
Prefeitura Municipal de Taubate  
       Secretaria de Educação - 7º ano - 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: 7º - EF II  
 Habilidade: (EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.  
 

 Os Sinais de pontuação são recursos gráficos utilizados para imprimir ao texto escrito as 
características da língua falada. Aplicam-se às palavras ordenadas na oração ou no período e, por isso, são 
chamados de notações sintáticas. Veja alguns:  

1) Ponto: O ponto final (.) é o sinal de pausa de grande duração, empregado geralmente no final de frases 
afirmativas ou no fim de uma oração ou período. O Ponto é também empregado nas abreviaturas. Sr., Dr., 
s.m. (substantivo masculino) 

2) Vírgula: A vírgula (,) é um sinal destinado a marcar pausa de breve duração entre os termos da oração e 
entre orações de um mesmo período. 

3) Ponto-e-Vírgula O ponto-e-vírgula (;) é um sinal gráfico destinado a marcar uma pausa mais sensível 
que a vírgula; é um sinal intermediário entre o ponto e a vírgula. 

4) Dois Pontos Os dois pontos (:) destinam – se a marcar uma pausa repentina da voz, mais acentuada 
que a da vírgula, indicando que a frase não está concluída. É frequente o seu uso para:  

 Introduzir a fala de um interlocutor. Ex.: Ele disse: - Cheguei! 

 Introduzir uma citação. Ex.: ... bastam os seus quadros: És como um lírio... ( Manuel Bandeira)  

 Introduzir uma enumeração explicativa. Ex.: Mas eu sei reconhecer: um sítio, uma fazenda, um 
parque. 

 Introduzir um esclarecimento ou síntese do que foi dito anteriormente. Ex.: “Vamos ter uma nova 
geografia na Alemanha: no Ocidente, o capital, e no leste, se tivermos sorte, o trabalho.” 

5) Ponto de Interrogação. O ponto de interrogação ( ?) marca o tom de voz que se eleva (ascendente), 

próprio da interrogação direta, podendo, ou não exigir resposta: Ex.: - Ninguém faltou hoje? Na interrogação 
indireta, dispensa-se o ponto de interrogação: Ex.: Mariana, impaciente, perguntou-lhe ao ouvido se não era 
melhor adiar a consulta. 

6) Ponto de Exclamação. O ponto de exclamação (!) é colocado depois de interjeição ou frase exclamativa, 
para expressar estados emotivos ou chamamento: Ex.: - Coma pelo menos um pouco, João! 

7) O travessão. O travessão é um traço maior que o hífen e costuma ser empregado: 

 No discurso direto, para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos: 
            – O que é isso, mãe? 
           – É o seu presente de aniversário, minha filha. 

 Para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas: 
              "E logo me apresentou à mulher, – uma estimável senhora – e à filha." (Machado de Assis) 
 

ATIVIDADES  
 

1. O texto, a seguir, nos conta sobre a presença de pesquisadores brasileiros no Polo Sul. Mas, ele foi 
transcrito sem a pontuação. Vamos pontuá-lo de modo correto? Então, reescreva-o, colocando a vírgula e 
o ponto final.  

O Brasil no Polo Sul 
 

Foi no verão de 1982 para 1983 que os brasileiros fizeram as primeiras pesquisas científicas na 
Antártica Por lá a temperatura no verão é mais amena: em média zero grau centígrado 

Os brasileiros viajaram nos navios oceanográficos Barão de Teffé da Marinha e Professor W. Besnar 
da Universidade de São Paulo Era o início do Proantar (Programa Antártico Brasileiro) No verão seguinte 
começou a funcionar a Estação Antártica Comandante Ferraz que abriga os pesquisadores brasileiros no 
continente gelado 



Localizada na ilha Rei George no arquipélago Shetland do Sul ela funciona até hoje quase como se 
fosse uma cidadezinha. Existem alojamentos laboratórios sala de estar cozinha ginásio de esportes 
biblioteca sala de comunicações e lugar para pouso de helicóptero 

 

“Almanaque Recreio” - São Paulo: Editora Abril, 2003 – p.151. 
 

 Leia a anedota.  

Aranha 
 

O homem pede uma salada em um restaurante e quando vai comer vê uma mosca no tomate. 
Imediatamente, ele chama o garçom:  

– Garçom! Olha só o tamanho desta mosca pousada no meu tomate! E agora, o que eu faço?  
O garçom responde:  
– Fica frio... Olha só o tamanho da aranha que saiu da alface! Já, já, ela come a mosca!  

 

Disponível em: <http://criancas.uol.com.br>. 
 

2. O primeiro parágrafo do texto foi transcrito sem o emprego necessário das vírgulas. Reescreva-o, fazendo 
as devidas alterações: 
 

3. Em: “Olha só o tamanho desta mosca pousada no meu tomate!”, o ponto de exclamação indica 

a) a indignação do freguês.  
b) um pedido do freguês. 
c) a satisfação do freguês. 
d) a impaciência do freguês.  
 

4. No trecho: “O garçom responde:”, os dois-pontos introduzem 

a) uma opinião do narrador.  
b) uma reclamação do freguês. 
c) uma enumeração dos problemas do restaurante.  
d) a fala do garçom.  
 

5. Na escrita do diálogo entre o freguês e o garçom, não se empregou  

a) ponto de interrogação.  
b) ponto e vírgula. 
c) ponto final. 
d) ponto de exclamação.  
 

6. Leia as anedotas a seguir. Elas estão sem os sinais de pontuação. Sua tarefa é reescrevê-las, usando a 

pontuação adequada e fazendo as adaptações necessárias.  
 

Que sorte 
um pedreiro no meio do serviço liga para casa e diz à mulher todo ofegante mulher você nem queira saber 
escapei de uma boa caí de uma escada de quinze metros ai meu deus e você está muito machucado não 
nem um pouquinho eu ainda estava no primeiro degrau 
 

                                                                              O médico 
 

o médico mal humorado disse para o cliente todos têm mania de se automedicar você por exemplo o que 
fez antes de vir aqui passei na farmácia falou o cliente é e qual foi a resposta cretina que o farmacêutico te 
deu ele mandou eu vir aqui procurar pelo senhor 

 

Só uma vez 
 

uma senhora vai visitar a cabine e pergunta ao comandante do avião senhor comandante me diga uma 
coisa esse tipo de avião cai muitas vezes não minha senhora este aqui cai só uma vez 

 

A herança 
 

samuel encontra-se com o velho amigo jacó e aí jacó quanto tempo como vai meu amigo vou muito mal por 
quê jacó o que foi que aconteceu minha mãe morreu na semana passada não me diga meus sentimentos o 
que é que ela tinha infelizmente pouca coisa uma casa duas lojinhas no centro da cidade e um terreninho 
no interior 

 

Componente curricular: Matemática 
Professores: Equipe docente de Matemática  



Habilidade: (EF07MA04) Resolver e elaborar situações--problema que envolvam operações com 
números inteiros. 

BREVE INTRODUÇÃO 

 

Os números inteiros estão presentes em diversas situações do cotidiano e por este motivo, faz-se 

necessário que o aluno reconheça a sua aplicabilidade, utilize de seus mecanismos e assim possa intervir 

em sua realidade. Partindo da bagagem de conhecimento trazida pelos alunos e sua família, ficará evidente 

a construção da aprendizagem. 

 
ADIÇÃO 
 
1) Adição de números positivos: A soma de dois número positivos é um número positivo. 
 
Exemplos: 

a) (+ 2) + (+ 5) = + 7  Simplificando             a) + 2 + 5 = + 7 
b) (+ 1) + (+ 4) = + 5  a maneira   b) + 1 + 4 = + 5 
c) (+ 6) + (+ 3) = + 9  de escrever   c) + 6 + 3 = + 9  
 
Observe que escrevemos a soma dos números inteiros sem colocar o sinal + da adição e eliminamos os 
parênteses das parcelas. 
 
2) Adição de números negativos: A soma de dois número negativos é um número negativo. 

 
Exemplos: 
a) (– 2) + (– 3) = – 5  Simplificando              ) – 2 – 3 = – 5 
b) (– 1) + (– 1) = – 2  a maneira   b) – 1 – 1 = – 2 
c) (– 7) + (– 2) =  – 9  de escrever   c) – 7 – 2 = – 9 
 

Observe que podemos simplificar a maneira de escrever deixando de colocar o sinal + da operação 
e eliminando os parênteses das parcelas. 

SUBTRAÇÃO 

A operação subtração é uma operação inversa à da adição. 

Exemplos: a) (+ 8) – (+ 4) = (+ 8) + (– 4) = + 4 

   b) (– 6) – (+ 9) = (– 6) + (– 9) = – 15 

   c) (+ 5) – (– 2) = (+ 5) + (+ 2) = + 7 

  Para facilitar o cálculo, eliminamos os parênteses usando o significado do oposto. 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Calcule: 

a) – 8 + 6 – 1 e) (+8) . (+5)        i) – 13 + 7 – 2– 8 + 15 – 1 

b) – 2 – 4 – 1  f) (– 8) . (– 5)                j) + 22 – 3 – 14 – 5 + 24 + 12 

     c) 12 – 7 + 3  g)(– 3) + (+ 9)    k) (– 2) – (– 3) + ( + 5) 

   d) 4 + 13 – 21  h) (+ 2) + (– 7)      l) ( + 6) + (– 7) – (– 2) 

 

2) Expresse, utilizando a adição de números inteiros, cada situação que segue e dê o resultado. 

a) Em um jogo, Alice ganhou 12 pontos e perdeu  7. 

b) Uma comida congelada estava sendo mantida a uma temperatura de ‒20ºC e sofreu uma variação de  ‒

5ºC.  



c) Em um torneio de futebol, um time tem 14 pontos ganhos e 20 pontos perdidos. 

d) Seu João depositou R$: 239,00 em sua conta corrente, que estava com um saldo devedor de R$: 540,00. 

  
3) Num jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Qual é o número total de pontos de Carolina após as quatro partidas?   

b) Qual é o número total de pontos de Rodrigo após as quatro partidas?  

c) De quem foi a vantagem final? Quantos pontos de diferença?    

 

4) Um termômetro está marcando –2°C em uma cidade. Se a temperatura subir 6°C, quantos graus marcará 

o termômetro? 

  

5) Considere os seguintes números: 

 

 
 
 
Escolha dois deles, de modo que: 
a) a soma seja zero. 

b) a soma seja 3.  

c) a soma seja 62.  

d) a soma seja –8.  

e) a soma seja –50.  

 

6) A temperatura num freezer era de –15°C. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu 6°C. A que 

temperatura se encontra agora o freezer?   

 

7) Complete o valor das expressões da quarta, quinta e sexta linhas, na tabela, de acordo com os valores 

de x, y e z em cada coluna. 

  
    
 
 
 
 
 
 
 

 

8) Uma pessoa tem R$600,00 em sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes operações: 

•Retira R$73,50; 

•Deposita R$18,30; 

•Retira R$466,90; 

•Retira R$ 125,00. 

O saldo final fica positivo ou negativo? Em quantos? 

 



9) Um camelô fez quatro vendas: na primeira teve prejuízo de R$4,00, na segunda teve prejuízo de R$11,00, 

na terceira teve lucro de R$13,00 e na última teve lucro de R$5,00. Pode-se calcular o saldo resultante 

desses quatro negócios. Analise e assinale qual das alternativas é a correta. 

a) 4 – 11 + 13 + 5 = 11 

b) – 4 – 11 – 13 + 5 = -23 

c) – 4 + (–11) + 13 + 5 = 3 

d) – 4 – (–11) + 13 + 5 = 25 

 

10) Num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois 

times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e 

gols sofridos. Sabendo disto preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. 

 

TIME GOLS 
MARCADOS 

GOLS 
SOFRIDOS 

SALDO DE 
GOLS 

A 15  8 

B 10 15  

C  7 ‒3 

D 9  0 

 

Componente curricular: História 
Professores: Equipe Docente de História 
Habilidade: (EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa e 
da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos 
Atlântico, Índico e Pacífico. 

Vamos ler: 
Você já deve ter ouvido falar dos navegantes da Espanha e de Portugal desbravando os mares, já deve ter 
ouvido falar sobre as caravelas, descobrimentos e até sobre piratas. 
Nesta aula você vai conhecer um pouco mais sobre a ECONOMIA e um pouco da política envolvendo esses 
reinos navegantes e seus territórios conquistados, as colônias. 
 
Conceitos sobre o período das navegações e dos “descobrimentos”: 
Metrópole e colônia: No período das grandes navegações se denominavam “metrópoles” os reinos europeus 
que conquistavam e dominavam territórios em outros continentes. Esses terrítórios dominados ou ocupados 
eram denomidados colônias. Ex: O Brasil, inicialmente, era colônia de Portugal, assim como vários teritórios 
da América Latina também foram colônias da Espanha.  
 
Mercantilismo: O mercantilismo é o nome dado a um conjunto de ideias e práticas econômicas dos Estados 
da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, voltadas para o comércio e, como fator predominante, o 
controle da economia pelo Estado. Caracteriza-se, principalmente, pela balança comercial favorável, 
protecionismo alfandegário e pacto colonial. Desta forma, é o conjunto de diferentes práticas e teorias 
econômicas do período do Absolutismo europeu. 
 
Balança comercial Favorável: as metrópoles sempre buscavam vender mais do que compravam, logo, 
acumulavam todo o lucro. 
 
Protecionismo Alfandegário: na hora de cobrar impostos as metrópoles sempre pagavam menos impostos 
e as colônias, mais impostos. Eram as metrópoles que determinavam a crobrança e o valor dos impostos. 
 
Pacto Colonial: Uma das práticas do mercantilismo  a qual a metrópole impunha um conjunto de leis e regras 
para as colônias com o fim de se beneficiar economicamente de tudo o que era produzido nas colônias, 
adquirindo também o direito sobre tudo o que fosse exportado para outros territórios. 
 
Atividade: 
COM BASE NAS INFORMAÇÕES CITADAS, RESPONDA: 
 O que são as “colônias”? 
 O que é o mercantilismo? 



 Na Relação entre colônia e metrópole, quem saia ganhando? 
 

Componente curricular: Geografia 
Professores: Equipe de Docentes de Geografia 
Habilidade: ((HGEF07GE02T) Analisar o processo de formação do Território brasileiro, interpretando as 

demarcações de limites e fronteiras, em diferentes períodos. 

 

FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO: DEMARCAÇÕES TERRITORIAIS EM DIFERENTES 

PERÍODOS

 
FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO  - AS “CARAS” DO BRASIL 
 

Bem, quando nos referimos às “caras” do Brasil, estamos nos referindo às várias formas que o território 
brasiliero foi tomando , assumindo, ao longo de seu período de formação ,até os dias atuais. 
Desta forma, a formação do território  brasileiro se deu ao longo de um processo que envolveu os fatores 
social, político, econômico, histórico, que atuando em conjunto resultaram em arranjos territoriais variados, 
isto é, em “caras” variadas. 
Esses arranjos envolviam organizações em termos políticos – administrativos, expansionistas –exploratórios 
– econômicos. 
Assim, a cada período considerado para a formação do território, temos arranjos que variaram em termos 
de fronteiras (nível externo) e de regionalização (nível interno), uma vez que ambos ocorriam 
simultaneamente. 
Como exemplo, podemos observar que cada movimento de interiorização do território, no início da 
colonização, implicava na invasão do território que pertencia a Espanha e, por conseguinte, no 
estabelecimento de novos contornos internos. 
Também não podemos nos esquecer que em termos demarcatórios os indígenas-aborígenes, já possuiam 
demarcações nos territórios de suas atuações, baseadas em elementos naturais, tais como, elevações do 
relevo; rios; formações vegetais; vales; etc. 

 
 

  
 
 
 
  

CAPITANIAS HEREDITÁRIAS 
As capitanias hereditárias foram uma forma 
de administração territorial da América Portuguesa, 
isto é, a parte do Império Português, pela qual a 
Coroa, com recursos limitados, delegou a tarefa de 
colonização e exploração de determinadas áreas. 
O sistema de capitanias bem sucedido nas ilhas 
da Madeira e de Cabo Verde, foi inicialmente 
implantado no Brasil com a doação, a Fernão de 
Noronha, da Ilha de São João (atual ilha 
de Fernando de Noronha), por Carta Régia de Dom 
Manuel (r. 1495–1521) datada de 16 de fevereiro de 
1504. Entretanto, o uso sistemático das capitanias 
foi estabelecido apenas em 1532 e sua 
implementação no Brasil, (continental), só tenha 
começado em 1534.  



Com o insucesso das Capitanias Hereditárias, o governo português dividiu o território em 

dois estados  (Mapa Abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mapas a seguir mostram como o território brasileiro 

foi dividido até meados do século XVIII. 

INÍCIO DO SÉCULO XVIII

 

INÍCIO DO BRASIL IMPÉRIO   

 

EXERCÍCIOS - Observe os mapas apresentados 
para responder. Eles representam a consolidação do 
território brasileiro, em nível interno e externo, entre  
período de 1534 e 1822. 
1) Observe o mapa do território brasileiro em 1534 
(Capitanias Hereditárias), pesquise em seu caderno 
ou na internet para responder as questões abaixo: 

a) a) Cite o nome de três capitanias hereditárias. 
b) b) Por que a coroa acabou delegando a particulares 

a administração do território? 
c) c) Quais duas localidades tiveram a implementação 

em capitanias hereditárias bem sucedida? 

d) Observe o mapa o mapa Brasil (1621 a 1774) e 
responda: Você diria que houve invasão da parte 
espanhola do tratado de Tordesilhas? Justifique 
sua resposta. 
 
 2) O Mapa do território brasileiro em 1621, apresenta a divisão do território em dois estados: 

Maranhão e Grão Pará e o estado do Brasil. 
 
Em 1621, ocasião em que Portugal estava sob o domínio da Espanha, o rei espanhol Felipe II dividiu 
o Brasil em dois estados: Maranhão com capital em São Luis; e Brasil, com capital em Salvador. A 
defesa militar da colônia, ao norte, e o aumento da comercialização das chamadas drogas do sertão 
(gengibre, piaçava, castanha, canela, cacau selvagem, madeiras, etc.) com a metrópole explicam o 
porquê da criação do estado do Maranhão. Já na área do estado do Brasil, a pecuária e, 
especialmente, o cultivo da cana-de-açúcar, continuavam as principais atividades econômicas. 
Responda as questões abaixo: 

a) a) De quem foi a resolução de  dividir o território em duas partes? 
b) b) O que era desenvolvido economicamente, em cada um do dois estados? 

c) Observando esse mapa você diria que houve invasão da parte espanhola do tratado de 
Tordesilhas? Explique. 
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Componente curricular: Ciências 
Professores: Guilherme Lucas Villegas de Castro e Souza e Carlos Rodolfo Bittencourt Santos 
Habilidade: TERRA E UNIVERSO (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. 

1 - A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa incorreta: 

a) A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos 
provenientes do Sol cheguem até a superfície. 

b) A atmosfera terrestre possui a capacidade de manter a temperatura de forma equilibrada em nosso 
planeta. 

c) A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema dinâmico por estar 
sempre estável. 

d) A atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da 
vida. 

2 - Cientistas acreditam que o reflorestamento e o plantio de árvores em áreas sem vegetação podem 
contribuir para minimizar o aquecimento global. A redução desse aquecimento ocorreria porque: 

a) diminuiria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, que seria utilizado pela fotossíntese. 

b) aumentaria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, liberado pela respiração celular. 

c) a expansão das florestas seria inibida, em longo prazo, pelo excesso de gás carbônico liberado. 

d) diminuiria o efeito estufa, com a liberação de gás carbônico, em decorrência da expansão da cobertura 
vegetal. 
 
3 - Observe as figuras e responda à questão: A imagem faz referência ao fenômeno do efeito estufa. Qual 
a importância desse fenômeno para a vida no planeta? 

 
 

Componente curricular: Arte 
Professora: Monique Caro e Fernanda Cabral 
Habilidade: (EF07AR01SP) 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. 

 
Muralismo 

É o tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. Assim, está 
particularmente ligado à arquitetura. Também conhecido como pintura mural ou arte mural, 
o muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. As pinturas rupestres podem ser 
consideradas as primeiras manifestações do que viria a se tornar o muralismo, que fez uma história 
muito forte no México. 

O Muralismo mexicano surgiu na primeira metade do século XX juntamente com a 
Revolução Mexicana (1910), momento histórico que inspirou os artistas a expressar seus 
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pensamentos críticos. Por isso, essa manifestação artística revela muito do que se vivia no México. 
Era um momento em que, sem dúvida, o povo carregava um sentimento forte de compromisso 
libertário. 

Em 1920, após assumir o cargo de Secretário da Educação, Vasconcelos Calderón propôs 
a construção de murais. O objetivo era que eles retratassem a história do México e promovessem 
o nacionalismo. Para dar andamento ao seu projeto de arte, Vasconcelos Calderón convidou três 
artistas: Diego Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros (1896-1974) e José Clemente Orozco 
(1883-1949). Eles ficaram conhecidos como “os três grandes”. 
 

                                 
Epopeia do Povo Mexicano ou A História do México   Mural da Trincheira (1926)  
(1929) de Diego Rivera       de José Clemente Orozco 
             

 
 Do Porfirismo à Revolução  
de David Alfaro Siqueiros 
 
 
 
Atividade: A partir dos conhecimentos que você adquiriu 
nessa aula, faça agora seu projeto de muralismo! Imagine um  
muro que você gostaria de pintar e qual mensagem de crítica 

social você gostaria de levar por meio do seu desenho. Capriche no projeto em seu caderno ou em 
uma folha de sulfite e compartilhe com seu professor pelos canais de comunicação da escola. 
 

Componente curricular: Educação  Física 
Professores: Equipe Docente de Educaão Física 
Habilidade: (HCEF07EF07T) Apropriar e fruir das regras oficiais dos jogos de salão (dama, xadrez) para 

desenvolver e empregar estratégias para a resolução de problemas, ampliando as suas possibilidades de 
participação nos diversos contextos. 

 
Entre os diversos conteúdos da Educação Física trabalhados na escola, estão também os Jogos de 
Tabuleiro. E, no período de quarentena, é uma ótima oportunidade resgatar tais jogos em família. 
Além de ser um bom divertimento, é também excelente para desenvolver e aprimorar habilidades 
cognitivas.Pensando nisso, a aula de hoje visa ensinar regras e movimentos deste jogo, além de ensinar a 
confeccionar o próprio tabuleiro. 
Como se joga damas? 
 
Inicialmente é preciso posicionar o tabuleiro para que cada participante fique com uma casa escura à 
esquerda. Em seguida, os jogadores devem colocar as peças no jogo, colocando tanto as damas escuras 
como as claras nas casas mais escuras. 
 
Os objetivos do jogo são imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. Portanto, ganha aquele que 
se mantiver com o maior número de pedras no jogo, eliminando todas as do outro participante. 
 
Orientações e regras 
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A grande diagonal escura fica à esquerda do jogador, (a primeira “casinha do lado esquerdo é escura)”. 
 
As peças são colocadas nas casas escuras. O lance inicial é sempre das brancas. A pedra só anda para 
frente, uma casa de cada vez. A pedra e a dama tomam tanto para frente como para trás. A dama e a pedra 
têm o mesmo valor, tanto para tomar quanto para ser tomada. A tomada é obrigatória e não existe sopro. 
Peça tocada é peça jogada. A dama anda para frente e para trás quantas casas puder.Se no mesmo lance 
se apresentar mais de um modo de tomar, é obrigatório tomar o maior número de pedras. Durante uma 
tomada à peça que apenas passar pela casa de coroação, não será promovida a dama.Ganha a partida o 
jogador que tomar todas as peças do adversário ou deixa-las sem movimento possível. 
 
A partida será empatada quando:  
a) Os parceiros concordarem com o empate,  
b)Ocorrerem vinte lances sucessivos de damas, sem tomada ou movimento de pedra. 
 
O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras.  
A grande diagonal (escura) deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar 
ou capturar todas as peças do adversário. 
 
Dicas para Fazer um Jogo de Damas com Tampinha 
Para fazer esta divertida peça você irá precisar de:Tampinhas de garrafa de duas cores diferentes, Pedaço 
de papelão com tamanho de 27 cm x 27 cm; Cola branca comum; Tabuleiro de jogo de damas para imprimir 
na medida 27 x 27 cm, você mesmo pode desenhar o seu tabuleiro. Cole a folha de tabuleiro sobre o papelão 
e deixe secar, em seguida coloque 12 tampinhas de cada cor no tabuleiro como nas regras, e está pronta a 
diversão! 
 
Componente curricular: Língua Inglesa 

Professores: Equipe de docentes de Língua Inglesa    
Habilidade: (HCEF07LI19T) Antecipar o sentido global de gêneros discursivos em Língua Inglesa por 

inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e 
palavras-chave repetidas. (HCEF07LI20T) Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um determinado 

gênero discursivo em Língua Inglesa (parágrafos).          

 

 

Leia o texto e responda as questões:  

 
 

1. O que Garfield está assistindo na televisão neste momento? 

2. Por que ele se apressa em chamar Jon?  

 

Fonte: http://pt.jikos.cz/garfield/2020/. Acesso em 28 abr. 2020 

http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html
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Leia o texto e responda as questões: 

 
 

 

3. Como Garfield está se sentindo neste momento? 

4. O que ele decide fazer? 

  

 

Fonte: http://pt.jikos.cz/garfield/2020/. Acesso em 28 abr. 2020 

http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html

