
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

        Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

ANO DE ENSINO: 7º ano 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: Se Liga na Língua - Leitura, Produção de texto e Linguagem 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: (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.  

 

DIA 1:  

- Leitura da canção Até Amanhecer, das páginas 16 e 17. 

-Leia a letra da canção Até Amanhecer, da rapper paranaense Karol Conka, na página 16; ouça a música 

no site indicado no final da página (se possível); converse sobre a letra com seus irmãos ou responsáveis 

e depois responda à atividade 1 (a,b, c) no seu caderno.  

 

DIA 2:  

- Leitura do poema “O espelho da entrada”.  

- Assim como a canção Até Amanhecer, o poema também é escrito em versos. Leia para seus irmãos 

ou responsáveis o poema “O espelho da entrada”, de Konstantínos Kaváfis, da página 116. Depois da 

leitura, responda às questões da seção “Desvendando o texto” 1 (a,b,c) e 2 (a, b, c, d, e) da página 117, 

no seu caderno.  

 

DIA 3:  

- Desvendando o poema “O espelho da entrada”. 

-Releia o poema “O espelho da entrada” (página 116) e responda às questões 3 (a, b, c, d, e, f), 4 (a, b, 

c, d, e) e 5 (a, b, c, d,) da página 117, no seu caderno.  

 

DIA 4: 

- Análise do poema narrativo. 

 -Leia mais uma vez o poema “O espelho da entrada” (página 116) e responda às questões de 1 a 5 da 

seção “Como funciona um poema narrativo?”, da página 118, em seu caderno. Aproveite para anotar 

também a nota explicativa sobre os poemas narrativos logo abaixo da questão 5!  

 

DIA 5:  

-Comparação de poemas, páginas 118 e 119. 

- Leia o poema “bolo de laranja”, da poetisa Alice Sant´Anna (página 118) e responda às questões da 

seção Refletindo sobre o poema, página 119 (de 1 a 4).  

Esperamos que você tenha aprendido bastante com essas atividades. Até breve!  
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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 1 - Análise filmográfica: “Mãos talentosas – A história de Ben Carson” 

 

SINOPSE: Este filme narra a história real de Benjamin, um menino pobre de Detroit, desmotivado, 

que tirava más notas na escola. Porém, aos 33 anos, ele se tornou o diretor do Centro de Neurologia 

Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA. Em 1987, o Dr. Carson 

alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses, 

unidos pela parte posterior da cabeça: uma operação complexa e delicada, que exigiu cinco meses de 

estudos e preparação e durou vinte e duas horas de cirurgia. 

 

Esta história, profundamente humana e comovente, contribuirá para o desenvolvimento das reflexões 

propostas, favorecendo muitas outras percepções pessoais existenciais. 

 

ATIVIDADES: 

 

1. Assistir ao filme (Link da escola) 

 

2. Responder ao roteiro de questões propostas para análise reflexiva sobre o filme. (Link da escola) 
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ANO DE ENSINO: 7º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

 LIVRO DIDÁTICO: MOSAICO 

 

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. 

Dia : 1“ Muralismo”  

Atividade de leitura, interpretação de texto e resoluções de questões 

Páginas: 90 e 91 

Desenvolvimento: Ler as páginas e responder no caderno de arte as questões da página 90. 

 

 Dia: 2 “ Muralismo” 

Atividade: O Muralismo ou pintura mural é feita sobre muros ou paredes, sendo executada diretamente 

na superfície, podendo ser trabalhada com tinta ou colagem de papéis. 

Desenvolvimento: Trabalhe no caderno de arte uma colagem artística, podendo tomar como referência 

as imagens das páginas 90 e 91. Você pode trabalhar um rosto humano ou formas de animais. 
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ANO DE ENSINO: 7º ano 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

LIVRO DIDÁTICO: Inspire Ciências 

Habilidade desenvolvida: (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases identificando a 

sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 

Objetivos: Conhecer a formação da atmosfera e estabelecer ligações entre os fenômenos atmosféricos 

naturais e/ou provocados pelas atividades humanas que interferem no equilíbrio da sua composição. 

Dia 01 

Faça a leitura da página 86 do livro de Ciências Inspire 7ano, e responda: 

Se pudéssemos separar os componentes do ar seco (isto é, sem vapor de água) em 100 frascos idênticos, 

quantos frascos ocuparia o gás nitrogênio e quantos fracos ocuparia o gás oxigênio? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Habilidade desenvolvida: (EF07CI13) Efeito estufa e consequências do aquecimento global. 

Objetivos: Entender o mecanismo natural do efeito estufa e reconhecer as ações humanas que vêm 

aumentando a temperatura média da Terra. 

Dia 02 

Se informe sobre o aquecimento global na página 110 do livro texto, e responda: 

Por que o aquecimento global é considerado um dos problemas ambientais mais graves da atualidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Habilidade desenvolvida: (EF07CI07A) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros e 

correlacionar essas características à flora e a fauna específicas. 

Objetivos: Reconhecer a diversidade de ecossistemas brasileiros. 

Dia 03  

Informe-se sobre os biomas do Brasil (unidade 2 do livro de Ciências) e resolva as atividades da página 

54.  
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7º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA: Sociedade e Cidadania – 7º ano 

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

inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

 

 

Dia 1: 

- Retomando o estudo: Mudanças na Europa feudal. 

- Leitura das páginas 46, 47, 48 e 49 / Realização das atividades 1 e 2 da página 60.  

 

Dia 2:  

- Retomando o estudo: As feiras medievais e as Cruzadas. 

- Leitura das páginas 50, 51, 52, 53 e 54 / Realização das atividades 3, 4 e 5 da página 61.  

 

Dia 3: 

- Retomando o estudo: As universidades e as crises do século XIV. 

- Leitura das páginas 55, 56, 57, 58 e 59 / Realização das atividades de 6, 7, 8 e 9 da página 62.  

- Atividade extra: elabore um pequeno texto comparando a Peste Negra, do século XIV, com a atual 

pandemia a qual estamos enfrentando atualmente, citando semelhanças e diferenças entre elas. 
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ANO DE ENSINO: 7°ano 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

 

LIVRO DIDÁTICO: Matemática Bianchini 7°ano. Autor: Edwaldo Bianchini. Editora: Moderna. 

9°edição. São Paulo, 2018. 

Habilidades Desenvolvidas:  

(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. 

 

Dia 1: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre a Introdução do estudo dos Números Inteiros e  

pesquisar os sites sugeridos no rodapé da página para complementação da aprendizagem. 

- Leitura das páginas 11 e 12/ Realização das atividades de pesquisa complementar sugerida no rodapé 

da página 11. 

 

Dia 2:  

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre a Introdução do estudo dos Números Inteiros. 

- Leitura da página 13/ Realização das atividades da página 14. 

 

Dia 3: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre a representação dos Números Inteiros na reta numérica 

e módulo, além de pesquisar os sites sugeridos no rodapé da página para complementação da 

aprendizagem. 

- Leitura da página 15/ Realização das atividades de pesquisa complementar sugerida no rodapé da 

página 15 e realização das atividades da página 16. 

 

Dia 4: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre os Números Inteiros - opostos ou simétricos. 

- Leitura da página 17 (topo)/ Realização das atividades da página 17 (rodapé). 

 

Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre os Números Inteiros – comparação entre números 

inteiros. 

- Leitura da página 18/ Realização das atividades da página 19. 
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ANO DE ENSINO: 7 º ano 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

(HCEFLI0714T) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias.  

Objetivos: Aprofundar o conhecimento do aluno sobre os gêneros história em quadrinhos (HQ), 

charge, tirinhas, apresentando suas características principais, seus elementos composicionais e 

estilísticos. 

 

Descrição das atividades  

Livro didático “ Beyond Words 7º ano” 

1 -  Livro p. 126 e 127 (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. Leitura das capas de HQ. 

 Responda no caderno: 

a) Você gosta de ler histórias em quadrinhos (HQ)? Em caso afirmativo, quais são os seus preferidos? 

Em caso negativo, por não gosta de ler? 

b) De acordo com as capas mostradas nas p. 126 e 127, escreva quais personagens você conhece ou já 

ouviu falar sobre. 

(HCEFLI0714T) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias.  

 Na p. 128, temos dois textos (cartuns) retratando “tempos modernos”, responda no caderno: 

a) Que tipo de situações é criticado nos textos? 

b) O que os textos têm em comum?  

c) Os textos são cartuns, escolha uma das alternativas (questão C, p.128) que apresenta as 

características desse tipo de texto. 

Utilize os links para auxiliar na tradução: Tradutor:  https://dictionary.cambridge.org/pt/translate/ 

Dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary/ 

 

d) Na p.129, no primeiro quadrinho do texto I, há balões de pensamento com pontos de interrogação, 

o que isso representa? 

e) Qual é a crítica feita no texto I em relação aos adolescentes? 

f) O que é engraçado no texto II, da p. 129? 

 

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. 

2 - Nas p.128 e 129, serão trabalhadas (HCEF07LI17T) Construir permanentemente repertório 

relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua Inglesa em contextos de 

aprendizagem da língua. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/translate/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary/
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ANO DE ENSINO 7º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

• HCEF07EF03CT: Praticar um ou mais esportes de invasão oferecidos pela escola, usando 

habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

 

OBJETIVOS:  

• Identificar os esportes de Invasão (Rugby), seus objetivos e regras. 

• Conhecer o processo histórico do Rugby. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – 

• O aluno deverá pesquisar sobre o Rugby em sites de busca com palavras chave: Rugby; História 

do Rugby; Regras oficiais Rugby. 

• Após a pesquisa o 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. 
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ANO DE ENSINO: 7° ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Expedições Geográficas - 7° ano 

Habilidades Desenvolvidas:  

(EF07GE01) Avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos 

acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.  

(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 e procurar seu significado e realizar as atividades propostas a seguir no caderno. 

 

Dia 1: 

- Leitura e interpretação de texto para compreender o início do processo de formação do território 

brasileiro, quais os motivos levaram a isso e o imaginário social sobre nosso país. 

- Leitura da página 20 e 37 

 

Dia 2:  

- Leitura e interpretação de texto e mapa para compreender o avanço dos limites do território brasileiro 

e a sua relação com a exploração dos recursos naturais.  

- Leitura da página 21 a 24/ Realizar o exercício 3 e 4 (página 28).  

 

Dia 3: 

- Leitura e interpretação de texto e mapa para compreender que antes de ser considerado um país 

denominado Brasil, seu território já era habitado antes e ao longo desses anos, além do estereótipo 

criado sobre o índio, os povos originários vem perdendo o poder sobre suas terras e por consequência 

sua cultura que também explica o povo brasileiro está sendo desvalorizada. 

- Leitura da página 27/ Realizar os exercícios 1 e 2 (página 27) e 5 (página 28). 

 

 

 

 

 


