
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 01/06/2020 a 12/06/2020 

7º ANO 

LEIA ATENTAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as novas atividades propostas para a próxima quinzena. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores quando voltarmos, então 

é importante que todos façam! 

 Algumas das atividades são propostas dos livros. Então, se tiver o livro, pode 

usá-lo para facilitar a leitura. Para quem está sem o livro, não se preocupe, as 

páginas do livro que serão utilizadas, estão disponíveis nesse material. 

 O material não foi impresso para todos, por precaução. Nesse momento de 

pandemia, devemos evitar aglomerações e contato com pessoas diferentes do 

nosso convívio diário. 

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

DE 01/6 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 05/6 Dia 01/6 Dia 02/6 Dia 03/6 Dia 04/6 Dia 05/6 

DE 08/6 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS FERIADO 
PONTO 

FACULTATIVO 

a 12/06 Dia 08/6 Dia 09/6 Dia 10/6 

Dia 11/6 

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

Dia 12/6  

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

 



GEOGRAFIA – 01/06/2020 

AULA: COMPREENDENDO O TERRITÓRIO BRASILEIRO, DIMENSÕES E FRONTEIRA 

 

Instruções para realização das atividades de Geografia: 

 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 

 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 

 Copiar as questões é OPCIONAL, pode fazer APENAS as respostas no caderno. 

 Leia o texto abaixo para responder as questões que seguem. 

 

O Território Brasileiro: Dimensões e Fronteiras 

O território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que o faz ser 

considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente à de um 

continente, detendo 8.514.876 km² de extensão. Por definição, todo país ou região que apresente uma 

área maior que a da Austrália (7.692.024 km²) é considerado continental, pois esse país equivale à 

extensão, quase totalmente, do menor continente existente na Terra, a Oceania. 

Assim sendo, o Brasil é o quinto maior país existente, ficando atrás de Rússia, Canadá, China e 

Estados Unidos. Sua área é tão grande que, a título de comparação, é pouco menor que a Europa, que 

possui cerca de 10,5 milhões de km². Dessa forma, podemos ter uma ideia do quanto o espaço geográfico 

e também o meio natural do nosso país são amplos e diversos, apresentando as mais distintas 

características. 

A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação de seus pontos extremos de 

localização. No sentido norte-sul, o Brasil possui uma distância de 4.394 km entre o Monte Caburaí – 

ponto localizado no estado de Roraima e posicionado no extremo norte do país – e o Arroio Chuí, esse 

último posicionado no extremo sul, no Rio Grande do Sul. Já no sentido leste-oeste, a distância é bastante 

parecida, com 4.319 km separando a Nascente do Rio Moa (Acre), no extremo oeste, da Ponta do Seixas 

(Paraíba), no extremo leste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/brasil-pais-ou-continente.htm


Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo que 15.735 km são compostos por 

fronteiras terrestres e 7.367 km são fronteiras marítimas. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 

quase todos os países do continente, com exceção apenas do Chile e também do Equador, o que 

representa toda a faixa de limitações terrestres do nosso país. 

Já nas áreas oceânicas, as fronteiras 

brasileiras estendem-se durante todo o Oceano 

Atlântico e são formadas quase que totalmente 

por praias e regiões completamente habitáveis, 

elevando o potencial turístico brasileiro. Vale 

lembrar que, além do espaço terrestre, o Brasil 

detém soberania sobre 12 milhas além do litoral 

(Mar Territorial), sem falar nas zonas contíguas e 

zonas econômicas exclusivas, que foram 

estabelecidas em tratados internacionais. 

Em geral, quando falamos em território 

brasileiro, falamos em um espaço muito amplo e 

privilegiado, pois, além de ser um dos maiores 

países do mundo, o Brasil também é um dos que 

possuem as maiores áreas habitáveis e 

produtivas. Isso acontece porque os países 

maiores do que o nosso apresentam, em geral, 

muitas áreas inóspitas, como regiões polares, 

montanhosas ou desérticas, o que praticamente 

inexiste no Brasil. Portanto, em termos naturais, 

podemos dizer que o Brasil é um espaço dotado 

de inúmeras riquezas e importâncias. 

 

 

 Após a leitura atenta e a retirada dos vocábulos desconhecidos, responda o que se pede: 

 

Compreendendo o texto: 

1- Porque o Brasil é considerado um País de dimensões continentais? E qual é a posição do Brasil em 

relação aos Países mais extensos territorialmente do mundo? 

2- Quais são os Países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil? Existe algum País da 

América do Sul que não faça fronteira com o Brasil? Se sim, qual (is)? 

3- Pesquise os Países mais extensos do mundo desde o primeiro até a posição do Brasil, e cite em quais 

continentes respectivamente esses Países se localizam.  

4- Quais são os pontos extremos Norte, Sul, Leste e Oeste do Brasil? E quais às suas distâncias?  

5- O Brasil sendo um País de dimensões continentais possui uma grande diversidade climática, tendo 

regiões mais quentes e regiões mais frias. Produza um pequeno texto ou desenhe imagens explicando 

essa diferença climática presente no Brasil tendo como base a região norte e a região sul do Brasil. 

6- O texto diz que o Brasil é dotado de inúmeras riquezas. Cite 2 riquezas naturais do Brasil e 2 riquezas 

econômicas ou produtivas do Brasil e onde estão localizados no território Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/brasil-pais-ou-continente.htm


 

Estudando em casa: Língua Portuguesa – 7º ano 

2 e 9 de junho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 

Orientações importantes 

 Faça uma leitura atenciosa do texto. 

 Tente contar oralmente o que você entendeu do texto; 

 VOCABULÁRIO: Além do vocabulário desconhecido que o texto apresenta, tente 

destacar mais umas cinco palavras para fazermos o vocabulário contextualizado. 

(Escolhendo as palavras, copie a frase em que está inserida, descubra seu significado, 

de preferência pelo contexto, e reescreva a frase. 

 Agora, reescreva o texto lido com as suas palavras; 

 Depois de seguir esses passos, você poderá resolver os exercícios de interpretação que 

se encontram nas páginas 50, 51, 52 e 55  do livro didático Geração Alpha do 7º ano. 

 



 
 

 
 



 

 
 



 

PARTE II – INTERPRETAÇÃO DE IMAGEM 

 

 



 
 

 

PARTE III – LEITURA COMPARTILHADA 
 

Você já deve ter iniciado o livro literário que recebeu. Nessa quinzena, 

continuaremos a leitura e para isso não se esqueça de anotar em seu caderno 

o nome do livro e o autor, em seguida as páginas que você leu. Vamos 

continuar lendo cinco páginas nesse período e ao fim da leitura, não se 

esqueça de fazer um registro bem detalhado contando os pontos mais 

interessantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA – 03/06/2020 

Tema: Povos Pré-Colombianos 

 Leia os seguintes textos, que estão no Livro Didático  

“Araribá Mais História do 7º ANO”:  

 

 “Os Astecas” (página 70); 

 “A Formação do Império Asteca” (página 71); 

 “Organização Econômica e Social” (página 72) e; 

 “Alimentos da América para o Mundo” (página 73) 

Reflita e Responda as atividades da página 73. AS ATIVIDADES 1 e 2. 

 

 

 

LEMBRE-SE DE COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDER NO SEU CADERNO. 



 



 



 



MATEMÁTICA – 04/06/2020 

Pesquisa: O que você tem feito durante o isolamento social?  

Instruções:  

 A pesquisa consiste em entrevistar amigos ou parentes através das redes sociais, a distância, sem 

a necessidade de contato com o entrevistado.  

 Entrevistar no mínimo 20 pessoas  

 Utilizar a tabela abaixo para colocar o nome e marcar um x na atividade em que mais tem feito 

neste período de isolamento social  

 Na tabela “tabular”, você deve indicar a quantidade de pessoas que preferiram um determinado 

passatempo. Por exemplo 8 pessoas indicaram a opção:  ler jornais, revistas e livros.  

 Em seguida, construir o gráfico de colunas. 

Coletar dados: 

 

Nome da pessoa 

entrevistada 

                   

Idade do 

entrevistad

o 

Lendo 

jornais, 

revistas, 

livros 

Jogos 

virtuais, 

Games 

Redes 

sociais,  

Facebook, 

Instagram, 

watts 

Assistir 

TV, 

filmes, 

séries 

Praticando 

atividades 

físicas em 

casa 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Tabular: 

Atividades 
Lendo jornais, 

revistas, livros 

Jogos virtuais, 

Games 

Redes 

sociais, 

Facebook, 

Instagram, 

watts 

Assistir TV, 

filmes, séries 

Praticando 

atividades 

físicas em 

casa 

Quantidade      

 

Legendar: 

                             

 

Construir o gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE – 05/06/2020 

“O Artesanato tradicional no Brasil” 
 (Coleção Rumos da Arte 7º ano, pág. 74 e 75 / Texto digitalizado) 

 

Em visitas a feiras de sua cidade ou comunidade, você já deve ter se deparado com 

diferentes peças artesanais que foram criadas por meio de trabalho e manual de uma ou mais 

pessoas, como cestos, vasos, panelas, brincos, pulseiras, entre outros. Muitas vezes tais peças 

são construídas a partir de um conjunto de saberes de uma comunidade ou grupo social que é 

partilhado entre os seus integrantes, ou seja, expressam e carregam suas tradições culturais. 

Nesse caso, trata-se de peças do artesanato tradicional.  

   

Um exemplo de artesanato tradicional são as cuias produzidas no município de Santarém, no 

Estado do Pará. Todos os elementos que envolvem essas culturas, como a matéria-prima o modo 

de fazer e o seu uso, estão relacionadas a elementos da região norte e, especificamente, 

município de Santarém.  

A matéria-prima da Cuia é o fruto de uma árvore conhecida como cuieira, que existe na 

Cidade de Santarém. O conhecimento do modo de fazer essas cuias é transmitido de geração 

para geração, os objetos são produzidos de forma coletiva, ou seja, um grupo de pessoas dividir 

esse saber e realiza a produção juntos. As pinturas realizadas nas cuias são inspiradas pelas 

paisagens naturais da região, lendas amazônicas e padrões gráficos indígenas. Por fim, cuias são 

muito utilizadas para servir um caldo típico da região, tacacá. 

Tacacá: Caldo típico da culinária paraense preparado com a goma da Mandioca e ingredientes 

regionais, como o jambo, uma erva picante com propriedades anestésicas. 



 

No estado do Tocantins, artesanato tradicional se desenvolveu ao redor da matéria-prima 

capim Dourado, uma planta típica da localidade. As peças são confeccionadas a partir da costura 

dos fios da planta. A técnica é originária do povo indígena Xerente e foi agregada pela 

comunidade quilombola da Mumbuca, que fica na região no Parque Estadual do Jalapão. A 

comunidade, criada no século XIX a partir da interação entre indígenas do povo Xerente e ex-

escravizados negros, tem no artesanato do Capim Dourado uma de suas principais fontes de 

renda atualmente.  

A importância do Capim Dourado para a comunidade é demonstrada pela festa realizada 

durante o período de sua colheita, cuja programação inclui três dias de celebrações com 

apresentações musicais e cantigas de roda, além de oficinas demonstrativas do Artesanato 

produzido com a matéria-prima e rodas de conversas abertas aos visitantes. A Colheita do Capim 

Dourado é regulamentada por lei: É permitida somente em período específico e para uso 

artesanal. Dessa maneira, antes que a planta não entre em extinção.  

 

Como vimos a, produção do Artesanato e o trabalho do Artesão podem estar envolvidos há 

uma série de elementos, tipo de matérias-primas presentes em uma região, as técnicas herdadas 

e aprendidas de outras culturas ou na própria comunidade, as utilidades dadas as peças criadas, 

possibilidade de renda a partir da sua venda, entre outros aspectos. Cada um desses elementos 

é específico a uma prática artesanal que está atrelada a tradição cultural de uma comunidade, 

região ou povo. 



“O Artesanato tradicional no Brasil” 
Orientações:  

   

Obs.: fazer o registro da pesquisa no próprio caderno. 

Sugestão para a prática: 

Para a essa sugestão utilizaremos jornais, papel sulfite, lápis, lápis de cor, um balão, estilete, tesoura, cola, tintas, 

pincéis, recipientes para misturar a tinta ou a cola e pequenos objetos, como por exemplo: cordões, botões, 

sementes, entre outros.  

O primeiro passo é fazer um desenho (projeto) da máscara que deseja confeccionar. Depois, encha o balão de ar e 

amarre bem firme.  

Rasgue o jornal em pequenos pedaços sem o uso de tesoura. Despeje a cola em um pote vazio e misture com os 

pedaços de jornal até obter uma substância pastosa. Com o auxílio de um pincel, esparrame de leve e com cuidado a 

cola sobre a superfície do balão. Fixe um pedaço de jornal, esparramando bem a cola. Faça isso sucessivamente até 

preencher uma camada de jornal cobrindo todo o balão ou metade dele.  

   

Atenção: pedaços de jornal maiores agilizam o trabalho, porém, os menores darão um acabamento mais liso à 

superfície. Repita o procedimento até completar de 4 a 6 camadas no mínimo. Após terminar, aguarde o tempo 

necessário para secagem.   

Depois de seco, utilize um lápis (ou caneta) para riscar o balão ao meio. Com a tesoura corte o balão ao meio para 

obter, obviamente, duas metades. Desenhe os traços principais da máscara que fez no projeto inicial e recorte as 

áreas dos olhos, da boca e do nariz e dê forma a sua máscara.   

Use toda sua criatividade para fazer o acabamento da sua máscara. Pinte ou cole pequenos objetos, como os 

sugeridos na lista de materiais. Faça como sua imaginação mandar!  Nessa etapa, pequenos cortes indesejáveis podem 

ser corrigidos a tempo com um pedaço de jornal e cola. 

FOTOGRAFE E COMPARTILHE O SEU RESULTADO!  

1º Leitura do texto: 

Coleção Rumos da Arte 

7º ano, pág. 74 e 75. 

 

 

2º Pesquisa: Qual a diferença 

entre o trabalho de um artista 

(obra de arte) e o artesanato de 

um artesão? 

 

 

3º Prática em casa: 

Confecção das máscaras. 

(pág. 81 a 87). 

 

 



CIÊNCIAS – 08/06/2020 

AULA – TEORIA CELULAR E ESTRUTURA DAS CÉLULAS  

O QUE É UM SER VIVO? 

Há muitos tipos de seres vivos no planeta, 

mas você já parou para pensar o que todos eles têm 

em comum? Os cientistas, concordam que os seres 

vivos apresentam certas características comuns, 

como composição química, metabolismo, ciclo de 

vida e organização celular. 

 Composição química: todos os seres vivos têm 

composição química semelhante como, por 

exemplo, a água, açúcares, proteínas e ácidos 

nucleicos. 

 Metabolismo: é o conjunto de processos químicos realizados pelos seres vivos para obter energia, 

formar suas estruturas e realizar funções vitais, como respiração, crescimento e reprodução. 

 Ciclo de vida: todo ser vivo tem seu ciclo de vida, que inclui etapas como nascimento, crescimento, 

reprodução e morte. A reprodução permite que originem descentes, ou seja, novos seres vivos. 

 Organização celular: todo ser vivo é formado por uma ou mais estruturas vivas chamadas decélulas. 

Os seres vivospodem ser formados por uma única célula, chamados de unicelulares, como por 

exemplo, uma bactéria, ou podem ser formados por duas ou mais células, chamados de 

multicelulares ou pluricelulares, como por exemplo, o ser humano, que é formado por várias células. 

Agora que já sabemos o que os seres vivos têm em comum, vamos estudar um pouco mais do que 

é célula e como esse conceito surgiu. 

 

TEORIA CELULAR 

Em 1665, o cientista inglês Robert 

Hooke observou cortes de cortiça (casca de 

árvores), usando um microscópio simples. 

Hooke percebeu que o material era formado por 

pequenas “caixinhas” vazias que chamou de 

célula (do latim cellula, que significa pequeno 

compartimento). 

Após essa descoberta, diversos estudos 

foram realizados a fim de observar as células 

em outros seres vivos. Mathias Schleiden 

(1804-1881) e Theodor Schwann (1810-1882) propuseram a teoria celular. Essa teoria afirma que todos 

os seres vivos são formados por células. 

Em 1855 Rudolph Virchow (1821-1902), deu um passo adiante, declarando que a célula poderia 

apenas surgir de outra célula preexistente. Que significa que a célula pode se dividir e originar novas 



células. Assim a célula passou a ser considerada como a menor unidade estrutural e funcional de um 

ser vivo. 

ESTRUTURA DAS CÉLULAS 

A maioria das células é formada basicamente por membrana plasmática, material genético e 

citoplasma. 

A membrana plasmática é muito fina e envolve a célula. É através dela que ocorre a comunicação 

do interior da célula com o meio externo, por meio do controle da entrada e da saída de determinadas 

substâncias. 

O material genético 

corresponde às estruturas 

responsáveis pelas instruções de 

funcionamento da célula e do próprio 

organismo. Essas informações são 

hereditárias. Em muitos seres vivos, o 

material genético é formado por 

filamentos de DNA. 

O citoplasma é formado por 

um líquido viscoso chamado de citosol, 

constituído por água, proteínas, 

gorduras e açúcares que preenchem a 

célula. Nele estão presentes os 

organoides (também chamados de 

organelas), estruturas menores que 

realizam funções específicas na célula. 

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

ABAIXO: 
 

1) Quais são as principais características que permitem classificar algo como ser vivo? 

2) As observações feitas por Schleiden e Schwann levaram à elaboração da teoria celular. O que propõe 

essa teoria? 

3) Indique as estruturas celulares numeradas e cite as suas funções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas: 

A. (__) A célula é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. 

B. (__) A célula é a maior unidade estrutural e funcional de um ser vivo. 

C. (__) No citoplasma encontram estruturas menores que realizam funções especificas na célula. 

D. (__) As células são originadas a partir de outras células que se dividem. 

E. (__) Os seres unicelulares, isto é, são constituídos por uma única célula. 

 
 



5) Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A estrutura de uma célula é somente membrana plasmática. 

(B) As células só são encontradas em animais. 

(C) Todos os seres vivos possuem muitas células, ou seja, todos são multicelulares. 

(D) Os seres vivos podem ser tanto unicelulares (única célula) como multicelulares (várias células). 

 

6) Assinale a alternativa correta. O que é formado por um líquido viscoso chamado de citosol, constituído 

por água, proteínas, gorduras e açúcares que preenchem a célula: 

(A) Núcleo. 

(B) Membrana Plasmática. 

(C) Citoplasma. 

(D) Material genético. 

 

7) Assinale a afirmação que NÃO faz parte da teoria celular: 

(A) Os seres vivos são formados por células. 

(B) Schleiden e Theodor Schwann propuseram a teoria celular. 

(C) Toda célula surgede outra célula preexistente. 

(D) As células não são vivas. 

 

8) Faça um mapa de conceito (mapa mental) com tudo que você aprendeu nessa aula e desenhe em seu 

caderno uma célula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS – 10/06/2020 

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 online ou manual para responder as 

tarefas.  

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

o seu caderno de Inglês. 

 

TEXT: MEETING A FRIEND 

Jane: Where are you going, Mary? 

Mary: I´m going to a snack bar. 

 I´m hungry. And you, Jane? 

Jane: I´m going to buy clothes, a white belt and black shoes. 

Vocabulary: clothe: roupa; I´m going (estou indo)

 

Exercises about the text: 

1) Complete according to the text (complete de acordo com o texto): 

a)  “Where _________________________Mary?” 

b) “I’m _____________________________ bar.” 

c) “I’m ___________________________ clothes.” 

 

2) Find the pairs (relacione): 

(1) Mary is going                                                              (  ) to buy clothes. 

(2) Mary is                                                                        (  ) to a snack bar. 

(3) Jane is going                                                               (  ) hungry. 

 

3) Write (T) true or (F) false (marque verdadeiro ou falso): 

a) (  ) Mary is going to school. 

b) (  ) Mary is hungry. 

c) (  ) Jane is going to buy clothes. 

d) (  ) Jane is going to buy stamps. 

e) (  ) Mary is not hungry. 

 

4) Complete the sentences. Use the PRESENT CONTINUOUS of the verbs in parentheses. 



a. They _______________ dinner. (cook) 

b. I_________________ a magazine. (read) 

c. He _______________ now. (sleep) 

d. Lisa ______________ a bike. (ride) 

e. She _________________ her homework. (do) 

f. We _______________ Spanish. (study) 

g. Peter ________________ at a bank. (work) 

h. He ________________a letter. (write) 

i. They __________________ at the park. (run) 

j. I ____________________ tennis. (play) 

 

5) Escreva frases negativas no presente contínuo. 

a) They / not talk 

b) She / not drink fruit juice 

c) I / not have dinner 

d) you / not wear a jacket 

e) He / not play the piano 

f) Mary and Julia / not get up 

 

6) Sublinhe a opção correta que está em negrito. Exemplo: We isn't/aren't having breakfast.  

a) She isn't/ aren't playing tennis.  

b) You isn't/ aren't going to the beach.  

c) He isn't/ aren't doing his homework.  

d) I'm not/ I's not watching TV.  

e) They isn't / aren't wearing shoes.  

h) Emily isn't/aren't reading that book. 

 

7) Retire da tirinha abaixo a frase que está no present continuous e passe-a para a forma negativa: 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 ) Encontre as palavras e depois faça sua tradução: 

 

 

Complete com a forma correta do present continuous as frases abaixo: 

9) “I´m warching T.V and my brother_____________ a book.” 

a) reading;   b) read;   c) is reading;   d) are reading. 

 

10) (John) _________right now ? 

     (mother) Yes, he is. 

a) he is sleeps;  b) Is sleeping;  c) are sleeping; d) sleeping is. 


