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Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 

 

Habilidades: EF67LP28 / EF69LP48 
 
TURMA ANO: 7º 

 
Equipe docente de Língua Portuguesa 

aula 02 Língua Portuguesa  

 
 

 

Poema 
 

O poema é um gênero da esfera literária e se caracteriza 
predominantemente pela expressão dos sentimentos do eu-lírico. O poema 
traduz-se como um gênero textual norteado por características específicas, 
cuja finalidade discursiva se pauta pelo despertar de sentimentos, pelo 
provocar de emoções. Esse gênero textual se constrói com ideias e 
sentimentos, com sonoridade, ritmo, rimas. Também com imagens, recurso 
resultante do emprego de palavras, expressões e frases em sentido figurado, isto é, diferente daquele que 
lhes é comum. Em um poema é comum haver palavras e expressões associadas aos sentidos: à visão, à 
audição, ao olfato, ao paladar, ao tato. 

Independentemente da forma, o poema se define por permitir ao eu lírico revelar uma maneira 
particular de ver o mundo. Os poemas podem ter forma fixa ou forma livre. Ao longo da história e das culturas, 
várias formas poéticas foram criadas: soneto, haicai, epopeia, trova etc. 

As características formais típicas dos poemas são as estrofes, os versos e as rimas. Em sua origem, 
os poemas eram ditos oralmente. Com a criação de suportes como livros, eles passaram a circular em forma 
impressa. Hoje, os poemas também circulam com frequência em meios digitais. 

Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu 
sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado 
em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo (literal) das 
palavras e expressões, ressignificando-as. 

Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu 
sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados 

Eu-lírico: corresponde 
a uma espécie de 
narrador do poema e 
não se confunde com o 
poeta, aquele que o 

Habilidades: EF67LP28 Ler, de forma autônoma, e compreender poemas – selecionando 
procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características 
dos gêneros e suportes, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores. 

EF69LP48 Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos 
sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico-
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

 
• Forma fixa: há regularidade no número de versos das estrofes e no esquema de rimas. 
• Forma livre: não usam divisões rígidas em estrofes e versos e podem apresentar ou não rimas. 
• Estrofes: cada um dos blocos de versos do poema é chamado de estrofe. 
• Versos: cada uma das linhas de um poema é chamada de verso. Os versos são classificados de 

acordo com o número de sílabas poéticas que eles contêm. 
• Rimas: rima é o nome que se dá à igualdade de sons nas sílabas poéticas. 
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de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. 
Veja: 

Meu vizinho é um gato! Renata tem um gato Angorá. 
 

(um homem bonito) (um animal felino) 
SENTIDO CONOTATIVO SENTIDO DENOTATIVO 

Veja um exemplo de poema: 
 

Tem tudo a ver
tem tudo a ver 
com 
a 
plu
ma
ge
m, o 
voo, 
e o 
cant
o 
dos 
pás

saros, 
a veloz acrobacia dos peixes, 
as cores todas do arco-íris, 
o ritmo dos rios e cachoeiras, 
o brilho da lua, do sol e das estrelas, 
a explosão em verde, em flores e frutos. 
A poesia 
— é só abrir os olhos e ver — 
tem tudo a ver 
com tudo. 

 
Elias José, in: Segredinhos de amor. 2ª ed. São Paulo, Moderna, 

2002. 

 

.. 
Atividades 

1) Indique se os trechos destacados abaixo apresentam sentido conotativo ou denotativo e o que eles 
significam no contexto empregado: 

 

a) Só que 
bola, papagaio, pião 
de tanto brincar 
se gastam. 
As palavras não: 
quanto mais se brinca 
com elas 
mais novas ficam. 

 
b) A poesia 
tem tudo a ver / com […] 

a veloz acrobacia dos peixes. 
 

c) A poesia 
tem tudo a ver / com […] 
a explosão em verde, em flores e frutos. 

 
d) Eu tenho um colar de pérolas 
Enfiado para te dar: 
As per’ las são os meus beijos, 
O fio é o meu penar. 

 
 

Leia o seguinte fragmento de um poema de José Jorge Letria e André Letria para responder as 
questões de 2 a 8. 

 

Versos para os pais lerem com os filhos em noites de luar 
 

 
"Com versos da cor da lua 
é tão grande e pequenino 
como está página branca 
em que leio o teu destino. 
Dorme agora sossegado 
como as nuvens à noitinha 
que eu fico a teu lado 
com a tua mão na minha. 

[...] 

Com versos da cor do mar 
É que pinto o teu sorriso 
Porque gosto de pintar Q 

Quando o amor é preciso. 
E o amor é uma asa 
Esvoaçando sobre nós 
A polvilhar ternura 
Os timbres da nossa voz. 

[...] 

Com versos feitos de sonho 
É que eu te faço sonhar 
Que és golfinho e rouxinol 
Ou peixe de prata a brilhar. 
E cada linha que tu lês 
É perfeita como o traço 
De um pintor que te envolve 
Com as cores de um abraço.‖ 

A poesia 
tem tudo a ver 
com tua dor e alegrias, 
com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a 
música 
do mundo. 

 
A poesia 
tem tudo a ver 
com o sorriso da criança, o diálogo dos 
namorados, 

as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão 
 

 
 

A poesia 
tem tudo a ver 
com a plumagem, o voo, e o canto dos pássaros, 
a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do 
arco-íris, 
o ritmo dos rios e cachoeiras, 
o brilho da lua, do sol e das estrelas, 
a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia 
— é só abrir os olhos e ver — tem tudo a  ver 
com tudo. 

 
Elias José, in: Segredinhos de amor. 2ª ed. São Paulo, Moderna, 
2002 
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Versos para os pais lerem com os filhos em noites de luar. 
São Paulo: Peirópolis, 2010 

 
1) O poema é um texto feito em versos. Verso é cada linha do poema. Quantos versos tem esse 
fragmento lido acima? 

 
2) Um conjunto de versos chama-se estrofe. Uma linha em branco separa uma estrofe da outra. 
a) Quantas estrofes você leu no poema? 
b) Quantos versos há em casa estrofe? 

 
3) Releia estes versos da primeira estrofe: 
―Dorme agora 
sossegado como as 
nuvens à noitinha 
que eu fico a teu 
lado 
com a tua mão na minha.‖ 
a) Que semelhanças há entre as palavras sossegado e lado e noitinha e minha quanto à sonoridade? 
b) Essas palavras, por apresentarem sons semelhantes, rimam entre si. Conclua: o que é rima? 
c) Identifique na última estrofe do poema uma palavra que rime com SONHAR e outra que rime com 
TRAÇO. 

 
4) O poema é um gênero textual que se constrói, muitas vezes, com expressões em sentido 
figurado. No poema lido, qual imagem é possível observar na segunda estrofe? 

 
5) No poema lido algumas imagens se formam a partir do uso dos órgãos do sentido. Identifique no 
poema expressões que têm relação com: 
a) a visão: 
b) a audição: 
c) o tato: 

 
6) Observe o título do poema. 
a) Quem é o eu-lírico (a voz que fala) no poema? O que ele está fazendo? 
b) Com quem p eu-lírico fala? 

 
7) Releia os quatro últimos versos da terceira estrofe. O poema pode ser considerado uma espécie 
de abraço? Por quê? 

 
8) Há a seguir, alguns versos de um poema de Sérgio Capparelli. Em todas as estrofes do poema, 
com exceção da primeira, falta o segundo verso. Crie versos para substituir os que faltam, procurando 
manter o ritmo. 

 
Cavalo a galope 

 

Um cavalo-marinho  
com o meu carinho. 
 
Uma estrela cadente 

_________________________ 
 
Um pedaço de queijo 
 
__________________________ 

Um martim-pescador 
__________________________ 
 -Para mandar um abraço, 

_________________________ 
 
Num cavalo a galope 
 
 
 
 

Tigres no quintal. São Paulo: 
Global, 2008 
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9) No livro Pequeno dicionário de palavras ao vento, a escritora Adriana Falcão criou uma explicação 
poética para muitas coisas. Veja algumas delas: 
• Carnaval: Oportunidade praticamente obrigatória de ser feliz com data marcada. 
• Idade: Aquilo que você tem certeza que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira. 
• Insônia: Quando o pensamento coloca muitos obstáculos no caminho do sono. 

 
Faça como a escritora. Usando o sentido figurado, explique poeticamente o que é: 
 
a) tênis:      d) fotografia: 
b) vontade:      e) gol: 
c) imaginação:     f) urgência: 
 
1) a)  O  termo  ―novas‖,  denotativamente,  indica  ―nunca  usado‖;  no  contexto,  sobrepõe-se  o  sentido 
conotativo: renovadas, usadas de forma nunca vista antes, mesmo que sejam as mesmas palavras de 
sempre. 
b) A  ―acrobacia‖  –  denotativamente  atribuída  a  artistas  –  remete  à  movimentação  dos  peixes,  
num emprego conotativo. 
c) ―Explosão‖ é denotativamente aplicado  a um mecanismo  que detona; aqui remete  conotativamente 
à pujança da vegetação. 
d) Conserva-se o sentido denotativo original de pedra preciosa, no caso de ―pérola‖, e de cordão, no 
caso de ―fio‖; acrescentam-se os sentidos conotativos, associados aos beijos e à mágoa do poeta. 

 
2) O poema contém 24 versos. 

 
3) a) Três estrofes. 
b) Há 8 versos em cada estrofe. 

 
4) a) Elas têm o som parecido no final. 
b) Rima é a igualdade ou semelhança de sons no final das palavras. 
c) Com sonhar, a palavra brilhar; com traço, a palavra abraço. 
 
5) O poema apresenta várias imagens como ―versos da cor do mar‖, ―o amor é uma asa esvoaçando 
sobre nós‖, ―a polvilhar ternura‖. 

 
6) a) ―versos da cor da lua‖, ―página branca‖, ―versos da cor do mar‖, ―pinto o teu sorriso‖, ―peixe de prata 
a brilhar‖, ―as cores de um abraço‖. 
b) ―asas esvoaçando‖, ―os timbres da nossa voz‖, ―leio o teu destino‖. 
c) ―a tua mão na minha‖, ―a polvilhar de ternura‖, ―as cores de um abraço‖. 
 
7) a) É um pai ou uma mãe que está embalando o filho. 
b) Fala com o filho. Os versos são destinados à criança. 
 
8) a) É um pai ou uma mãe que está embalando o filho. 
b) Fala com o filho. Os versos são destinados à criança. 

    
   9)a) É um pai ou uma mãe que está embalando o filho. 

b) Fala com o filho. Os versos são destinados à criança. 
 

10) De certa forma, sim, pois ao embalar o filho com as palavras do poema, o pai ou a mãe demonstra 
seu amor por ele e o envolve com o som delas, como se o abraçasse. 

 
11) Respostas pessoais. Os versos originais do poeta são: ―Uma estrela cadente / com o meu presente. 

Um pedaço de queijo / com o meu beijo. Um martim-pescador / Com o meu amor. – Para mandar um 
abraço / Como eu faço? – Num cavalo a galope / Clap clap clap clap clap clap‖ 

 
12) Respostas pessoais. 

Para saber mais: https://www.youtube.com/watch?v=XrCQwx_jOnE#action=share 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/poema/index.html 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XrCQwx_jOnE&action=share
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/caderno/poema/index.html
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Habilidades: EF06MA03 / EF07MA03 
 
TURMA ANO: 7º 

 
Equipe docente de História 

aula 02 MATEMÁTICA 
 

 
 

(EF06MA03) Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos 
neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

(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. 

 
BREVE INTRODUÇÃO 
 

As operações matemáticas estão presentes em quase todas as atividades do nosso cotidiano. 
Basicamente temos quatro operações matemáticas, que são: adição, subtração, divisão e multiplicação. 
Elas abrangem um raciocínio sem muita complexidade, no entanto, são de suma importância para realização 
de qualquer cálculo matemático. 
 
EXERCÍCIOS 
 
1) Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha 560 reais, quantos reais a fábrica 
paga por mês para todos os operários? 
 
2) Em uma escola, estudam 1561 alunos. Para a Páscoa deste ano, a diretora vai distribuir uma cesta, com 
15 doces dentro, para cada aluno. Quantos doces a diretora terá que comprar? E se cada cesta custar 5 
reais, quanto ela irá gastar? 
 
3) Em um formigueiro existem 765450 formigas. Um tempo depois morrem 125900 e nascem 134800. 
Quantas formigas, vivas, estão nesse formigueiro depois desse tempo? 
 
4) Um reservatório contém 400 litros de água e efetuamos, sucessivamente, as seguintes operações: 
- retiramos 70 litros, 
- colocamos 36 litros, 
- retiramos 193 litros, 
- colocamos 101 litros, 
- colocamos 18 litros. 
Qual a quantidade de água que ficou no reservatório? 
 
5) Em uma escola estudam 1.920 alunos distribuídos igualmente em 3 períodos: manhã, tarde e noite. 
Pergunta-se:   
a)  Quantos alunos estudam em cada período? 
b) Quantos alunos estudam em cada turma, se por período há 16 salas de aula?    
 
6) Em cada caixote cabem 30 dúzias de laranjas. Um caminhão está carregado com 80 caixotes de laranjas. 
Quantas laranjas, no total o caminhão está carregando?  
 
7) Comprei um carro por R$ 2.500,00 de entrada mais 24 prestações mensais de R$ 630,00. Ao final dos 
24 meses, quanto terei pago pelo carro? 
 
8) Uma impressora faz 12 cópias por minuto. Uma outra imprime o triplo de cópias dos mesmos impressos 
em um minuto. Quantas cópias a segunda impressora faz em 15 minutos? 
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9) Um automóvel tem um consumo médio de 1 litro de combustível para cada 9 quilômetros, quando está 
rodando na cidade. Se for mantida essa média, quantos litros de combustível seriam necessários para esse 
automóvel rodar 2 232 quilômetros na cidade?  

 
10) Ana Maria foi ao supermercado com R$ 50,00 comprar alguns produtos. O preço dos produtos eram: 
Feijão R$ 6,00 o kg. 
Arroz R$ 12,00 o pacote 5 kg. 
Lata de óleo R$ 4,00 o litro. 
Açúcar R$ 3,00 o kg. 

 
Sua mãe pediu que comprasse: 2 kg de feijão, 1 pacote de arroz, 2 litros de óleo e 3 kg de açúcar. Qual foi 
o troco recebido por Ana Maria? 

 
 
11) Sabendo que perímetro corresponde à soma dos lados de uma figura plana, qual é o perímetro das figuras 

A e B abaixo? 
 

  Figura A    Figura B 
 

 
 

12) Observe os números e diga: 
‒15, +6, ‒1, 0, +54, +12, ‒ 93, ‒ 8, +23, ‒ 72, +72 
 
a) Quais os números inteiros negativos? 
 
b) Quais são os números inteiros positivos? 

 
Bons estudos! 

 

 

Nome: Formação das monarquias nacionais e fim da idade média 
 
TURMA ANO: 7º 

 
Equipe docente de História 

aula 02 HISTÓRIA 
 

 
Habilidades: (EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas 
principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política.  
 
1. Leia, Pense e Registre suas opiniões e conclusões. 
A formação das monarquias nacionais europeias remonta às mudanças que se iniciaram durante o  final da 
Idade Média. A consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações  e crise 
do sistema feudal. No entanto, mesmo a surgir nesse contexto de mudança, as monarquias não 
simbolizavam necessariamente a crise do poder dos nobres. 
A constituição das monarquias foi: 
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A transformação dos feudos em crise em reinos, governados por um só soberano, quando vários feudos 
juntos acabavam formando um só território sob o comando de um rei. 
O nascimento dos reinos atendeu ao interesses dos nobres, que buscavam manter o poder, dos 
burgueses, comerciantes que queriam o apoio dos nobres para fazer comércio, e mesmo os interesses da 
Igreja que teria a sua fé como religião do Estado Monárquico. (Monarquia é o nome que se dá ao governo 
de um só nobre).  
Nesse novo contexto, o poder local dos senhores feudais foi suprimido em favor da autoridade real. No 
entanto, os nobres ainda preservaram alguns importantes privilégios, principalmente no que se refere à 
isenção no pagamento de impostos. Somente os burgueses e a classe campesina estavam sujeitas às 
cobranças de taxa. 
Grande parte dos impostos arrecadados era utilizada para organizar os exércitos responsáveis pela 
contensão dos conflitos internos e a defesa dos interesses políticos da nação contra os demais estados 
estrangeiros. A partir dessa nova demanda, exércitos permanentes foram formados sem a intervenção 
personalista da classe nobiliárquica. 
No campo econômico as atividades comerciais tinham papel fundamental no enriquecimento e consolidação 
da autoridade real. Dessa forma, o Estado Absolutista teve grande papel no desenvolvimento da economia 
mercantil.  
(fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/monarquia.htm) 
 
2. ATIVIDADE... 
 
COM BASE NOS CONCEITOS E INFORMAÇÕES EXPOSTOS RESPONDA AS SEGUINTES 
ATIVIDADES: 

▸  Quais eram os interesses da burguesia ao apoiar a centralização do poder nas mãos dos reis? 
▸  A formação das monarquias nacionais foi um processo e não surgiu pelo acaso. Mas como isso 

aconteceu? 
 

▸  Com base nas ideias trabalhadas, ordene os acontecimentos abaixo segundo a sequência dos 
acontecimentos: 

 
(   ) Os reis passam a centralizar o poder. 
(   ) Feudos se juntam constituindo um só reino. 
(   ) Formação dos Exércitos nacionais. 
(1 ) O sistema Feudal entra em crise 
(   ) Aumento de recursos financeiros. 
(   ) O rei é visto como herói nacional, defensor e protetor da nação.    

 
 

 

EF07GE11: Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais 
no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 
(domínios morfoclimáticos e/ou biomas, clima, relevo e hidrografia) 
 
TURMA ANO: 7º 

 
Equipe docente de Geografia 

aula 02 Geografia 
 

 
TIPOS DE RELEVO 
 
Para conhecer os tipos de relevo... Precisamos 
responder: 
 
O QUE É GEOMORFOLOGIA? 
 

• É a parte da geografia que estuda as 
formas da superfície terrestre (relevo). 

• A Geomorfologia realiza estudos para 
auxiliar políticas voltadas a (ao): 

• Abastecimento de água 
• Garantir as dinâmica dos rios 
• Prevenção de desmoronamentos de 

terras 
• Garantir a conservação dos solos 

 
PARA ENTENDER O RELEVO, PRECISAMOS 
SABER SOBRE: 
 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/monarquia.htm
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O QUE É ESTRUTURA GEOLÓGICA ? 
 
São rochas que compõem determinado lugar. 
Elas podem ser dispostas em diferentes 
camadas, possuir diferentes idades e processos 
geológicos distintos. 
 

• Escudos cristalinos : extras resistentes e 
rígidas, rochas antigas do pré cambriano 
e paleozoico. 

• Responsável pela origem de alguns 
planaltos e depressões. (36% do território 
brasileiro). 

• Bacias sedimentares: mais recentes do 
paleozoico, mesozoico e cenozoica. 
Responsável pela 

• origem das planícies. (64% do território 
brasileiro). 

• Dobramentos modernos : são áreas que 
sofreram dobramentos por 
principalmente ações vulcânicas. 
Responsáveis pelas cadeias de 
montanhas. 

 
O QUE É RELEVO? 
 

• Conjunto de diferentes formas das 
superfície terrestre 

• Tipos de relevo: planaltos, planícies, 
depressões e montanhas. 

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO 
RELEVO BRASILEIRO? 
 

• Relevo muito antigo (+ de 540 milhões 
de anos); 

• Sem dobramentos modernos; 
Muito erodido 

• Nenhuma parte do relevo brasileiro 
ultrapassa a 3.000m de altitude; 

• Não tem vulcões ativos; 
• Não tem dobras recentes 

 
O QUE É INTEMPERISMO? 
 
Desgaste do relevo. Pode ser: 
 

• Químico: chuvas, rios, ações das 
águas, etc; 

• Físico: variações de temperaturas, 
ações dos ventos, etc; 

• Biológico: raízes de arvores, buracos 
feitos por animais, etc. 

 



9 
 

CLASSIFICAÇÕES DO RELEVO BRASILEIRO 

 
   
 

 
 
 
ATIVIDADES (responda no seu caderno): 

1) Elabore um texto ou um desenho sobre: 

A) A importância os rios para o abastecimento da população. 

B) A importância da conservação do solo para o desenvolvimento da agricultura. 

 

2) A) Pesquise imagens sobre os diferentes tipos de relevo.                                    

B) Desenhe ou cole uma imagem de cada tipo de relevo. 

 

3) A) Pesquise exemplos de imagens sobre os diferentes tipos de intemperismo. 

B) Desenhe ou cole uma imagem de cada tipo de intemperismo.  

 

4) Observe os dois mapas e aponte semelhanças e diferenças entre as duas formas de classificação do relevo 

brasileiro 

 

Parabéns, você realizou as atividades de Geografia! Até a próxima aula!  

 

 

 

 

 

Critério adotado: Altimetria 
 
Planícies - Até 200m  
 
Planaltos - acima de 200m  
 

Critério adotado: processos geomorfológicos 
(erosão e sedimentação). 
Planícies - são áreas com predomínio de 
sedimentação 
Planaltos - são áreas com predomínio de erosão.  
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Habilidades: EF07CI12 / EF07CI13 
 
TURMA ANO: 7º 

Professor: Carlos Rodolfo Bittencourt 
Santos 

aula 02 Ciências 
 

 

Ano Eixos 
Organizadores Habilidade 

7º Ano 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. 

 
Atividades 

Para responder as questões 1, 2 e 3 leia com atenção o texto abaixo. 
Composição da atmosfera 
Componentes constantes do ar:  
O nitrogênio é o mais leve de todos os gases que se conhece. O oxigênio (O2) é indispensável à respiração 
celular. As plantas produzem O2 durante a fotossíntese, liberando-o na atmosfera. Além disso, o O2 “alimenta” o 
processo de combustão (é comburente). O gás carbônico (ou dióxido de carbono, CO2) é utilizado pelas plantas 
no processo de fotossíntese. Uma das causas do efeito estufa é o excesso desse gás na natureza. Os gases 
nobres são menos abundantes [hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn)]. 
A presença de outros componentes na atmosfera depende de alguns fatores (clima, ventos, poluição) e, por isso, 
são componentes variáveis do ar: 
 O vapor d’água cuja quantidade varia de acordo com a temperatura, a região do planeta, a estação do ano, entre 
outros fatores, é importante na formação das nuvens, da chuva e da neve. A fuligem é formada por átomos de 
carbono ligados desordenadamente e é resultante da combustão incompleta de compostos orgânicos, como, por 
exemplo, tabaco. A poeira consiste num conjunto de partículas sólidas lançadas no ar por meio de ventos, 
demolições, erosão do solo...Os grãos de pólen e fiapos de algodão são alguns exemplos de poeira. Os micro-
organismos estão presentes na atmosfera em grandes quantidades. Normalmente, eles se encontram 
associados à poeira e são causadores de diversas doenças, entre elas a gripe, a tuberculose, a pneumonia e o 
tétano. (...)  
 
1. Quais são os constituintes do ar? 
 
2. Quais são os gases utilizados na respiração humana e na realização da fotossíntese? 
 
3. Quais são os fatores importantes para a formação das chuvas? 
 
4. Determine se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. 
(     ) Diminuir a quantidade de poluentes no ar pode ajudar a redução do aquecimento global. 
(     ) Limpar o ar fica relativamente possível, já que os poluentes se mantêm na área onde são emitidos. 
(    ) As ações antrópicas (feitas pelo homem) causaram a alteração de ciclos naturais e a eliminação de alguns 
seres vivos em determinadas áreas do mundo. 
(     ) O etanol possui a mesma capacidade poluidora que o diesel. 
(    ) Para amenizar o problema de poluição do ar, os combustíveis fósseis devem ser substituídos por 
biocombustíveis e outras fontes de energia, como ventos, luz solar e água. 
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Habilidades: HCEF07LI19T / HCEF07LI20T 
 
TURMA ANO: 7º 

Professores de Língua Inglesa 

aula 02 Língua Inglesa 
 

 
 
 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano Eixos 
Organizadores Habilidade 

7º Ano 
ORALIDADE 

LEITURA 
ESCRITA 

(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. Onde eles estão? 
2. O que eles estão tentando ver? 
3. Por que eles não estão vendo? 
 
Leia o texto e responda as questões: 

 
4. O que Jon está fazendo? 
5. Qual o estado emocional de Garfield? Justifique? 
6. Como você tem conversado com seus amigos em tempos de restrição social? 

Fonte: http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html. Acesso em 28 
  

Fonte: http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html. 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
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/11/atividade-de-ingles-interpretacao-e.html
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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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. 
(EF07AR05SP) Experimentar e analisar mosaico e assemblage como modalidades das artes 
visuais. 
(EF 07 AR 06 SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais 
 
TURMA ANO: 7º 

Professoras: Simone Fernandes e Fernanda 
Cabral 
 

aula 02 - Mosaico Arte 
 

 
  
 
Mosaico: Técnica artística feita com a colocação de pedras coloridas, cobrindo a superfície do desenho. 
 

 
Conheça o artista Paulo Werneck 

Paulo Werneck nasceu em 1907, no Rio de Janeiro. No início da carreira destacou-se como artista plástico e, 
por volta da década de 40, começou pela produção de obras em Mosaicos. Criador de muitos murais de edifícios 
emblemáticos no Rio de Janeiro e também em outras cidades do país. Trabalhava com pastilhas que davam vida 
aos seus projetos artísticos. Faleceu em 1987, deixando um legado estético muito importante para a arte 
brasileira. 

Algumas obras de Paulo Werneck 
 

 
Painel rodeia banco em frente à Igreja da Candelária no Rio de Janeiro         Entrada de Prédio Comercial na Rua Senador Dantas no Centro do RJ.  
 

Vamos fazer um mosaico geométrico? 
 
Você vai precisar de: 
- Caderno de desenho ou folha de sulfite; 
- Papéis coloridos ou folhas de revistas; 
- Tesoura sem ponta e cola. 
 
Modo de fazer: 
- Faça um desenho no caderno de arte ou em folha de sulfite com formas geométricas, podendo ser quadrados, 
triângulos, retângulos e círculos; 
- Separe os materiais para a execução do Mosaico; 
- Corte os papéis com os formatos desejados, forme montinhos de cores diferentes; 
- Aplique pouca cola no desenho e cole as peças, deixando pequenos espaços entre elas; 
- Guarde seu trabalho para mostrar ao professor e colegas; 
- Se possível, fotografe seu trabalho e poste em suas redes sociais com a hashtag #escolasemmuros  

 
 
 
 
 
 



1
  

 

 

HCEF07EF03CT: Praticar um ou mais esportes de invasão oferecidos pela escola, 
usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 
 
TURMA ANO: 7º 

Professores de Educação Física 

aula 02 Educação Física 
 

 
 

 
SENHORES PAIS E QUERIDOS ALUNOS 
 
Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários temas da cultura corporal de movimento. Entre eles, estão 
os Esportes de Invasão, onde existe disputa de uma equipe que tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo 
time adversário, com o intuito de marcar pontos. 
Hoje saberemos mais sobre o Rugby, mais precisamente sobre o HAKA, uma espécie de grito de Guerra com 
uma história muito legal. 
 
Vamos lá: 
 
Haka são danças típicas do povo Maori. Geralmente demonstram a paixão e intimidação. É usada tanto para dar 
boas vindas à visitantes, quanto à tribos inimigas. É conhecida também pelo o nome de J.A. em homenagem a 
uma incrível dançarina do local que viveu até 138 anos. 
Segundo o povo Maori, Tama-nui-to-ra, o Deus do Sol, tinha duas mulheres, sendo uma delas Hine-raumati, a 
virgem do verão, da qual nasceu Tane-rore, creditado pela origem da dança. Tane-rore representa o vento nos 
dias quentes de verão, na dança coreografado com o tremor de mãos. 
Atualmente o Haka é conhecido mundialmente pela performance de intimidação no início dos jogos de Rugby da 
seleção da Nova Zelândia (All Blacks), que costuma, antes de seus jogos, executar uma Haka (dança) específica 
chamada  de Ka Mate. 
Antes da dança o chefe grita  para iniciar,  no caso dos All Blacks é feita pelo jogador de sangue “Maori” mais 
velho, nāo sendo este necessariamente capitāo da equipe. As palavras são utilizadas nāo só para incitar quem 
está realizando a dança, mas também para recordar-se o seu comportamento correto. Muitas vezes o tom 
utilizado para gritar o refrāo é o mesmo utilizado no curso de toda a exibiçāo, ou seja, quanto mais agressivo, 
feroz e brutal, mais vai incentivar o grupo  e intimidar o adversário. 
 
AGORA RESPONDA AS PERGUNTAS: 
 
Você já jogou Rugby?  
Já cantou algum grito de guerra em eventos 
esportivos?  
O que achou da experiência de aprender um pouco 
mais da modalidade? 
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