.culturagenial.com/artistas-brasileiros-obras/ 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?hl=pt-BR&sv_lng=-46.6336564&sv_lat=-23.5342557&sv_h=15.244630649063012&sv_p=0.10330250803291108&sv_pid=5tGZGyaf1Il8mEZioUFasA&sv_z=0.06419975775598141
https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?hl=pt-BR&sv_lng=-46.6336564&sv_lat=-23.5342557&sv_h=15.244630649063012&sv_p=0.10330250803291108&sv_pid=5tGZGyaf1Il8mEZioUFasA&sv_z=0.06419975775598141
https://www.culturagenial.com/artistas-brasileiros-obras/
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Leia o texto e responda as questões a seguir 

LITERATURA DE CORDEL 

A LITERATURA DE CORDEL FOI POPULARIZADA NO BRASIL POR 

VOLTA DO SÉCULO 18 E TAMBÉM FICOU CONHECIDA COMO POESIA 

POPULAR, PORQUE CONTAVA HISTÓRIAS COM OS FOLCLORES 

REGIONAIS DE MANEIRA SIMPLES, POSSIBILITANDO QUE A 

POPULAÇÃO MAIS SIMPLES ENTENDESSE. SEUS AUTORES FICARAM 

CONHECIDOS COMO POETAS DE BANCADA OU DE GABINETE. AQUI NO 

BRASIL, A LITERATURA DE CORDEL POPULARIZOU-SE POR MEIO DOS 

REPENTISTAS (OU VIOLEIROS), QUE SE ASSEMELHAM MUITO AOS 

TROVADORES MEDIEVAIS POR CONTAREM UMA HISTÓRIA MUSICADA 

E RIMADA NAS RUAS DAS CIDADES, POPULARIZANDO OS POEMAS 

QUE DEPOIS VIRIAM A SER OS CORDÉIS.  

"Literatura de cordel"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/literatura-cordel.htm. 

Acesso em 17 de dezembro de 2020. 

 

01 - A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras (gravuras em 

madeira), que ilustram as páginas dos poemas. Gravura é uma das técnicas mais 

antigas de se obter uma imagem e é muito utilizada por artistas populares 

nordestinos.   

  

 

fonte:memoriasdapoesiapopular 

 

Os artistas preferem utilizar a xilogravura na produção de folhetos de cordel 

porque   

A) realça a importância de não usar computador  

B) é mais moderno  

C) demonstra a utilidade desses textos para a catequese.  

D) manutenção dessa tradição popular. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/trovadorismo.htm
https://memoriasdapoesiapopular.com.br/tag/antonio-carlos-de-oliveira-barreto/
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02 - A literatura de cordel ficou conhecida como poesia popular, porque  

A) contava as histórias de livros antigos da história da arte. 

B) os repentistas eram mentirosos. 

C) CONTAVA HISTÓRIAS COM OS FOLCLORES REGIONAIS DE 

MANEIRA SIMPLES. 

D) utilizava várias línguas, pois pra ser cordelista tem que ser poliglota (aquele que fala 

vários idiomas). 

 

03 - Observe o quadro de Cândido Portinari. Ele retrata um trabalhador negro - 

típico das fazendas de café do século vinte, com uma enxada nas mãos e 

plantações ao fundo. Na pintura, o modelo aparece com os braços e pés maiores 

que o resto do corpo. Essa deformação das figuras era traço marcante do pintor, 

representava a sua necessidade  

 

https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe 

 

A) Valorizar o trabalhador brasileiro e demonstrar a figura dramática e comovente 

do negro, marcado pelo sofrimento do trabalho duro nas fazendas. 

B) Mostrar o quanto o rapaz era grande, como são os brasileiros 

C) Criticar os negros 

D) Mostrar a desvalorização de negros de pés e mãos grandes. 

 

04 - Café é outra importante obra de Portinari. Observe na pintura as figuras humanas: 

 

https://mnba.gov.br/portal/component/k2/item/40-cafe.html 

https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe
https://mnba.gov.br/portal/component/k2/item/40-cafe.html


50 

 

Na obra o pintor retratou homens e mulheres numa fazenda de café. O que nos faz 

perceber que esse trabalho exige força e ignora a fraqueza das pessoas? 

A) as  mãos e os pés das pessoas bem pequenos, destacando como os brasileiros 

não tem forças 

B) o corpo humano sugerindo volume e os pés grandes, que transmitem a sensação 

de trabalho pesado 

C) os rostos sorridentes   

D) os movimentos como uma dança 

Leia: 

A IMPORTÂNCIA DAS MÁSCARAS AFRICANAS NA ESPIRITUALIDADE, ARTE E 

POLÍTICA 

As máscaras africanas simbolizam a diversidade de manifestações 

culturais em muitos povos do continente. São usadas em rituais de iniciação 

ou passagem, cerimônias religiosas, funerais, entre outros eventos de vital 

importância para essas sociedades. Elas estão no epicentro da identificação 

dos povos com seus antepassados e suas tradições, possuindo significados 

que ultrapassam a fronteira de seu valor estético. (...) 

Fonte: Grupo Africanidade. Disponível em:  https://grupoafricanidade.wordpress.com/tag/rituais-de-

passagem/  

fonte: Nova Escola 

05 - As "máscaras" são as formas mais conhecidas da plástica africana. De acordo 

com o texto, representam 

A)  o amor através de formas geométricas e das cores neutras  

B) apenas tristeza  

C) uma síntese de elementos simbólicos sagrados   

D) um disfarce místico utilizada para assustar outras tribos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

ESCOLA MUNICIPAL 

________________________________________________________ 

ALUNO(A): 

________________________________________________________________ 

ANO/TURMA: _________________     DATA: ______ /_______ / 

2021 

PROFESSOR(A): ___________________________________________________________ 

 

https://grupoafricanidade.wordpress.com/tag/rituais-de-passagem/
https://grupoafricanidade.wordpress.com/tag/rituais-de-passagem/
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GABARITO  

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 –  7º ANO 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Preencha o cabeçalho completo corretamente antes de começar a 
responder as questões. 

2. Você deverá entregar essa folha de resposta quando for pegar o 
próximo caderno. 

3. Seu caderno contém 10 disciplinas. Confira! 

4. Você irá usar este caderno de acordo com as orientações de sua 
escola. 

5. Ao fazer as questões, leia cada questão atentamente. 

6. Registre suas respostas com caneta de tinta azul ou preta no gabarito 
com um “X”, não utilize pontos, traços ou qualquer outro sinal 
diferente. 

7. Marcação dupla, a lápis ou ilegível poderá mostrar que você teve 
dúvidas, então, tente tirar todas as suas dúvidas antes de marcar 
no gabarito. 

8. Evite rasura para não prejudicar seu desempenho. 

9. Lembre-se que os piores inimigos de um bom estudo são a pressa e 
a falta de atenção. 

 

Bons estudos! 
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CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 – 7º ANO 

GABARITO: 

 

  

 DISCIPLINAS PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS HISTÓRIA  GEOGRAFIA  INGLÊS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS CULTURA  ARTES  FILOSOFIA 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

 


