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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Ano de ensino: 7º Ano 

Componente curricular: Língua Portuguesa 

Elaborado pela equipe docente de Língua Portuguesa 

Habilidade: (EF67LP28) 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 –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas 

brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e 

cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido 

e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.  

ATIVIDADES  
 

Leia. 

A vitória-régia 
 

    Era uma noite de luar. As estrelas brilhavam no céu como diamantes. E a Lua iluminava a Terra com 

seus raios prateados. Um velho cacique contava às crianças as histórias maravilhosas de sua tribo. Ele 

era também feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um dos curumins que o ouviam, 

perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam no céu. E o cacique respondeu: 

    — Eu as conheço todas. Cada estrela é uma índia que se casou com a Lua. Não sabiam? A lua é um 

guerreiro belo e forte. Nas noites de luar, ele desce à Terra para se casar com uma índia. Aquela estrela 

que estão vendo é Nacaíra, a índia mais formosa da tribo dos Maués. A outra é Janã, a flor mais graciosa 

da tribo dos Aruaques. A respeito disso, vou contar a vocês uma história que aconteceu , há muitos anos, 

em nossa tribo. 

    Havia, entre nós, uma índia jovem e bonita, chamada Naiá. Sabendo que a lua era um guerreiro belo 

e poderoso, Naiá por ele se apaixonou. Por isso, recusou as propostas de casamento que lhe fizeram os 

jovens mais fortes e bravos de nossa tribo. 

    Todas as noites, Naiá ia para a floresta e ficava admirando a Lua com seus raios prateados. Às vezes, 

ela saía correndo através da mata, para ver se conseguia alcançar a lua com seus braços. Mas esta 

continuava sempre afastada e indiferente, apesar dos esforços da índia para atingi-la. 

    Uma noite, Naiá chegou à beira de um lago. Viu nele, refletida, a imagem da lua. Ficou radiante! Pensou 

que era o guerreiro branco que amava. E, para não perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. 

Coitada! Morreu afogada.                                                                          

    Então a Lua, que não quisera fazer de Naiá uma estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das 

águas. Transformou o corpo da índia numa flor imensa e bela. Todas as noites, essa flor abre suas pétalas 

enormes, para que a lua ilumine sua corola rosada. Sabem qual flor é essa? É a vitória-régia! 
 

SANTOS, Theobaldo Miranda. Lendas e mitos do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. 

  

1.  Quem conta esta lenda para as crianças da tribo? Por qual motivo o fez? 

2. Esta lenda tem por objetivo explicar o surgimento de qual ser? 

3. Na tabela abaixo, relacione cada ser à sua característica. 

1 LUA XX BRAVOS  

2 CACIQUE    BELA 

3 ÍNDIA NAIÁ  GRACIOSA 

4 ÍNDIA NACAÍRA  VELHO  
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5 JOVENS DA TRIBO  BONITA 

6 ÍNDIA JANÃ  FORTE 

7 A FLOR VITÓRIA-RÉGIA  FORMOSA 

 

 

Ano de ensino: 7º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

Elaborado pela equipe docente de Matemática 

HABILIDADES DESENVOLVIDAS: (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em 

diferentes contextos, associá-los a pontos na reta numérica. Opostos ou simétricos; Módulo ou 

valor absoluto. (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 

números inteiros.  

 

ATIVIDADES 

1) Um jogo de dardos possui um alvo igual ao apresentado abaixo: 
 

Sabendo que, durante uma partida, um jogador que possuía 4 

dardos, já realizou 2 lançamentos acertando os valores −50 e 100 e 
admitindo que os próximos lançamentos também irão acertar o alvo. 
Em quais valores os próximos dardos poderão acertar para: 

a) O resultado final ser positivo. 

b) O resultado final ser negativo. 

c) O resultado final ser zero. 
 
 
 
 
 
2) Os alunos do Grêmio Estudantil, da Escola “Matematicando”, organizaram um campeonato de futebol 

entre os alunos.  

Veja, na tabela, o total de gols que cada equipe marcou e sofreu nesse campeonato.  

 

 

 

 

 

 

 

Preencha a coluna denominada “Saldo de gols” e indique, nas alternativas abaixo, as equipes que ficaram 

com o maior e o menor saldo de gols, respectivamente.  

(A) 9ºD e 6ºA 

(B) 9ºD e 8ºC 

(C) 7ºB e 6ºA 

(D) 7ºB e 8ºC 

 

3) João retirou um extrato de sua conta bancária e notou que o seu saldo era de  – R$ 480,00. Sabendo que 
ele possui dois depósitos que irão entrar em sua conta, nos valores de R$ 175,00 e R$ 45,00, o que João 
precisará fazer para que sua conta bancária fique  zerada? 
 

Equipes Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 

6º ano A 15 23  

7º ano B 14 10  

8º ano C 13 17  

9º ano D 15 7  
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Ano de Ensino: 7º Ano 
Componente curricular: História 
Elaborado pela equipe docente de História 
Habilidade: (EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e 
exclusão, com base em uma concepção europeia. 

 

Mortes e Renovação: Como a Peste Mudou o Cenário da Europa 
A morte de 50 milhões de pessoas no século 14 marcou completamente a história da humanidade. 

Sete mil morriam diariamente no Cairo, na mesma epidemia que levou três quartos dos moradores de 
Florença. Trata-se da Peste Bubônica, doença mortal causada por uma bactéria disseminada através da 
pulga, que era carregada por ratos em embarcações. 

Mais conhecida pela alcunha de Peste Negra, ela marcou esse momento de desespero e 
insalubridade que matou quase metade da Europa de maneira dolorosa.  O continente, já em guerra, 
sofreu fortes mudanças com o advento da epidemia, que obrigou a mutação de hábitos e governos. Com 
milhares de corpos apodrecidos na rua e a inexistência de um método viável e funcional de cura, o mundo 
religioso e autoritário da Cristandade pós-gregoriana precisava de reformas. 

Logo após o fim dos piores surtos, os efeitos da praga já eram sentidos na sociedade. Uma das 
principais mudanças foi à disponibilidade de trabalho e o aumento da concorrência de espaços: foi 
reduzido o número de servos. Isso fazia com que os senhores fossem pressionados a melhorar as 
condições e as recompensas pelo trabalho rural. Como consequência, a noção de remuneração se 
fortaleceu. 

Isso gerou uma mudança em longo prazo nas relações de trabalho na Europa. Conhecendo as 
possibilidades de melhoria, os trabalhadores sentiram quando os senhores começaram a voltar com os 
velhos hábitos do mundo medieval, na medida em que a população se recuperava. A consequência disso 
foi drástica: um aumento considerável nas revoltas campesinas ganhou vida no final do século 14. 

Isso possibilitou o estabelecimento permanente das melhorias e das liberdades dos trabalhadores 
do campo, que já haviam presenciado o esvaziamento das cidades maiores no momento da peste. 

Outra consequência da tragédia foi à fragilização da moral da Igreja, que não conseguiu conter a 
peste, mesmo se dizendo portal de comunicação com o divino. Até Deus saiu como vilão na situação de 
sofrimento e inúmeras mortes. 

Já sofrendo com o preconceito religioso, as populações judaicas passaram a ser usadas como bode 
expiatório naquele momento. Acusadas de envenenarem a água e rogar pragas contra os cristãos (devido 
aos hábitos de higiene melhores, os judeus tiveram uma mortalidade menor na Peste), muitos foram 
agredidos ou até mesmo executados. O antijudaísmo cresceu muito na Europa quatrocentista, gerando 
massivas migrações para o leste. 

Outra consequência foi o aumento da credibilidade daqueles que se tornariam os cientistas. A Idade 
Média, ao contrario do que se fala, não foi um momento de estagnação do conhecimento e da tecnologia, 
mas o catolicismo fervoroso impedia a estabilidade da razão como instituição de autoridade na sociedade. 
(Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/como-peste-negra-mudou-o-cenario-da-
europa.phtml) 
 
ATENÇÃO: Responda estas questões em seu caderno ou em uma folha separada! 
Roteiro de questões para a compreensão do texto: 

1. Identifique e escreva em seu caderno: 
a) O que foi a Peste? Quantas mortes ela provocou? 
b) Qual foi a causa da Peste?  
c) De que forma ela chegou à Europa? 

 
2. Identifique as consequências provocadas pela peste na sociedade medieval: 

a) Sobre as relações de trabalho. 
b) Sobre a Igreja. 
c) Sobre a Ciência. 

 
3. Segundo o texto, como as populações judaicas foram atingidas pela doença? 

 

4. Você considera adequado o texto se referir à doença como Peste Negra? Explique. 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/como-peste-negra-mudou-o-cenario-da-europa.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/como-peste-negra-mudou-o-cenario-da-europa.phtml
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1) Leia o texto e em seguida, responda as questões em seu caderno. 

 

A diferença entre limite e fronteira 

Muitas vezes compreendidos como sinônimos, os conceitos de limite e fronteira possuem significados 

diferentes e expressam dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas. 

O conceito de limite refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que, em geral, é 

estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes (que estabelecem limite ou 

fronteira).  Os limites naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos 

pelo ser humano, como rios, córregos, mares e montanhas. Esses elementos naturais são aproveitados 

para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Já os limites artificiais, são aqueles construídos 

pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a 

finalidade de delimitar os territórios. 

As fronteiras representam mais do que uma simples divisão linear entre dois territórios distintos. O 

conceito de fronteira possui maior abrangência e refere-se a uma região ou faixa. Pode ser também 

entendido como região fronteiriça. A ideia de fronteira é mais dinâmica e é estabelecida ao longo da 

História. Em geral, sua construção é influenciada pelos aspectos relacionados com a ocupação, cultura, 

etnia e língua da população dos dois territórios. 

No Brasil, usualmente, são utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira de acordo com o tipo de 

território. O termo limite é usado para indicar a separação de dois municípios, como o limite entre o 

município de São Paulo (capital) e o município de Guarulhos. O termo divisa é empregado para apontar 

a delimitação de dois estados, como a divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais e o termo fronteira 

é empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre os Estados Unidos e o México. 

O conceito de limite faz referência a uma determinação legalmente estabelecida, uma linha visível ou 

imaginária que separa dois territórios. Já as fronteiras constituem espaços dinâmicos, fazendo referência 

às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, entre outras.  

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-limite-fronteira.htm 

 

a) Segundo o texto, limite e fronteira possuem os mesmos significados? 

b) Explique as diferenças existentes entre os limites naturais e artificiais. 

c) Quais aspectos influenciam uma área de fronteira? 

d) Explique como são normalmente utilizados os conceitos de limite, divisa e fronteira no Brasil. 

e) Releia o texto novamente e com suas palavras, em até três linhas, descreva o que você entendeu 

por limite e fronteira. 

 

 

 Ano de ensino: 7º ano 

Componente curricular de CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Elaborado pela equipe docente de Ciências 

Habilidades desenvolvidas: (EF07CI12) - Demonstrar que o ar é uma mistura de gases 

identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar 

essa composição. (EF07CI13) - Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel 

fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis 

pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e 

selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

 

Ano de ensino: 7º ano 
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Elaborado pela equipe docente de Geografia 

HABILIDADES: (HCEF07GE01T) Entender os conceitos de povo (nação), território, país e região; 

(HCEF07GE02T) Analisar o processo de formação do território brasileiro, interpretando as 

demarcações de limites e fronteiras, em diferentes períodos. 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-limite-fronteira.htm
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1 - Procure em livros ou na internet duas características de cada gás citado abaixo: 

a) Oxigênio. 
b) Gás Carbônico. 
c) Nitrogênio. 
 

2 – Explique qual a função da camada de Ozônio: 

 

3 - O que é o efeito estufa? 

 

4 - Quais são os gases da atmosfera que causam o efeito estufa?  

 

     5 - Quais são as consequências da intensificação do efeito estufa? 

 

      6 - Como seria a Terra se não houvesse efeito estufa? 

 

7 - Considere as afirmações sobre o efeito estufa: 

I. O aumento de temperatura global média tem sido proporcional ao aumento de dióxido de carbono 

encontrado na atmosfera. 

II. Entre os gases responsáveis pelo efeito estufa, encontra-se o dióxido de carbono, óxido nitroso e o 

metano. 

III. O vapor de água presente na atmosfera também contribui para o aumento do efeito estufa. 

IV. A queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento do efeito estufa. 

V. Se não existissem gases presentes na atmosfera causadores do efeito estufa, a temperatura da 

superfície do planeta seria muito baixa impossibilitando a existência de vida na forma que conhecemos. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V.         c) I, II, III, IV, apenas. 

b) II, III e V, apenas.   d) I, II e IV, apenas. 

 

 

 

Se você conseguiu fazer a atividade você deve ter agora quatro folhas, cada uma com um pedaço 
da sua fotografia desenhada. Vamos seguir adiante.  

Encontre em sua casa um pedaço de papelão que tenha quatro vezes o tamanho de uma folha de 
sulfite. Com o seu lápis de escrever, divida esse pedaço de papelão em quatro partes, do mesmo modo 
que você fez com a sua foto.  

 

Ano de ensino: 7º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Elaborado pela equipe docente de Arte 

HABILIDADES: (EF07AR1SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, muralismo e 
assemblage nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 
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Agora, em cada quadrado do papelão você vai tentar 
reproduzir o desenho de cada página.  

Então, no primeiro quadrado no alto à esquerda, você 
reproduz o desenho da primeira página do seu caderno. 

No quadrado no alto à direita você reproduz o desenho da 
segunda página do seu caderno. 

No quadrado de baixo à esquerda você reproduz o 
desenho da terceira página do seu caderno e, 

No quadrado de baixo à direita você reproduz o desenho 
da quarta página do seu caderno. 

Desse modo, você ampliou ainda mais a sua fotografia 
sobre o papelão, você pode pintar com tinta ou canetinha, se você 
tiver esse material em sua casa. 

 
Nesse papelão você fez um quadro ampliado da sua fotografia. Para que esse trabalho se transformasse 
em muralismo, você precisaria ampliar ainda mais a fotografia, até que ela ocupasse uma parede inteira.  
 
Agora, responda algumas questões sobre a sua atividade: 
 

1) Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na execução desse trabalho? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Se você pudesse transpor esse trabalho para uma parede em sua casa, qual você escolheria e 

por quê? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3) O que você achou mais interessante na execução desse trabalho? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Ano de ensino: 7º ano  
Componente curricular: Educação Física  
Elaborada pela equipe docente de Educação Física 
Habilidade desenvolvida: (HCEF07EF03CT) Praticar um ou mais esportes de invasão oferecidos 

pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

 

O Ultimate Frisbee é descrito como um esporte de invasão. O time deve avançar até atingir a meta 

adversária. Para isso é necessário encontrar formas de se movimentar 

dentro do campo de jogo para receber o disco e para facilitar a recepção de um passe dentro da zona de 

gol. Ao mesmo tempo, o time de defesa deve se posicionar e movimentar para dificultar e impedir o 

avanço adversário, evitando contato físico entre jogadores e jogadoras. 

Espírito do jogo - Baseado no respeito e fairplay.  
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A competitividade é incentivada, mas sem abrir mão do respeito entre todos, da ética, da compreensão e 

utilização das regras e da alegria em jogar. 

Existem duas habilidades que consideramos como básicas para praticar a modalidade: o lançamento e a 

recepção do disco. 

Lançamentos -Existem dois tipos básicos de lançamentos, chamados backhand e forehand. 

Não há tradução direta para estes termos, porém, são comuns em outros esportes, 

principalmente aqueles que utilizam raquetes como implemento.  

Para ambos é importante prestar atenção com a empunhadura, forma como se segura o disco. 

Também é importante a correta utilização do pé pivô, como no basquete, para evitar lesões e facilitar a 

mecânica dos lançamentos. 

Recepção - A recepção do disco é fundamental para o jogo de Ultimate.  

Pode ser feita com as duas mãos ou com apenas uma das mãos. O importante é ter segurança para 

receber o disco com equilíbrio, permitindo a continuidade da dinâmica de jogo do time.  

É necessário que o disco esteja sob controle de quem o recebe até que a pessoa estabeleça seu pé pivô. 

Uma vez em controle do disco, um novo lançamento pode ser realizado. 

Há duas formas básicas de recepção.  

A mais comum para iniciantes pode ser chamada de panqueca ou jacaré.  

A outra pode ser chamada de garra.  

Esses nomes são utilizados como tradução direta dos termos em inglês e porque fazem sentido no 

português também. 

Vamos treinar? 

Frisbee bobinho 

Você irá precisar de 1 pratinho de papelão ou de plástico. 

Convide sua família para jogar com você. 

Fiquem em círculo e lancem o “disco” entre vocês, 1 pessoa deve ficar no meio e tentar pegar o “disco”. 

 


