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O que é Lenda? As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas para explicar 

acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Nas lendas há uma mistura de fatos reais com imaginários, 
história e a fantasia. As lendas são contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do 
povo.  
 

Leia a seguir uma lenda da região sul do Brasil, que conta sobre o pássaro João-de-barro. Leia 
atentamente para responder às questões. 
 

Lenda do João-de-barro 

 
Contam os índios que foi assim que nasceu o pássaro joão-de-barro. 
 
Segundo a lenda, há muito tempo, numa tribo do sul do Brasil, um jovem se apaixonou por uma moça de 
grande beleza. Jaebé, o moço, foi pedi-la em casamento.  
 
O pai dela então perguntou:  
 
— Que provas podes dar de sua força para pretender a mão da moça mais formosa da tribo?  
 
— As provas do meu amor! - respondeu o jovem Jaebé.  
 
O velho gostou da resposta, mas achou o jovem atrevido, então disse:  
 
— O último pretendente de minha fila falou que ficaria cinco dias em jejum e morreu no quarto dia.  
 
— Pois eu digo que ficarei nove dias em jejum e não morrerei.  
 
Toda a tribo se admirou com a coragem do jovem apaixonado. O velho ordenou que se desse início à 
prova. Então, enrolaram o rapaz num pesado couro de anta e ficaram dia e noite vigiando para que ele não 
saísse nem fosse alimentado. A jovem apaixonada chorava e implorava à deusa Lua que o mantivesse 
vivo. O tempo foi passando e certa manhã, a filha pediu ao pai:  
 
— Já se passaram cinco dias. Não o deixe morrer.  
 
E o velho respondeu:  
 
— Ele é arrogante, falou nas forças do amor. Vamos ver o que acontece 
 
Esperou então até a última hora do novo dia, então ordenou:  
 
— Vamos ver o que resta do arrogante Jaebé.  



2 
 

 
Quando abriram o couro da anta, Jaebé saltou ligeiro. Seus olhos brilharam, seu sorriso tinha uma luz 
mágica. Sua pele estava limpa e tinha cheiro de perfume de amêndoas. Todos se admiraram e ficaram 
mais admirados ainda quando o jovem, ao ver sua amada, se pôs a cantar como um pássaro enquanto 
seu corpo, aos poucos, se transformava num corpo de pássaro!  

 
E foi naquele exato momento que os raios do luar tocaram a jovem apaixonada, que 
também se viu transformada em um pássaro. E, então, ela saiu voando atrás de Jaebé, 
que a chamava para a floresta onde desapareceram para sempre. 
 
Podemos constatar a prova do grande amor que uniu esses dois jovens no cuidado com 
que o joão-de-barro constrói sua casa e protege os filhotes. Os homens admiram o 
pássaro joão-de-barro porque se lembram da força de Jaebé, uma força que nasceu do 
amor e foi maior que a morte. 
 

João-de-barro - Lendas e Mitos. Só História. Disponível em  
<http://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/joaodebarro/>. Acesso em 28.mar.2020. 

 

QUESTÕES:  

1) Qual a ideia principal do texto?  

2) Quem criou essa lenda? E de qual região do Brasil ela surgiu? 

3) Por que ela foi criada? 

4) Quais são os personagens da lenda do João-de-Barro? 

5) Fale sobre o índio Joebé. Quais suas características? Como foi o embate com o pai da moça que ele 

amava?  

6) Você acredita que o amor de Joebé e da moça era verdadeiro? Por quê? 

7) Comente os últimos três parágrafos da lenda. O que aconteceu na história? 

8) Reflita sobre o que é o gênero Lenda e responda: Qual a importância de haver lendas (indígenas ou 

não) circulando na sociedade?  

9) As lendas são textos importantes, estimulam a criatividade e a capacidade de imaginação. Não 
sabemos quem exatamente as criou ou quando, mas sabemos que elas foram passadas de geração em 
geração e até os dias de hoje as conhecemos. Podemos afirmar que as lendas preservam algum tipo de 

cultura? Justifique sua resposta. 

10) Imagine que você é um(a) jovem índio(a) que também está apaixonado. O pai do(a) moço(a) que 
você ama só permite que vocês fiquem juntos se você cumprir um grande desafio. A partir disso, 

você deve criar a lenda do surgimento de algum animal, como na lenda do João-de-barro que você acabou 
de ler. Pode conter diálogos. Texto de 10 a 20 linhas. 
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Vamos praticar um pouco os assuntos que você estudou em sala antes da quarentena... 

Para isso, por meio de atividades, tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

(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. 

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 
1. Qual é o maior número inteiro negativo? E o menor número inteiro positivo? 

 

 

2. Em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. 

De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor 

saldo de gols. 

• Alegre: Saldo de gols = – 7 

• Bonito: Saldo de gols = – 5 

Qual dos dois times passará para a fase seguinte do torneio? 

 

 

3. Escreva os números inteiros + 1, – 160, – 500, + 7, – 300 na ordem decrescente. 

 

 

4. Considerando os números – 70, + 20, 0, – 10, + 90, – 100, qual é: 

a) O maior dos números? 

 

b) O menor dos números? 

 

5. Observe os seguintes números inteiros: 

–30; +16; –11; –17; +12; –14; 0 

Quais deles podem substituir a letra X para que se obtenha: 

a) X > –15?      b) X < 0? 

 

 

 

 

6. Escreva todos os números inteiros que são maiores do que –8 e menores do que +4. 
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Vamos continuar praticando um pouco mais os assuntos que você estudou em sala antes da 

quarentena... 

Por meio de atividades tentaremos desenvolver a seguinte habilidade: 

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

Releia suas anotações no caderno e faça as atividades a seguir. 

 

ATIVIDADE 

1. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de 

semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de 75 reais. No domingo fez sol, e ele teve 

um lucro de 125 reais. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao Sr. João? De quanto? 

 

 

 

 

2. Calcule o resultado de cada adição. 

a) (+31) + (–27) = 

b) (–50) + (+45) = 

c) (–20) + (–11) = 

d) (+47) + (+23) = 

e) (–21) + (+55) + (–29) = 

3. Caio tirou o extrato bancário de sua conta corrente e verificou que havia R$1.900,00. Ele 

pagou contas com três cheques: um de R$400,00 para o supermercado, outro de R$600,00 

para a prestação do carro e outro de R$1.300,00 para o aluguel. Qual é o valor que Caio deve 

depositar na conta para, após os descontos, não ficar com saldo negativo? 

 

 

 

4. Carmem e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmem fez 310 pontos e Amélia, 

–130 pontos. Quantos pontos Carmem fez a mais que Amélia? 

 

 

 

5. Calcule o resultado das seguintes multiplicações. 

a) (+7) ∙ (–5) =      c) (+11) ∙ (+6) = 

b) (–10) ∙ (+3) =     d) (–12) ∙ (+4) ∙ (–2) = 

6.  Efetue as seguintes divisões: 

a) (+15) : (–5) =     c) (–20) : (–20) = 

b) (–32) : (+4) =     d) (+75) : (+5) = 
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Formção e Funcionamento das Monarquias 

TURMA ANO: 7º Equipe docente de História 

Data: aula 01 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.  

 

 

CONTEÚDO 

● Pense 

● Registre suas opiniões e conclusões. 

 

Você já parou para pensar que vive num mundo cheio de NAÇÕES, PAÍSES? 

Mas, afinal, o que é tudo isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender o conceito de nação nas sociedades modernas europeias: 

 

“As tentativas de se estabelecerem critérios objetivos sobre a existência de nacionalidade, ou de 

explicar porque certos grupos se tornaram “nações” e outros não, frequentemente foram feitas 

com base em critérios simples como língua ou etnia. (...) Todas as definições objetivas falharam 

pela óbvia razão de que, dado que apenas alguns membros da ampla categoria de entidades que 

se ajustam a tais definições podem, em qualquer tempo, ser descritos como “nações”, sempre é 

possível descobrir exceções.” 

(HOBBSBAWM, J. ERIC. Nações e Nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. Pg. 14-

15.) 
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“Assim, dentro de um espírito antropológico, proponho a seguinte definição de nação: uma 

comunidade política imaginada - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo 

tempo, soberana.” 

(ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginada: Reflexões sobre a origem e difusão do nacionalismo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1983. Pg.32) 

 

 

 

 

 

2. A ATIVIDADE... 

 

COM BASE NOS CONCEITOS EXPOSTOS DESENVOLVA UM TEXTO COM OS SEGUINTES 

PONTOS: 

 

▸ Qual o conceito de nação para nas sociedades modernas europeias.  

▸ Qual a definição de nação no dicionário Aurélio. 

▸ Como você definiria o que é uma nação. 
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O texto ao lado demonstra como o Brasil se formou, isto 

é, como seu território foi adquirindo os contornos que 

conhecemos atualmente.  

 

No entanto, esses contornos tiveram a influência de 

fatores variados. Um deles foi quanto aos ciclos 

econômicos, que juntamente a eles houve uma brutal 

utilização de mão- de-obra escravizada.  

 

Nesse sentido, os índios foram os primeiros a 

experimentar tal julgoseguidos posteriormente pelos 

negros trazidos do continete africano.  

 

Em ambos os casos os bandeirantes sempre tiveram 

papel importante no desempenho de funções que se 

constituiram em captura, exploração de território e busca 

por metais preciosos. 

 

ALUNO: Escola: 

 

ANO/ TURMA: 7º 
Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Aula 04 

HABILIDADE: (EF07GE02) Avaliar, a influência dos fluxos econômicos e 

populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo 

os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas.  
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VAMOS LÁ! 

1) Observe os mapas abaixo e descreva o que ocorreu ao longo dos períodos destacados, 

de acordo com os detalhes apresentados pelas figuras dos mapas.  

 

 

Importante! Responda no seu caderno de 

geografia. 
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2) Observando as imagens abaixo, considerando os principais grupos que auxiliaram na formação do povo brasileiro (Negros 

africanos, Índios e Portugueses). Responda: O que cada grupo representou na formação do território brasileiro? Quais as 

contribuições de cada um? Explique. 

 



 

4 

 

Responda as perguntas sobre o vídeo: 

3) No início do video há uma imagem que mostra um período de tempo que representou o período colonial brasiliero. Qual o 

período compreendido? 

4) As primeiras vilas se concentravam em qual localização? 

5) Qual a mão-de-obra que garantia a produção da cana-de-açúcar? 

6) Qual a localização dos poucos portos existentes no início da colonização? 

7) Qual ciclo econômico, após ociclo da cana-de-açucar, auxiliou a interiorização (expansão da exploração de atividades para o 

interior do território) no território brasileiro? 

 

 

 

Tudo bem?! Para parar e pensar!  

 

8) Assinale a alternativa correta. 

As atividades de extração do pau-brasil e da monocultura da cana-de-açúcar ocorreram ao longo do litoral brasileiro por causa de: 

A) Ocorrência desse tipo de vegetação na faixa litorânea, a coloração avermelhada da madeira, Condições climáticas e de solo, 

apropriadas, proximidade com o continente europeu. 

B) Havia mão-de-obra contratada para realização desses trabalhos. 

C) Não era lucrativo,e, portanto, não tendo o que fazer fizeram qualquer coisa. 

D) Havia uma concorrência muito intensa com o açúcar. 
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Queridos Alunos! 

Bom dia, boa tarde ou boa noite! 
Nós, professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, preparamos atividades para que 
você possa continuar estudando sem sair de casa e é claro que precisamos da sua parceria. Podemos 
estar afastados da escola, porém sua aprendizagem não pode parar! Esta semana vamos dividir nosso 
estudo em dois dias! Então, “bora lá” organizar seus horários de estudo!  
 
Espero que vocês estejam bem! 

Habilidades Curriculares Trabalhadas esta Semana! 

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. 

 

1 – O ar é uma mistura de gases presentes na camada chamada de atmosfera, entre a crosta 

terrestre e o espaço. 

 

Observando o gráfico acima responda: 

a) Qual gás é o mais importante 

para a sobrevivência e 

funcionamento, da maioria dos 

seres vivos conhecidos como 

aeróbicos, em nosso planeta? 

Como esse gás é formado em 

nosso planeta? 

 

b) Vendo o gráfico, justifique a 

afirmação do ar ser uma mistura? 

Aluno: 

Ano/Turma: 7º Ano Professor: Guilherme Lucas Villegas de Castro e Souza 

Data:  

Componente Curricular: Ciências da Natureza 
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Observação: Azoto é outro nome dado ao Nitrogênio. 
 

 

 

 

2 – Complete os espaços abaixo com as afirmativas I e II. 

I. Aumento de gás carbônico.  II. Aumento de gás oxigênio. 
 
a) (    ) fotossíntese.   b) (   ) queima de derivados do petróleo. 
 
c) (    ) fogueira.    d) (   ) churrasqueira acesa. 
 
 

3 – As plantas são fundamentais no controle de dois gases essenciais para vários fenômenos que 

ocorrem em nosso planeta. Sendo esses gases: gás oxigênio e o gás carbônico. 

Dessa maneira, responda: 

a) A manutenção das florestas, combate ao desmatamento, e o uso de combustíveis fósseis 

como fonte de energia, controlam de que forma os gases citados?  

 

b) Cite uma ação antrópica e uma natural, que pode resultar na alteração dos gases 

presentes na atmosfera de nosso planeta. 

4 – Observe a figura abaixo: 
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Usando seus conhecimentos e a figura acima, responda as perguntas abaixo: 

a) Cite os principais gases de efeito estufa presentes na atmosfera da Terra. 

b) Diferencie efeito estufa do aquecimento global antrópico. 

5 - O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do 
planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? 

a) Destruição da camada de ozônio  d) Chuva ácida 

b) Inversão térmica     e) Eutrofização 

c) Efeito estufa 

 

6 – Uma das maneiras que o planeta Terra controla as concentrações do gás carbônico, é o 
chamado “sequestro de carbono”. Sobre esse fenômeno responda: 

a) Como ele ocorre? 

b) Qual o papel das plantas nesse fenômeno? 
 



1 
 
 

 

 

Dear Student! 

Aqui é o professor Nícolas Bessa! Tenho certeza de que alguns de vocês já foram meus “students” em 

algumas escolas municipais aqui de Taubaté! Hoje não vou pedir mapa de sala ou ainda dizer “separa esse 

grupinho aí do fundo!”. Na verdade, gostaria de pedir sua parceria! Podemos estar afastados da escola, 

porém sua aprendizagem não pode parar! Pensando nisso, estou desenvolvendo algumas atividades para 

te ajudar a continuar estudando Inglês sem sair de casa. Esta semana vamos dividir nosso estudo em dois 

dias! Então bora lá organizar seus horários de estudo!  

Hope you are all okay 

Teacher Nícolas 

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). 

 

Vamos começar nossa aula com algumas Warm-up Questions! 

 Você gosta de ouvir música? 

 Você costuma ouvir música em seu celular?  

 Qual gênero musical você gosta? 

 Você tem um cantor ou banda favorita? 

 Vocês já ouviu falar em folk music? 

 

Leia o texto a seguir e sublinhe os cognatos:  

Holi festival 

Bright neon powder covers revelers in northern India during the annual Hindu celebration called Holi, usually 

held in March. Known as the festival of colors, Holi is celebrated on the last full moon in the lunar month of 

Phalguna. This ancient tradition marks the end of winter and honors the triumph of good over evil. Celebrants 

light bonfires, throw colorful powder called gulal, eat sweets, and dance to traditional folk music.  

Available at: <https://kids.nationalgeographic.com/explore/holi/#holi-powders.jpg>. Accessed on: Aug. 16, 2018 

Fonte: Time To Share (2018) 

Nome: 

Ano/Turma: 7º Ano Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 

Data:  

Disciplina: Língua Inglesa 
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1. Qual o principal assunto do texto? 

a. A tradição da música folk na Índia.  

b. A tradição festiva de um povo chamado gulal.  

c. O festival Phalguna que, celebrado em março, marca o final da primavera.  

d. O festival das cores, que acontece no norte da Índia e marca o final do inverno 

 

2. Qual é o nome do festival?   

____________________________________________________________________________________ 

3. Quando ele ocorre?  

____________________________________________________________________________________ 

4. O que os foliões fazem nesse carnaval? Cite uma atividade. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Complete a tabela abaixo com os dias da semana em Inglês: 

 

Vocabulary:  

Yesterday- ontem 

Tomorrow- Amanhã 

 

Gabarito 

1. D   2. Holi 

3.  It is usually held in March 

4. People light bonfires, throw colorful powder, dance folk music, eat sweets  


