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ANO DE ENSINO 7º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: 

• HCEF07EF02CT : Experimentar, fruir e identificar os diferentes elementos que constituem os 

esportes de invasão, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. 

 
OBJETIVOS: 

• Conhecer, vivenciar e analisar o esporte de invasão (Rugby) que não faz parte da cultura 

tradicional do Brasil 

• Conseguir identificar e entender o jogo transmitido pelos veículos de comunicação esportiva, 

desenvolvendo criticidade acerca da modalidade. 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – 

 
• O aluno deverá assistir ao vídeo: https://youtu.be/smhkaWIPU1U e prestar atenção nas 

explicações sobre as jogadas principais do Rugby. 

• Depois assistir ao vídeo: https://youtu.be/GZz2yj1r3M0 e observar a aplicação das jogadas em 

uma situação real do jogo. 

• Após assistir aos vídeos, aluno deverá responder as perguntas da atividade proposta abaixo, 

identificando: Nome completo, ano e número de chamada. 

• Montar um portfólio de todas as atividades realizadas para entregar ao professor quando for 

solicitado. 

 
 

ATIVIDADE 2 
 

1. Coloque (V) para afirmações Verdadeiras e (F) para Falsas, para as afirmações referentes às 

jogadas do Rugby: 

( ) A jogada denominada Line Out é utilizada quando a bola sai pela lateral. 

( ) A jogada denominada Try é uma das principais jogadas e vale 5 pontos. 

( ) Todos os atletas podem ser derrubados, afinal Rugby é um jogo de contato intenso. 

( ) A jogada denominada Takle pode ser realizada apenas contra o atleta que está com a posse 

de bola. 

( ) Para derrubar o jogador, seu adversário pode tocar em qualquer parte do corpo, independente 

se abaixo ou acima da linha do ombro. 

 
2) Observe a imagem abaixo: 
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Ao analisar a imagem, qual a jogada o garoto está prestes a realizar? Explique como essa jogada 

acontece. 

 
 

 

3) Ao assistir aos vídeos indicados, você concorda com a afirmação acima em destaque? Justifique 

sua resposta. 
 
 

 

 

 

 

Desejamos que vocês realizem um bom estudo! 

Equipe Educação Física - Ezequiel 

“ O Rugby é um esporte de contato” 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”. (Albert 

Einstein) 
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ANO DE ENSINO – 7º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

Habilidade Desenvolvida: (EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as 

divindades em distintas manifestações religiosas. 

Objetivos: Observar e compreender as diversas formas e posturas de orações e preces presentes no 

cotidiano e o seu impacto na vida das pessoas. 

 
DIA 2 – Confira as possíveis respostas às questões propostas para análise sobre o filme “Mãos talentosas 

– A história de Ben Carson” e reveja a atividade nº 18: se ainda não a fez, capriche! Ao retornarmos às 

aulas presenciais iremos realizar uma exposição temática! 

1. Como foi a trajetória escolar de Benjamin em sua infância? Como ele era visto por seus colegas? O que 

foi fundamental para ele conseguir melhores resultados? 

2. Por que a mãe de Benjamin procurou ajuda numa clínica psiquiátrica? O que a atormentava em seus 

pensamentos e sentimentos? 

3. O que fez com que a mãe de Ben decidisse por se mudarem de casa quando ele concluiu os estudos 

ginasiais (ensino fundamental)? Por que ela decidiu mudar os seus filhos de escola? 

4. Como foi a adaptação escolar de Benjamin em sua nova escola? Como isso refletiu em sua relação 

familiar? 

5. Como Benjamin conseguiu superar a sua raiva em sua adolescência, após o episódio em que ele deu um 

golpe com canivete em seu colega? 

6. Qual a argumentação do Dr. Ben para conseguir uma vaga para residência médica quando foi questionado 

sobre o porquê de ter decidido ser um neurocirurgião? 

7. Como foi a recepção e integração/aceitação do Dr. Ben, médico residente, junto à equipe hospitalar? 

8. Que escolhas Benjamin e seu irmão fizeram em sua adolescência para desenvolverem suas habilidades 

mentais? 

9. Que importância teve a música erudita e o conhecimento cultural na formação acadêmica (escolar) de 

Benjamin e também em sua vida pessoal e profissional? Você conhece/aprecia música erudita? 

10. Em que momentos podemos observar a importância da FÉ, enquanto força espiritual, na vida de Ben 

Carson? 

11. Qual a reação do Dr. Ben quando o seu colega o abordou como o melhor neurocirurgião do mundo? 

12. Como era a rotina médica do Dr. Ben? Que importância teve o seu autodomínio mental, físico e 

espiritual para realizar o seu trabalho como neurocirurgião em procedimentos cirúrgicos demorados? 

13. Observando a história de Ben, qual a importância do autodomínio emocional em nossas vidas? 
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14. Explique esta fala da mãe de Ben: “Você pode ser o que você quiser nesta Vida, contanto que você 

trabalhe para isso! ” 

15. Qual profissão você gostaria de seguir? O que é necessário para isso? 

16. O filme mostra alguns VALORES DE VIDA muito importantes. Quais chamaram a sua atenção? 

Identifique no mínimo cinco valores. 

17. A SUA ATITUDE em casa e na escola podem estar prejudicando você no pleno desenvolvimento de 

suas capacidades? Quais atitudes você pode mudar para melhorar a sua relação em casa e na escola? Reflita 

e registre suas autopercepções. 

18. Que mensagem o filme lhe deixou? Escolha UMA PALAVRA que expresse o que, em sua percepção, 

mais lhe tocou e lhe fez refletir sobre a história do Dr. Ben Carson. Num sulfite, FAÇA UM DESENHO 

sobre suas reflexões. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

Rua: Prof. Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

ANO DE ENSINO 7º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

LIVRO DIDÁTICO: INSPIRE CIÊNCIAS 

Habilidade Desenvolvida: (EF07CI07A) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto 

à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc. 

Correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

 

 
Dia 1: 

- Reconhecer no mapa a localização dos principais biomas brasileiros 

- Leitura da página 48 e 49 / Realização das atividades das páginas 54 exercício 1 – Desenhe, pinte e 

cole esse mapa em seu caderno 

 
Dia 2: 

- Conhecer os biomas brasileiros e suas principais características 

- Leitura da página 56,57,58 e 59 / Realização das atividades das páginas 60 e 61 exercícios 1 e 2. 

 
Dia 3: 

- Analisar através da leitura do texto complementar a relação existente entre solo e vegetação 

- Leitura da página 55 / Realização das atividades das páginas 55 
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Ano de ensino: 7 ° Ano 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 7° ANO 

Habilidade Desenvolvida: 

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

limites e fronteiras, em diferentes períodos. 

 
Observação: Importante ao realizar a leitura, anotar em uma folha separada as palavras que você não 

conhece, procurar seu significado e copiar os textos a seguir e resolver as atividades em seu caderno. 

 
Dia 1: 

- Leitura e interpretação de mapa para compreender a divisão do território brasileiro para melhor administrá- 

lo. 

- Leitura das páginas 30 e 31/ Realizar um resumo do conteúdo no caderno. 

 
Dia 2: 

- Confeccionar os mapas das figuras 20 (página 30), 21 e 22 (página31) em uma folha sulfite, ou papel 

manteiga, ou no próprio caderno. 

- A atividade consiste em aplicar conhecimentos cartográficos, pois é importante ao reproduzir os mapas 

manter os mesmos elementos (Ex.: título, legenda, orientação, escala, as cores, etc.). Faça com capricho. 

 
Dia 3: 

- A partir das leituras e da análise dos mapas, responda em seu caderno: 

1) Que diferença há entre as Macrorregiões geoeconômicas e a feita pelo IBGE quanto às divisas das 

unidades da federação? 

2) Aponte a diferença entre a regionalização segundo o meio-técnico-científico-informacional e a oficial do 

IBGE em macrorregiões. 

3) Em qual das cinco macrorregiões propostas pelo IBGE você vive? 
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ANO DE ENSINO 7º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA 

Habilidade Desenvolvida:(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 

inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

 

 
Dia 1: 

Fazer a Leitura dos textos: 

- Mudanças na Europa Feudal; As Cruzadas. Livro – História Sociedade & Cidadania 7º ANO. Páginas: 

46-50. 

- Decadência do feudalismo. 

- Assistir ao vídeo: Renascimento comercial e urbano, acesso pelo link abaixo: 

https://youtu.be/n-tU2V-ZBYA 

- Fazer as atividades: 1, 3 e 4. 

 

DECADÊNCIA DO FEUDALISMO 
 

A Baixa Idade Média corresponde ao período final da Idade Média e à crise do feudalismo, se 

estendendo do século XI ao século XV. Esse período é caracterizado por grandes mudanças provocadas 

pelas Cruzadas, pelo crescimento populacional e renascimento urbano e a retomada das atividades 

comerciais. 

As Cruzadas tiveram início em 1095, quando o Papa Urbano II convocou os Cristãos para retomar 

Jerusalém, a Terra Santa, das mãos dos muçulmanos “infiéis”. No total, oito expedições foram 

organizadas entre os séculos XI e XIII (1096-1270), para cumprir tal objetivo. Aqueles que ingressavam 

nessas campanhas militares como “soldados de Cristo” procuravam basicamente riqueza, mercadorias, 

penitência e poder. 

  
SEQUENCIA:Cercode Jerusalém https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Cruzada Vista de Jerusalém. Foto: WikiCommons / Berthold Werner. 

 

Essas expedições, embora não tenham atingido seu objetivo, contribuíram para reativar o comércio 

europeu e estimular o intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente. Dessas Cruzadas, duas se destacam; a 

Cruzada dos Reis – Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Filipe Augusto, da França e Frederico Barba 

Ruiva, da Germânia – com objetivo de enfraquecer os nobres de seus territórios e fortalecer a coroa e a 
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atividade comercial; e a Cruzada Veneziana (1204) que invadiu e passou a controlar o comércio em 

Constantinopla. O comércio de especiarias era muito rentável e a partir de Genova e Veneza a atividade 

comercial se expandiu para outras regiões, através de rotas comerciais. 

  
SEQUENCIA:Dentro do grande bazar em Istambul, aniga Constantinopla.. - Foto de KamrenB Photography. Mercato di Rialto, San Polo, Veneza Itália 
http://devirnomadeviagem.blogspot.com/2012/10/o-mercado-de-rialto_5.html. 

  
SEQUENCIA: Especiarias orientais, http://armazemdasespeciarias.com.br/historia/ 

Constantinopla, atual Istambul, Turquia, http://www.geocities.ws/rolandcast/constantinopla.html 

 

A partir do século XI, a população europeia voltou a crescer, graças ao fim das invasões e ao 

aumento da produção agrícola, decorrente da ampliação das áreas de cultivo, da invenção da charrua 

(arado com lâmina ferro, estes permitiam que os agricultores acessassem solos mais profundos e férteis), 

do manejo de solo (rotação trienal, a terra era dividida em três partes e uma das áreas sempre estava em 

repouso, o que a tornava mais fértil- adubação natural com húmus) e da introdução dos moinhos de vento 

e água, que permitiam o aumento do processamento dos grãos. 

http://devirnomadeviagem.blogspot.com/2012/10/o-mercado-de-rialto_5.html
http://armazemdasespeciarias.com.br/historia/
http://www.geocities.ws/rolandcast/constantinopla.html
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https://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia 

Esse crescimento da população permitiu a reativação do comércio e de inúmeras rotas comerciais.  

Nas portos de rios onde havia transporte de mercadorias, nas estradas e em seus cruzamentos se 

desenvolveram ou surgiram feiras e cidades, essas passaram a chamar a atenção da população servil, que 

já não precisava da proteção da nobreza feudal e via na cidade um ambiente de liberdade e prosperidade. 

Entre as principais feiras medievais estão a de Champagne (circuito de feiras que durava boa parte do 

ano), na França e a de Flandres, na Bélgica. Os moradores da cidade eram chamados de burgueses. 

 
Obidos, Portugal https://dicasdelisboa.com.br/2016/08/vila-de-obidos-em-portugal.html. Carcassone, França https://dicasparis.com.br/2016/07/carcassonnena-franca.html. 

Na Alta Idade Média, os feudos, bem como sua produção eram autossuficientes, dessa forma o 

comércio e circulação de moedas praticamente desapareceram. A partir do século XI, com a retomada do 

comércio, reis e nobres passaram a cunhar suas próprias moedas. Contudo o grande número de moedas, 

leis e impostos dificultavam o comércio e atrapalhavam a burguesia. Foram essas dificuldades que 

levaram mercadores e burgueses a apoiarem e financiarem a centralização política, em torno dos reis. A 

centralização do poder nas mãos do rei (Monarquia) significaria a adoção de uma só moeda, além da 

unificação das leis e impostos. 

Observação: 

”Constantinopla foi a maior e mais rica cidade da Europa e, por mais de mil anos, a capital do Império 

Bizantino, herdeiro do Império Romano. Ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente, era uma encruzilhada de 

povos, de rotas comerciais, de culturas e arte. Suas igrejas, especialmente Hagia Sofia (Santa Sofia), eram as mais 

ricas da cristandade. 

A cidade resistiu a diversas tentativas de ataques: hunos, godos, ávaros, persas, árabes (séculos VII e VIII) 

e búlgaros (séculos IX e X) foram barrados pelas poderosas muralhas que protegiam Constantinopla e a tornaram- 

se invulnerável por quase novecentos anos. 

http://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia
http://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia
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Em 1204, contudo, ela sofreu sua primeira derrota: foi ocupada e saqueada pelos exércitos cruzados da Quarta 

Cruzada. A cidade nunca se recuperou totalmente da devastação causada pelos cruzados e das décadas de desordem 

que se seguiram.” https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-queda-de-constantinopla-e-o-triunfo-do-avanco- islamico/- 

 

Bibliografia: 

Boulos Júnior, Alfredo. História Sociedade & Cultura. 6º ano. Ensino Fundamental. Anos Finais.4ª ed. São Paulo. 

Ftd.2018. 

  . História Sociedade & Cidadania. Volume Único. Ensino Médio.2ª ed. São Paulo. Ftd.2013. 

Ser Protagonista: História: Revisão. Ensino Médio. Volume Único/ Obra concebida coletivamente, desenvolvida e 

produzida por Edições SM. 1ªed. São Paulo. Edições SM. 2014 – (Coleção Ser Protagonista). 

Vicentino, Claudio; Vicentino, José Claudio. Projeto Mosaico: História. Anos Finais. Ensino Fundamental. 1ª ed. 

São Paulo. Scipione. 2015. 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/11918/1/dora_cardoso_ini_mest_2014.pdf 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-queda-de-constantinopla-e-o-triunfo-do-avanco-islamico 

https://escolakids.uol.com.br/historia/baixa-idade-media.htm 

https://www.gestaoeducacional.com.br/guerra-dos-cem-anos-entenda/ 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/as-cruzadas.htm 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm 

http://www.historiativa.com/2019/05/texto-complementar-as-universidades.html 

https://www.infoescola.com/idade-media/guildas/ 

https://prezi.com/-wqgpfujt39l/saneamento-basico-na-idade-media/ 

https://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia 

https://www.todamateria.com.br/guerra-dos-cem-anos/ 

https://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/ 

 

 
Dia 2: 

Fazer a Leitura dos textos: 

- Livro – História Sociedade & Cidadania 7º ANO. Páginas: 51-55. 

- As Cidades. 

- Retomar ao vídeo: Renascimento comercial e urbano, acesso pelo link abaixo: 

https://youtu.be/n-tU2V-ZBYA 

- Responder ao exercício indicado no fim do texto. 

 
AS CIDADES 

 

Muitas das cidades tiveram sua origem em povoados controlados por castelos, bispados ou abadias, 

muitas delas só cresceram por serem locais de feiras e mercados ou por estarem às margens de estradas ou 

cruzamento das mesmas, porém os burgueses eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços 

gratuitos (banalidades). Para se libertarem desse controle e conquistarem sua autonomia os artesãos e 

comerciantes (burgueses) se uniam para comprar uma Carta de Franquia, documento que dava autonomia 

aos burgueses. 

http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/11918/1/dora_cardoso_ini_mest_2014.pdf
http://www.gestaoeducacional.com.br/guerra-dos-cem-anos-entenda/
http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/as-cruzadas.htm
http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
http://www.historiativa.com/2019/05/texto-complementar-as-universidades.html
http://www.infoescola.com/idade-media/guildas/
http://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia
http://www.todamateria.com.br/guerra-dos-cem-anos/
http://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/
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SEQUENCIA: O cambista e a sua mulher. Quentin Massys,1514.https://pt.wikipedia.org/wiki/O_cambista_e_a_sua_mulher_(Matsys) . 

Ilustração. https://www.pinterest.pt/pin/398146423286133462/ 

Para preservar seus lucros, comerciantes e artesãos organizavam-se respectivamente em ligas e 

corporações de ofício (associações formadas por artesãos e profissionais independentes, destinadas a 

proteger os seus interesses, impedir a concorrência e manter os privilégios conquistados). As corporações 

controlavam o acesso a profissão, exigindo que o artesão passasse por um rigoroso e demorado processo 

de aprendizagem, fiscalizavam os associados e garantiam um padrão de qualidade, exigiam e 

preservavam o direito de exclusividade de comércio e produção em uma determinada região, impedindo a 

concorrência de não associados e asseguravam a proteção econômica e social de seus membros em casos 

de morte ou invalidez. Um exemplo para comparação: A linha de ônibus interurbano entre Taubaté e 

Tremembé é um monopólio da empresa Abc Transportes Coletivos, ou seja, só ela pode realizar o 

transporte coletivo de passageiros entre os dois munícipios, nenhuma empresa ou pessoa pode efetuar 

esse tipo de transporte sobre o risco de apreensão do veículo. 

A prosperidade que se estendeu dos séculos XI ao XIII, com o crescimento da população, 

fortalecimento do poder real, do comércio e das cidades, foi interrompida no início do século XIV. A 

Europa nesse período foi assolada por revoltas, guerras, epidemias e a fome. 

A fome causada pelo crescimento populacional, pelo esgotamento das terras cultiváveis e fatores 

climáticos, aliadas às condições higiênicas das cidades levaram a morte de milhares de pessoas. Durante a 

Idade Média as cidades eram precárias, não havia coleta e o lixo era lançado nas ruas, não havia coleta de 

esgoto e as fezes recebiam o mesmo destino do lixo, contaminando o solo e o lençol freático, de onde 

vinha água consumida por todos. As ruas não eram calçadas e lama se misturava a toda sujeira, 

contribuindo para proliferação de diversas doenças. 

Durante a Idade Média diversas epidemias assolaram a Europa, nesta época palavras como peste ou 

praga eram usadas para denominar qualquer epidemia que produzisse um número elevado de mortes, 

assim doenças como gripe, tifo, cólera e varíola mataram milhares de pessoas, mas nenhuma foi tão letal 

quanto a Peste Negra, ou peste bubônica, essa epidemia, transmitida pelas pulgas dos ratos e de outros 

animais que infestavam as ruas, não fazia distinção social, matando pobres e ricos, dizimando cerca de 

um terço da população europeia e para piorar na época ninguém sabia quais eram as causas da doença, 

muitos atribuíam a castigo divino. 

http://www.pinterest.pt/pin/398146423286133462/
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Quadro que retrata a Peste Bubônica (Foto: Reprodução/Wikimedia Commons) 

“A peste negra teve sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à 

Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mar Mediterrâneo e 

aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de um terço da 

população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. 

A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas 

infectados com o bacilo (Yersinia pestis-anteriormente denominada Pasteurella pestis),que acabava sendo 

transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas – em cujo sistema digestivo a bactéria da 

peste multiplicava-se. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por 

meio de espirros egotículas.” https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm 

Outro acontecimento que impactou o século XIV foi a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) 

entre a Inglaterra e a França, esta última vencedora. Esse conflito foi motivado pela disputa do 

trono francês após a morte de Carlos IV, o rei da Inglaterra, Eduardo III, reivindicou o trono, 

mas foi impedido, pois a legislação francesa de sucessão impedia que o trono fosse transmitido 

para um herdeiro de linhagem materna, caso do rei inglês (Lei Sálica). Filipe de Valois herdeiro 

por linhagem paterna acabou ficando com o trono. 

Além da fome e das mortes, consequência da devastação provocada pelos períodos de 

combate, já que o conflito teve períodos de paz, esse conflito fortaleceu as monarquias 

nacionais e acabou por despertar um forte sentimento de identidade e amor pela pátria tanto na 

Inglaterra, quanto na França. 

A esse conjunto de fatores somam-se as rebeliões camponesas contra os nobres e até 

mesmo os reis, na França – Jacquerie e na Inglaterra – Wat Tyler, contribuíram para 

enfraquecer a nobreza feudal e fortalecer o poder real. 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
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Sequencia: 1 e 2 Joana d’ Arc, https://espectivas.wordpress.com/2012/01/13/a-mulher-na-idade-media/ 

3- Atores representando camponeses na Jacquerie. http://www.vassarbushmills.com/?p=52718 
 

Bibliografia: 

Boulos Júnior, Alfredo. História Sociedade & Cultura. 6º ano. Ensino Fundamental. Anos Finais.4ª ed. São Paulo. Ftd.2018. 

  . História Sociedade & Cidadania. Volume Único. Ensino Médio.2ª ed. São Paulo. Ftd.2013. 

Ser Protagonista: História: Revisão. Ensino Médio. Volume Único/ Obra concebida coletivamente, desenvolvida e produzida por 

Edições SM. 1ªed. São Paulo. Edições SM. 2014 – (Coleção Ser Protagonista). 

Vicentino, Claudio; Vicentino, José Claudio. Projeto Mosaico: História. Anos Finais. Ensino Fundamental. 1ª ed. São Paulo. 

Scipione. 2015. 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/11918/1/dora_cardoso_ini_mest_2014.pdf 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/a-queda-de-constantinopla-e-o-triunfo-do-avanco-islamico 

https://escolakids.uol.com.br/historia/baixa-idade-media.htm 

https://www.gestaoeducacional.com.br/guerra-dos-cem-anos-entenda/ 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/as-cruzadas.htm 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm 

http://www.historiativa.com/2019/05/texto-complementar-as-universidades.html 

https://www.infoescola.com/idade-media/guildas/ 

https://prezi.com/-wqgpfujt39l/saneamento-basico-na-idade-media/ 

https://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia 

https://www.todamateria.com.br/guerra-dos-cem-anos/ 

https://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/ 

 
ATIVIDADE: 

 
1- As corporações de ofícios foram criadas com o objetivo de: 

( ) a- proteger os artesãos, impedir a concorrência e garantir e controlar a produção. 

( ) b- defender os interesses e direitos dos comerciantes e consumidores. 

( ) c- oferecer formação profissional gratuita aos filhos da nobreza e da burguesia. 

( ) d-combater os privilégios da nobreza e do clero. 

 
2- As Cruzadas provocaram grandes transformações na sociedade europeia, entre as principais 

consequências provocadas por esse movimento podemos citar: 

( ) a- O fechamento da atividade comercial no continente europeu. 

( ) b- O fortalecimento da nobreza feudal e do feudalismo. 

http://www.vassarbushmills.com/?p=52718
http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/11918/1/dora_cardoso_ini_mest_2014.pdf
http://www.gestaoeducacional.com.br/guerra-dos-cem-anos-entenda/
http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/as-cruzadas.htm
http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
http://www.historiativa.com/2019/05/texto-complementar-as-universidades.html
http://www.infoescola.com/idade-media/guildas/
http://www.slideserve.com/lazar/baixa-idade-m-dia
http://www.todamateria.com.br/guerra-dos-cem-anos/
http://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/
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( ) c- A reabertura do comércio no Mar Mediterrâneo, com destaque para cidades italianas de Gênova e 

Veneza. 

( ) d- A redução da produção artesanal e da atividadecomercial. 

3- As alternativas apresentam fatores que estão associados à crise do feudalismo, exceto: 

( ) a- Alguns estudiosos defendem a ideia de que a Peste Negra chegou e se difundiu (propagou) pelo 

continente europeu por causa da expansão das rotas comerciais. 

( ) b- A Guerra dos Cem Anos e as rebeliões camponesas que contribuíram para fortalecer o poder da 

nobreza, principalmente na França. 

( ) c- A fome e a Peste Negra dizimaram (mataram) milhares de pessoas na Europa durante a primeira 

metade do século XIV. 

( ) d- As cidades da Europa medieval eram imundas, não possuíam coleta de lixo, nem sistemas de 

drenagem de águas e esgoto. 

 

 
Dia 3: 

OBJETIVO: Identificar a retomada do comércio, a reorganização das cidades e o aparecimento da 

burguesia. 

Fazer a Leitura dos textos: 

- Crises, doenças e revoltas; A guerra dos Cem Anos. Livro – História Sociedade & Cidadania 7º ANO. 

Páginas: 56-59. 

- Retomar a leitura do texto - As Cidades. 

- Assistir ao vídeo: A crise do século XIV, acesso pelo link abaixo: 

https://youtu.be/yMHbWVI4l_c 

 

- Fazer as atividades: 8 e 9. 
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ANO DE ENSINO 7°ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: Livro didático “ Beyond Words 7º ano” 

Habilidades Desenvolvidas: 

(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. 

(HCEF07LI17T) Construir permanentemente repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso 

da Língua Inglesa em contextos de aprendizagem da língua 

 
Dia 1: 

-Pág. 18: Atividade 3, exercício 1, há imagens de 3 manchetes de jornal em inglês, com os subitens A/B/C para serem 

respondidas no caderno. 

- Pág. 19: Atividade 1, leia a homepage do jornal com os objetivos abaixo identificadas. Na sequência, na página 20, 

responda as questões sobre a homepage do jornal, são os subitens A/B/C/D. Na atividade 2, são novas perguntas sobre 

a homepage nas questões A/B/C/D. Página 26, atividade 3, o aluno deve reler o trecho de notícias sobre junk food e 

responda os subitens A/B no caderno. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bPBCg4PsE5k 

https://www.youtube.com/watch?v=CO3Pp0e6ZUo 

Obs: Para quem não se lembra o que é Junk food, acesse o link e não se esqueça de colocar as legendas. 

. 

 
Dia 2: 

- Pág 30. Unidade 2, há um álbum de fotos com personalidades femininas históricas. A partir destas fotos há atividades 

da página 32. Sobre a atividade 1, o item A pergunta se você conhece algumas destas mulheres e outras mulheres que 

fizeram diferenças na história. Não responda o item B. O item C pergunta porque é importante discutir o papel das 

mulheres na história. Na atividade 2 há seis fotos sobre mulheres famosas, escreva quais delas e você conhece e pelo o 

quê foram famosas. Na página 33, há a atividade 3 há uma citação de Anne Frank, na sequência no subiten A, pergunta 

qual a associação pode ser feita entre as palavras Sun X Rains. No subitem B, a atividade pergunta se você concorda 

com a citação de Anne Frank e porque. Na atividade 4, você deve responder o subitem A (como adolescentes como 

Anne Frank podem nos ensinar algo?), subitem  B (Como citações positivas podem ajudar as pessoas? e o subitem C   ( 

você conhece outro adolescente que também tenha influenciado positivamente as pessoas?) 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=fb-0HlsNv2Y 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WWvIQJg4SCM 

 

Obs: Sugestão de links sobre mulheres famosas na história. 

https://www.youtube.com/watch?v=bPBCg4PsE5k
https://www.youtube.com/watch?v=CO3Pp0e6ZUo
https://www.youtube.com/watch?v=fb-0HlsNv2Y
https://www.youtube.com/watch?v=yBKmxuOuZmY
https://www.youtube.com/watch?v=WWvIQJg4SCM
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: MATEMÁTICA BIANCHINI 

Habilidade Desenvolvida: 

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, 

associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

 

 
Dia 1: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre operações com Números Inteiros: adição. 

- Leitura das páginas: 20 e 21. 

- Realização das atividades da página: 22 – exercícios: do 24 até o 33. 

 
Dia 2: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre um exemplo de operações com números inteiros. 

- Leitura do exemplo da página 23 – Trabalhando ainformação 

- Realização das atividades das páginas: 23 e 24 – exercícios: 1, 2 e 3. 

 
Dia 3: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre operações com Números Inteiros: propriedades da adição. 

- Leitura das página : 24 

- Realização das atividades das páginas: 25 e 26 – exercícios: 34, 35, 36 , 37 e 38. 

Obs: As páginas em negrito têm parte de leitura e exercícios propostos e vice e versa. 

 

 
Dia 4: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre operações com Números Inteiros: subtração. 

- Leitura das páginas: 27e 28. 

- Realização das atividades das páginas: 28 - exercícios: 39, 40, 41, 42 e 43. 

Obs: As páginas em negrito têm parte de leitura e exercícios propostos e vice e versa. 

 
Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre operações com Números Inteiros: adições algébricas. 

- Leitura das páginas: 29 e 30 . 

- Realização das atividades das páginas: 30 e 31- exercícios: do 45 até o 54. 

Obs: As páginas em negrito têm parte de leitura e exercícios propostos e vice e versa. 
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ANO DE ENSINO 7º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA 

Habilidade Desenvolvida: (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras 

manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas 

ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. 

 
Dia 1: 

- Leitura de Conto Fantástico 

- Leia o conto fantástico O cavalo imaginário, páginas 82-85/ Escreva, em seu caderno, um breve resumo 

do texto; 

 
Dia 2: 

- Desvendando o texto 

- Atividades das páginas 86 e 87/ Releia o resumo do conto O cavalo imaginário e responda, no seu 

caderno, às atividades de 1 a 4 c., páginas 86 e 87; 

 
Dia 3: 

- Desvendando o texto 

- Leitura da página 87/ Responda às atividades de 5 a 9 c, das páginas 87; 

 
Dia 4: 

- Leitura de Conto Fantástico 

- Leitura das páginas 88 a 90 / Leia o conto Quadros em movimentos, das páginas 88 e 89 e responda, em 

seu caderno, às atividades de 1 a 5, da página 90; 

 
Dia 5: 

- Análise de Arte Visual 

- Leitura da página 96 / Observe atentamente a imagem e responda, em seu caderno, às questões de 1 a 5, 

da página 96. 
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ANO DE ENSINO: 7º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

LIVRO DIDÁTICO: Mosaico 

Habilidade Desenvolvida:EF07AR01SP – Pesquisar, apreciar e analisar a escultura, nas artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 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. 

 

 
Dia 1: 

- Leitura da página 63 do livro didático. 

- Interpretação do texto e das imagens da página. 

Responda as questões da página 63, no caderno de arte. 

1) O que é Arte Pública? 

2) O que foi o Barroco? 

3) Quais são os rios representados no Monumento escultórico “ Fonte dos Quatro Rios”, de 

Bernini? 

 
Dia 2: 

- Leitura das páginas 64 e 65 do livro didático. 

- Interpretação do texto e das imagens da página. 

- Atividade: Desenvolva no caderno de arte um desenho de uma escultura de um objeto de uso 

cotidiano, você pode tomar como referência a obra “Caixa de fósforo” do artista Claes Oldenburg. Pinte 

com lápis de cor. 



 

 


