
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 03/08/2020 a 14/08/2020 

7º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Olá queridos alunos e alunas. Voltamos, no 3º bimestre com novas atividades 

para vocês. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam! 

 Não deixem as atividades acumularem. O momento é difícil, mas as atividades 

remotas são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 O material foi impresso para todos. Sabemos que nesse momento onde a 

pandemia apresenta muitos casos, devemos evitar aglomerações e contato, 

porém vimos que os alunos apresentaram um maior rendimento quando 

receberam os materiais impressos e fazendo o uso dos cuidados básicos, 

podemos evitar esse vírus. 

 Agradecemos a atenção de todos os alunos, das famílias e desejamos BONS 

ESTUDOS a todos! 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 03/8 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ED. FÍSICA 

a 07/8 Dia 03/8 Dia 04/8 Dia 05/8 Dia 06/8 Dia 07/8 

DE 10/8 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 14/8 Dia 10/8 Dia 11/8 Dia 12/8 Dia 13/8 Dia 14/8  

 

 



GEOGRAFIA – 03/08/2020 

 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 
 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 
 Colar as atividades no caderno e responder as questões. 

 

Queridos alunos, o texto abaixo trata não só sobre urbanização e meio ambiente, mas, sobretudo 

de cidadania. Mas, você sabe o que é cidadania? O que é ser cidadão? Se sim, ótimo! Se não, vai aí 

uma explicação... 

 

 

 

Agora, que você já sabe o que é cidadania e o que é ser cidadão, que tal ler o 

texto abaixo? 

 

VAMOS PLANTAR UMA ÁRVORE? 

“Toda cidade com pouca vegetação é uma cidade quente, poluída, barulhenta, feia e sem vida. O 

concreto que dissemina o cinza por cima do verde provoca a erosão do solo, eleva a temperatura, diminui 

a biodiversidade e o sombreamento natural, prejudica a absorção da água das chuvas e reduz a 

disponibilidade de matéria orgânica para várias espécies. Cada árvore derrubada representa menos 

umidade no ar, mais poeira, mais gás carbônico. Cada árvore plantada, por outro lado, recupera o verde 

perdido, restituindo uma pequena parte das condições necessárias ao equilíbrio do meio ambiente. 

No Recife [capital do estado de Pernambuco], três sementeiras encontram-se à disposição dos 

habitantes que queiram renovar o ar de sua rua ou do seu bairro – sem gastar um tostão com isso. É do 

Sítio da Trindade, em Casa Amarela, que saem as mudas para os parques, as praças, as escolas e para 

boa parcela de nossas ruas e avenidas. Há ainda uma sementeira em Dois Irmãos, em área da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, e outra no Jardim Botânico, no Curado. Todas elas estão 

abertas à visitação. São ao todo 4,5 mil mudas de plantas nativas e exóticas para escolher à vontade. É só 

ligar e solicitar o serviço, que a prefeitura banca o custo. Atualmente, são atendidos 350 pedidos por mês. 

Devia ser mais. Infelizmente, o recifense não apenas não tem o costume de plantar árvores, como faz o 

inverso, depredando a vegetação existente. Um exemplo raro é o do médico Vamberto Maia, entrevistado 

pelo JC em outubro passado. ‘Seria muito legal se cada pessoa adotasse uma árvore ou plantasse uma 

muda a partir de uma data especial, como nascimento, bodas e formatura’, disse ele, que há 15 anos faz 

plantios voluntariamente, principalmente de fruteiras, em bairros como Graças, Rosarinho, Torre e 

Madalena. 

A ação dos vândalos compromete o trabalho da prefeitura e de voluntários como Vamberto. 

Segundo o governo municipal, de 30% a 40% das árvores plantadas sofrem depredação. ‘É mais difícil 

fazer arborização urbana do que recuperar uma mata’, lamenta o gerente de Sementeira do Recife, 

Fernando Bivar. [...]” 

Jornal do Commercio, Recife, 8 fev. 2010. Editorial, p.2. 

 

 

 

 

 

Erosão 

Processo de desgaste do solo e das rochas que resulta no 
transporte de sedimentos para porções mais baixas do 
terreno. 
 

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. 

Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez 

que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de 

outro cidadão. 



 

AGORA É HORA DE PÔR A...  
 

 

 
Observe o menino plantando uma muda de jaca... 

Vamos plantar uma árvore, agora também? Você 

terá que usar a sua criatividade e imaginação e 

utilizar o que você tem em casa. LEMBRE-SE 

FIQUE EM CASA!! 

 

Ah! Vai aí uma dica, caso você não tenha um quintal ou 

vaso para fazer o plantio, você poderá usar uma caixinha 

de leite cortada ao meio, garrafa Pet, potinho de iogurte, 

saquinhos de leite ou iogurte, latinha de margarina, xícara 

que não utiliza, enfim, use a criatividade e materiais que 

tem em casa. 

Mas, o que plantar? 

Você poderá plantar uma árvore, um girassol, uma flor, um 

feijão, hortelã, cheiro verde, uma samambaia, uma planta...  

Orientações: No momento do plantio seja em um vaso, no solo mesmo, na sua janela, você irá registrar. 

Mas como? Pode ser um vídeo, um áudio. Você terá a responsabilidade e a disciplina de cuidar da sua 

planta, pois quando voltarmos em aula presencial vamos observar como ficou esta planta, seria o 

desabrochar, como as etapas de nossa vida. Logo estaremos juntos novamente e observaremos cada 

plantio. 

 

AGORA, CHEGOU A VEZ DO REGISTRO... VAMOS LÁ!! 

 

 

Para responder as questões 1 e 2, leia o texto “Vamos plantar uma árvore?”. 

1) Por que, segundo o texto, a procura pelas sementeiras no Recife é pequena? 

2) Você concorda com a afirmação “É mais difícil fazer a arborização urbana do que recuperar uma 

mata”? Por quê? 

3) Em sua cidade, há alguma iniciativa semelhante à relatada no texto? Comente. 

4) Pesquise em revistas, livros, jornais, internet sobre a origem da planta que você escolheu para o 

plantio e cultivo. 

 

 
 

 

BOA ATIVIDADE!! 
#FICAEMCASA 

 

 

 



 

Estudando em casa: Língua Portuguesa –7 º ano  

04 e 11 de agosto 
 

PRODUÇÃO DE ANOTAÇOES DIÁRIAS 
 

 Você tem o costume ou já se pegou escrevendo algo sobre o seu dia, algum sentimento 

momentâneo, ou até mesmo alguma coisa que aconteceu com você? Então, agora será a sua vez 

de organizar essas ideias em um caderno! 

 Leia atentamente as dicas para que você inicie suas anotações em seu diário (o caderno que 

recebeu ao pegar o material na escola) 

 Inicie fazendo uma identificação na primeira folha do seu caderno, você pode imprimir algo que 

contenha seus dados pessoais, isso também pode ser feito a mão e decorado como queira, evite 

muita canetinha, pois ela pode borrar o verso e você não conseguirá escrever na parte de trás! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara, comecei a escrever um 

diário, e coloquei uma foto 

minha e meus dados 

pessoais no início! 

 

Diário é um caderno, geralmente de 
caráter íntimo, onde se fazem anotações 
que contêm uma narrativa manuscrita, 
geralmente diária de experiências 
pessoais que é organizada pela data de 
entrada das informações. Um diário 
pessoal pode incluir experiências de uma 
pessoa e/ou pensamentos, sentimentos e 

segredos. 

??! 

O que é um 

diário? 

Que legal, vou começar a 

fazer o meu, nesta época de 

quarentena vai ser legal 

registrar algumas coisas! 



 Dia 04/08 - Faça sua autobiografia – você poderá seguir o exemplo abaixo falando de você e suas 
conquistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dia 06/08 - Para tudo dar certo ou sair da melhor forma possível tenho que pontuar algumas metas 

para que a minha semana seja feliz e organizada. Assim, comece o seu diário escrevendo pelo 

menos 10 metas que você deseja realizar. Ex:- vou organizar o meu quarto. 

 Dia 07/08 -  Escolha uma pessoa que é muito especial pra você e escreva sobre ela. Para rechear 

o seu registro, você poderá colar fotos em que estejam juntos e contar o que você aprendeu com 

ela. 

 Dia 10/08 - Faça uma coleção de palavras positivas que tenha tido durante o dia. 

 Dia 11/08 - Com certeza você deve ter uma música que não sai da sua cabeça. Escreva um trecho 

dela e tente ilustrar quais sentimentos ela desperta em você. 

 Dia 12/08 - Pensando nas pessoas que se encontram doentes, não só pelo Covid-19, elabore uma 

receita para encorajá-los. 

Ex.- Encorajando em tempos difíceis: 

1xícara de amor 

2 colheres de ânimo 

2 copos de alegria.... 

 Dia 13/08 – Faça uma lista de filmes (máximo 5) que transmitam mensagens/lição de vida, depois 

escreva um breve relato sobre o que você aprendeu com pelo menos um desses filmes e para 

finalizar, ligue e indique esse filme para alguém. 

 Após esses 15 dias de registro envie ao seu professor um vídeo folheando seu diário! E conte a ele 

como está sendo sua experiência de registro diário! No vídeo leia a sua autobiografia para seu 

professor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO 



VOCÊ CONHECE? 
 

O LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA 
 

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe 
disso melhor do que Greg Heffley, que se 
vê mergulhado no ensino fundamental, 
onde fracotes subdesenvolvidos dividem 
os corredores com garotos que são mais 
altos, mais malvados e já se barbeiam. 
Em “Diário de um banana”, o autor e 
ilustrador Jeff Kinney nos apresenta um 
herói improvável. Como Greg diz em seu 
diário: “Só não espere que eu seja todo 
'Querido diário' isso, 'Querido diário' 
aquilo.” Para nossa sorte, o que Greg 
Heffley diz que fará e o que ele realmente 
faz são duas coisas bem diferentes. 

 
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
VAMOS REFLETIR - Leia o poema ao lado e responda      
                              
1) O que você sentiu ao ler o poema? 

2) Não tem passos... Nem raparigas e rapazes de mãos 

dadas... Qual sentimento você teve ao ler estes versos? 

3) “...fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa” como 

transmitir nossas emoções fechado dentro de nós 

mesmos? 

4) Lisboa não tem beijos e abraços “de que maneira 

podemos transmitir nossos sentimentos as pessoas 

sem abraçá-las? 

5) Fechando os olhos e abrindo para a imaginação você 

consegue imaginar como tem sido os dias nesta 

cidade? Está sendo diferente da nossa cidade? 

6) O que mais você sente ao ver tantas pessoas não 

levando a sério as precauções diante da pandemia do 

coronavírus? 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



MATEMÁTICA – 06/08/2020 

Adição e Subtração de Números Inteiros 

A adição e a subtração de números inteiros envolvem algumas regras básicas, essenciais para a obtenção 

do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os 

cálculos seguidos da respectiva regra matemática. 

Quando não ocorrer a presença de parênteses nas operações, devemos proceder da seguinte maneira: 

 Quando os sinais dos números são iguais, devemos adicionar mantendo o sinal dos números. 

Observe os exemplos utilizando a reta numérica: 
 

a) +4 +5   
Primeiro iniciaremos a nossa contagem partindo do ponto 0, caminhamos quatro unidades para a direita e, 
em seguida, caminhamos mais cinco unidades para direita. Chegamos ao ponto +9, ou seja 9: 

 
 

Então: +4 +5 = +9 (tenho 4 reais e ganhei da minha mãe 5 reais, fiquei com 9 reais) 

 

b) −1 −3 

Como você já foi dito, iniciaremos a nossa contagem partindo do ponto 0. Agora caminharemos para a 
esquerda uma unidade, em seguida caminharemos também para a esquerda três unidades. Chegaremos 
ao ponto −4: 

 
 

Então: −1 −3 = −4  (devo 1 real para meu pai e 3 reais para meu irmão, devo um total de 4 
reais) 

 

Outros exemplos: 

+ 9 + 9 = + 18 

–1 – 1 = – 2 

+ 4 + 6 = +10 

–7 – 8 = – 15 

– 9 – 10 = – 19 

+ 15 + 16 = + 31 

+ 64 + 6 = + 70 

– 54 – 34 = – 88 



 

 Quando os sinais são diferentes, devemos subtrair os números mantendo o sinal do número de 

maior módulo. 

Observe os exemplos utilizando a reta numérica: 
 

a) +9 −4 

Saindo do ponto 0, caminharemos nove unidades para a direita. Em seguida caminharemos quatro 
unidades para a esquerda. Chegamos ao ponto 5: 
 

 
 

Então: +9 −4 = +5 (tenho 9 reais no bolso e devo 4 reais para Carlos, pago a minha dívida e 
sobrará ainda 5 reais)  
 
 

b)  −7 +3 

Saindo do ponto 0, caminharemos sete unidades para a esquerda. Em seguida caminharemos três 
unidades para a direita. Chegamos ao ponto −4: 

 
 
 

Então: −7 +3 = −4 (devo 7 reais para Maria e tenho 3 reais no bolso, pago a minha dívida e 
fico devendo ainda para Maria 4 reais) 
 
 
c) +5 −5  
Saindo do ponto 0, caminharemos cinco unidades para a esquerda. Em seguida caminharemos cinco 
unidades para a direita. Chegamos ao ponto 0 

 
Então: +5 −5 = 0 (ganhei 5 balas do meu avô José e dei as 5 balas para a minha irmã, fiquei  
sem nenhuma bala; ou seja, a soma dos números opostos é sempre zero) 
 
 



Outros exemplos: 

– 4 + 6 = + 2 

– 10 + 5 = – 5 

– 20 + 36 = + 16 

– 60 + 80 = + 20 

– 21 + 5 = – 16 

Assistam os vídeos e façam o registro da explicação: 

https://www.youtube.com/watch?v=gdxZsqkw9zw&list=PL6YaAjeehLplvOC8LiNIADAT-hiXEeYQu&index=3 

 

Atividades: Livro Matemática Bianchini, p 30, exercícios: 46, 47, 49 e 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No calendário cristão, o nascimento de Cristo é 

considerado o marco zero (0). Os fatos acontecidos 

antes de Cristo têm os anos indicados pela sigla a.C. 

ou pelo sinal de menos (–). São, por isso, considerados 

números negativos. Já os fatos acontecidos depois de 

Cristo têm os anos indicados pela sigla d.C. ou pelo 

sinal de (+) positivo ou sem sinal. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdxZsqkw9zw&list=PL6YaAjeehLplvOC8LiNIADAT-hiXEeYQu&index=3


EDUCAÇÃO FÍSICA – 07/08/2020 

 

 Olá queridos (as) alunos (as), juntamente com as atividades impressas na quinzena 

passada, enviamos um texto sobre o Folclore. Cole esse texto em seu caderno que as próximas 

atividades serão relacionadas a ele! 

 

1º Momento – Pensando nos brinquedos e nas brincadeiras relacionadas ao Folclore, 

procure por algum parente que queira conversar sobre isso. Se achar 

necessário, pode conversar com mais de uma pessoa e lembre-se que 

nesse momento, podemos até utilizar o WhatsApp para essa conversa. 

 Segue algumas questões para orientar a sua conversa e registre no 

caderno alguns pontos que achar mais interessantes: 

 

 Quais eram as brincadeiras? 

 Onde brincavam? 

 Com quem brincavam? 

 Usavam algum brinquedo para essas brincadeiras? 

 Onde essa (s) pessoa (s) aprendeu / aprenderam essa brincadeira? 

 O que sentia ao participar dessas brincadeiras? 

 Daquelas pessoas que você brincava, ainda tem algum contato nos dias de hoje? 

 

Pensando nessa conversa, escolha 2 ou 3 brinquedos ou 

brincadeiras possíveis para realizar agora.  

 

 

2º Momento – DESAFIO: Registre sua experiência através de fotos ou vídeo e 

envie para o (a) professor (a) - (Construção de um brinquedo ou a 

participação em uma brincadeira relacionada à conversa do 1º momento). 

 

 

3º Momento – Faça a leitura do texto: FOLCLORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 10/08/2020 

 

AULA – CÉLULAS PROCARIONTES E EUCARIONTES  

 

Objetivos de aprendizagem 

Diferenciar as células procariontes e eucariontes. Diferenciar a célula animal da célula vegetal. 

 

OS TIPOS DE CÉLULAS 

As células podem ser classificadas também de acordo com a organização estrutural, ou seja, 

organização da sua estrutura, o que a compõe, elas podem ser: 

 Células Procariontes; 

 Células Eucariontes. 

Mas afinal qual é a diferença dessas células? 

 

CÉLULAS PROCARIONTES 

As células procariontes (vem do grego pro 

que significa primitivo, e karyon que significa 

núcleo) têm estrutura simples e menos 

compartimentalizada (em compartimentos) que as 

células eucariontes, pois contêm menos 

organoides (pequenas estruturas que funcionam 

como pequenos órgãos no interior das células, 

garantindo a sobrevivência delas). Além disso, elas 

não possuem núcleo o material genético fica 

disperso (livre) no citoplasma (espaço de dentro da 

célula). Nessas células não há alguns tipos de 

organoides, como mitocôndrias e cloroplastos, 

encontrados em células eucariontes. Todos os organismos procariontes, como as bactérias, são 

unicelulares (única célula). 

 

CÉLULAS EUCARIONTES 

Nas células eucariontes (vem do grego eu, 

que significa verdadeiro, e karyon, que significa 

núcleo) o material genético é delimitado pelo 

envelope nuclear ou também chamado de 

carioteca, constituindo o núcleo, ou seja, possui 

núcleo organizado e delimitado por uma 

membrana. Essas células apresentam organoides 

que também são envolvidos por membranas, 

como as mitocôndrias. 



Os seres eucariontes podem ser unicelulares, como as amebas, ou multicelulares, como os 

animais e as plantas. 

As células eucariontes podem ser célula animal ou célula vegetal. 

 

CÉLULA ANIMAL 

A célula animal contém grande quantidade variedade de organoides citoplasmáticos (pequenas 

estruturas que desempenham um papel vital para célula). Os centríolos, que são exclusivos desse tipo de 

célula, auxiliam na divisão celular. Já as mitocôndrias participam da respiração celular, produzindo 

energia para a célula. 

 

CÉLULA VEGETAL 

A célula vegetal tem diferenças em relação à célula animal, como a presença de parede celular e 

cloroplastos. 

A parede celular está localizada do lado de fora da membrana plasmática, é rígida e formada por 

celulose, um tipo de açúcar. Protege o citoplasma e dá sustentação à célula. 

Os cloroplastos são organoides ricos em um pigmento verde chamado de clorofila, que é 

fundamental no processo de fotossíntese.  

A célula vegetal também contém grandes vacúolos citoplasmáticos com função de armazenamento 

de água, sais e outras substâncias. 

Estrutura das células animal e vegetal. 

 

APÓS A LEITURA DO TEXTO, VAMOS RESPONDER EM SEU CADERNO AS ATIVIDADES 

ABAIXO: 

1) Anote em seu caderno as semelhanças e diferenças entre células eucariontes e procariontes. 

2) Assinale a alternativa que que corresponde com a pergunta: 

É correto afirmar que todas as células possuem membrana e citoplasma, mas que nem todas possuem 

núcleo? 

(A) É correto, pois as células eucariontes não têm núcleo. 

(B) É correto, pois as células procariontes não tem núcleo. 

(C) É incorreto, pois existem células sem membrana plasmática. 

(D) É incorreto, pois em todas as células o material genético encontra-se misturado no citoplasma. 



3) Qual é a função das mitocôndrias? 

4) As células animal e vegetal apresentam algumas diferenças marcantes, porém também algumas 

semelhanças. Analise atentamente as alternativas seguintes e marque a única que não corresponde a 

uma estrutura comum a essas células. 

(A) Membrana plasmática. 

(B) Ribossomo. 

(C) Parede celular. 

(D) Mitocôndria. 

 

5) A célula vegetal e a célula animal, apesar de tratarem-se de células eucariontes, apresentam algumas 

diferenças. Na célula vegetal, por exemplo, observa-se a presença de uma estrutura com função de 

armazenamento de água, sais e outras substâncias. Essa estrutura é chamada de: 

(A) Cloroplasto. 

(B) Vacúolo. 

(C) Mitocôndrias. 

(D) Membrana plasmática. 

 

6) Descreva em seu caderno a diferença de uma célula eucariótica animal de uma célula eucariótica 

vegetal. 

 

 

Que tal confeccionar um Jogo da Memória Celular?  

Então, vamos lá! Além de muita imaginação e criatividade, você vai precisar de: 

 lápis; 

 borracha; 

 canetinhas coloridas; 

 lápis de cor; 

 tesoura sem ponta; 

 papelão (de preferência não muito grosso, como caixa vazia de sabão em pó, caixa de amido de 

milho e outras que você tiver em casa.) 

 



Agora, é só colocar a... 

 

 
Bora desenhar e escrever as cartas do jogo no papelão, conforme o modelo, depois recortar e correr para 

jogar... Fique a vontade para usar sua criatividade! Depois é só aprender brincando! 

 

Jogo da Memória Celular 

 Número de jogadores: 2 jogadores 

 Quantidade de cartas: 24 

 As cartas deverão conter imagens ou definições sobre partes/ estruturas das células.   

 Regras do jogo: 

1. Todas as cartas deverão estar embaralhadas e de faces viradas para baixo; 

2. Os participantes irão tirar par ou ímpar, para dar início ao jogo; 

3. O jogador deverá escolher duas cartas e desvirar, sendo que uma deverá estar com a definição 

correspondente à imagem, ou seja, deverá ser o par; 

4. Caso o jogador não conseguir pegar o par correto, ele irá devolver novamente as cartas e 

misturar junto com as outras para que o segundo participante possa tentar acertar a jogada. 

5. Vence o jogo quem conseguir o maior número de cartas/pares. 

 

MODELO DO JOGO 

 

Mitocôndria Mitocôndria 

 

 

Função de 

produzir energia 

através da 

respiração celular. 

Ribossomo 

 

Ajuda na síntese 

de proteína. Pode 

estar solto no 

citoplasma ou 

aderido no retículo 

endoplasmático 

granuloso. 

Ribossomo 

Lisossomo Lisossomo 

 

 

Apresenta 

enzimas que 

ajudam na 

digestão 

intracelular. 

Núcleo 

 

Armazena o 

material genético 

(DNA). Tem poros 

para trocar 

substância com o 

citoplasma. 

Núcleo 



Retículo 

Endoplasmático 

Granuloso 

Retículo 

Endoplasmático 

Granuloso 

 

Apresenta 

ribossomos 

aderidos e tem 

como função a 

síntese de 

proteína. 

Retículo 

Endoplasmático 

Liso 

 

Não apresenta 

ribossomos 

aderidos e tem 

como função a 

síntese de lipídios. 

Retículo 

Endoplasmático 

Liso 

Complexo 

Golgiense 

Complexo 

Golgiense 

 

Armazena, 

transforma e 

empacota 

substância. Forma 

os lisossomos. 

Centríolo 

 

 

 

Ajuda na divisão 

celular e formação 

de cílio e flagelos. 

Centríolo  

Cloroplasto Cloroplasto 

 

Presente apenas 

em células 

vegetais, 

responsável pela 

fotossíntese. 

Vacúolo 

 

Vesícula – 

pequena bolsa que 

armazena ou 

transporta 

enzimas, água etc. 

Vacúolo 

Membrana 

Plasmática  

Membrana 

Plasmática 

 

É uma estrutura 

que delimita a 

célula, separando 

o meio intracelular 

do meio externo. 

Citoplasma 

 

É um material que 

se localiza no 

interior da célula, 

entre a membrana 

plasmática e o 

núcleo. 

Citoplasma  

 



INGLÊS – 12/08/2020 

ORIENTAÇÕES 

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos das atividades, copie a questão 

indicada pelo professor a caneta (azul ou preta) e responda a lápis. 

 Você poderá usar um dicionário on-line ou manual para responder às tarefas.  

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas atividades. Consulte 

também o seu caderno de Inglês. 

 

Baseado no exemplo a seguir descreva sua rotina diária em INGLÊS. 

Você pode ilustrar cada atividade do seu dia com um desenho indicando a hora. Veja o exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY DAILY ROUTINE 

I am karen, l wake up usually at seven o'clock and get up half past seven. I have a shower, I dress up, 

after have breackfast and brush your teeth. 

I go to school at eleven o'clock, usually have lunch at two o'clock, I go home at six o'clock, I arrive home 

half past six and go to bed between at ten o'clock to half past ten. 

 

MY DAILY ROUTINE 

 

My name is____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

In the morning I ________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

In the afternoom _______________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

In the evening _________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

I wake up at seven o´clock. 



MATEMÁTICA – 13/08/2020 

 
Atividades: Livro Matemática Bianchini, p. 31, exercícios: 51 e 53 

                                                                  p. 44, exercício 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostre que você é fera! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCo – arte - 7º ano                                            14/08/2020 

O circo é uma arte popular que chega a diversos públicos e é 

formada por artistas das mais diversas habilidades. 

       

CONSULTANDO O LIVRO DO ALUNO DA COLEÇÃO RUMOS DA ARTE (PÁG. 114 A 117) COMPLETE AS LACUNAS 

ABAIXO E CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE A MAGIA E ENCANTO DESSA ARTE MILENAR: 

01- REFERÊNCIA USADA NO TEXTO DE COLETIVO CIRCENSE BRASILEIRO FORMADO POR ATORES ACROBATAS: 

               

02- COBERTURA USADA NA ESTRUTURA DE CIRCOS ITINERANTES, QUE VIAJAM DE UM LUGAR PARA O OUTRO: 

    

03- ARTISTAS QUE JOGAM BOLAS OU OUTROS OBJETOS PARA O ALTO, REALIZANDO UMA SÉRIE DE MOVIMENTOS 

QUE POSSIBILITA QUE TAIS OBJETOS NUNCA CAIAM NO CHÃO: 

            

04- ATRAÇÃO QUE EXIGE CONCENTRAÇÃO EM APARELHOS COMO A CORDA-BAMBA E O MONOCICLO: 

             

05- ARTISTAS QUE DEMONSTRAM GRANDE ELASTICIDADE E CONSEGUEM REALIZAR POSIÇÕES CORPORAIS MUITO 

COMPLEXAS: 

               

06- PERSONAGEM DE DESTAQUE QUE SE APRESENTA NOS INTERVALOS ENTRE UMA ATRAÇÃO E OUTRA DO CIRCO:  

        

07- GEORGE SAVALLA GOMES FOI UM DOS MAIS FAMOSOS PALHAÇOS DO CIRCO BRASILEIRO NO SÉCULO XX, 

INTERPRETANDO SEU PERSONAGEM CHAMADO: 

          

08- PRINCIPAL ADEREÇO USADO PELOS ARTISTAS NA CARACTERIZAÇÃO DE PALHAÇO: 

              

 

COLABORAÇÃO: PROFESSORA RÚBIA RESENDE 


