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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
AULAS 1 E 2 DA OITAVA APOSTILA 
 
 

A IMAGINAÇÃO EM CENA 
 

 
TEATRO E IMAGINAÇÃO EM CENA 
 
 
Leia as páginas 116 e 117 do seu livro didático e responda as questões: 
 
1- Quais hipóteses produzidas na atividade 3 da página 116 foram confirmadas com             
a leitura desse texto? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2- Você conhecia a história do teatro? Fale sobre: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3- Quando se fala em um teatro em Manaus, no estado do Amazonas, o que as                
pessoas geralmente pensam sobre as apresentações artísticas? Explique: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4- Pelas fotografias e pela programação apresentada no texto, você sentiu vontade            
de conhecer o teatro? Explique: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5- Você já assistiu a uma peça teatral? Explique: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
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PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
AULAS 3 E 4 DA OITAVA APOSTILA 
 
 

TEXTO DRAMÁTICO 
 
Leia o texto de William Shakespeare das páginas 118, 119, 120 e 121 do seu livro                
didático. 
 
 

William Shakespeare foi um poeta,     
dramaturgo e ator inglês, tido como o       
maior escritor do idioma inglês e o mais        
influente dramaturgo do mundo. É     
chamado frequentemente de poeta    
nacional da Inglaterra e de "Bardo do       
Avon".  

 
 
 
Agora responda as questões sobre o texto lido: 
 
 
O texto dramático “Romeu e Julieta” trata de uma história contada e recontada             
desde o século XVI. Responda: 
 
1- Qual é o tema tratado no texto dramático? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2- Em sua opinião, ainda existe amor tão intenso quanto o apresentado no texto              
dramático? Explique: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3- Em sua opinião, por que essa história ainda atrai pessoas em todo o mundo?               
Explique: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4- Você já conhecia  a história de Romeu e Julieta? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
5- O que esse texto diz de importante para você? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

AULAS 5 E 6 DA OITAVA APOSTILA 
 
 
Leia o quadro com algumas informações sobre o gênero texto dramático. 
 
 

 
Em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes          
elementos: 
 

● um conflito ou problema que desencadeia a ação; 
● personagens que realizam as ações; 
● um lugar onde ocorrem as ações; 
● um tempo em que transcorrem os acontecimentos. Lembrando que há o           

tempo real (duração da peça) e o tempo imaginário (aquele que o autor nos              
faz supor ser o de duração da ação dramática); 

● um enredo com três partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho; 
● uma ideia central ou tema. 

 
 
 

● Responda de acordo com o texto de Shakespeare: 
 
 
1- Que conflito gera a ação e as falas dos personagens? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2- É possível supor a idade dos personagens Romeu e Julieta? E as suas              
características pessoais? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3- Transcreva trechos do texto que confirmem as características pessoais atribuídas           
aos personagens. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4- Em que lugar ocorre essa cena? Como você chegou a essa conclusão? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5- Quando a cena ocorre? Como você chegou a essa conclusão? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

● Conforme apresentado no quadro da questão anterior, um texto dramático          
apresenta um enredo, ou seja, as partes nas quais se desenvolvem os            
acontecimentos da história. Responda: 
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1- Nas primeiras falas de Julieta nessa cena, a quem se dirige? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2- E Romeu, a quem se dirige em suas primeiras falas? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3- Com suas palavras, faça uma síntese das falas de Julieta. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4- Com suas palavras, faça uma síntese das falas de Romeu. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5- Qual é o desfecho apresentado pelos apaixonados como solução ao conflito que             
vivem? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

AULAS 7 E 8 DA OITAVA APOSTILA 
 
 

Texto Dramático 
 

 
O texto dramático é escrito com o objetivo de ser diante de um público e pode                

ser escrito em prosa ou em verso, sendo usado o discurso direto para introduzir as               
falas das personagens. Logo, o texto dramático é predominantemente dialogal. A           
ação das personagens é apresentada num determinado tempo e espaço. Para além            
das falas das personagens, existem ainda as didascálias ou indicações cénicas, que            
nos dão informações sobre a caracterização, gestos, comportamento e/ou         
movimentação das personagens, bem como indicações sobre a iluminação, sons,          
adereços ou cenário. Estas indicações não são incluídas na representação teatral           
ou na leitura do texto. 

  

Caraterísticas do texto dramático: 

 

É constituído por: 
*Texto principal composto pelas falas dos atores que é ouvido pelos espectadores; 
*Texto secundário que se destina ao leitor, ao encenador da peça ou aos actores e               
podem incluir: 
  

● listagem inicial das personagens; 
● indicação do nome das personagens no início de cada fala; 
● informações sobre a estrutura externa da peça (divisão em actos, cenas ou 

quadros); 
● indicações sobre o cenário e guarda roupa das personagens; 
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● indicações sobre a movimentação das personagens em palco, as atitudes 
que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entoação de voz com que 
devem proferir as palavras; 

  
Discurso dramático: 
 

● Monólogo – uma personagem, falando consigo mesma, expõe perante o          
público os seus pensamentos e/ou sentimentos; 

● Diálogo – falas entre duas ou mais personagens; 
● Apartes – comentários de uma personagem que não são ouvidos pelo seu            

interlocutor. 
 

  
 Classificação das personagens quanto ao relevo: 
 

● protagonista ou personagem principal; 
● personagens secundárias; 
● figurantes.  
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Encontre as palavras solicitadas abaixo no caça-palavras: 

 

 
 
 
* O gênero dramático geralmente é composto de textos que foram escritos para             
serem encenados em forma de: 
 
a) (    ) Música 
  
b) (    ) Peça de teatro 
  
c) (    ) Poesia  
 
d) (    ) Novela  
  
e) (    ) Cinema 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
AULAS 9 E 10 DA OITAVA APOSTILA 
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Inglês 
 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
 
PROFESSORA: RAQUEL ADRIANA SOUZA                      DATA: ____/____/____ 
 
ALUNO(A): _________________________________________________________ 
 

MINHAS ATIVIDADES DE LÍNGUA INGLESA 
 
 

AULAS 1 E 2 DA OITAVA APOSTILA 
 
 
PRESENT CONTINUOUS 
 

O presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está            
em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Todo nosso “ando”,             
“endo” e “indo” dos verbos em português devem ser trocados em inglês por “ing”. 

A construção do presente contínuo deve ser dada segundo a forma: 

Sujeito + verbo to be + verbo com “ing” + complemento 

● She is studying English now. (Ela está estudando inglês agora). 

(Sujeito = She; + Verbo To Be = Is; + Verbo Principal = Study; + ING + complemento =                   
Now.) 

 

Para a forma negativa, basta acrescentar o “not” após o verbo “to be” (am, is               
are). 

● He is not playing the electric guitar at this moment. (Ele não está             
tocando guitarra neste exato momento). 
 

● She is not listening to music. (Ela não está ouvindo música). 
 

● They are not helping their mother. (Eles não estão ajudando a mãe            
deles). 
 
 
Para elaborar uma frase interrogativa é necessário colocar o verbo “to be” no             

início da frase: 
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Is Mariane talking to Bob? (A Mariane está conversando com o Bob?) 

Is Susan watching the soap opera? (A Susan está assistindo a novela?) 

Are the kids playing on the backyard? (As crianças estão brincando no            
quintal?) 

 

Obs: 

1- Deve-se retirar o “e” dos verbos terminados com essa letra, antes de se              
acrescentar o “ing”. 

Ex: to ride (andar) 

      to dance (dançar) 

● She is riding a bike now. (Ela está andando de bicicleta agora). 
 

● She is dancing ballet. (Ela está dançando balé). 
 
 

2- Deve-se dobrar a última letra dos verbos monossílabos terminados em CVC            
(consoante, vogal, consoante) antes de se acrescentar o “ing”. 

Ex: to swim (nadar) 

      to put (colocar) 

● He is swimming on the lake. (Ele está nadando no lago). 
 

● She is putting the folders in the drawer. (Ela está colocando as pastas             
na gaveta). 
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                                                   Artes 
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: MARCOS ANTONIO MARMENTINI          DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): __________________________________________ 7º ANO 
                   OITAVA APOSTILA                         AULAS 1 E 2 

1 - Vamos lá nosso objetivo é desvendar os conhecimentos sobre os sons: (pág. 57,               
58 do livro de artes). 

 

continue a leitura estas aulas faremos só leitura dos conteúdos. 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
PROFESSOR: MARCOS ANTONIO MARMENTINI          DATA: ____/____/____ 
ALUNO(A): __________________________________________ 7º ANO 
                   OITAVA APOSTILA                         AULAS 3 E 4 

1 - Vamos lá nosso objetivo é desvendar os conhecimentos sobre os sons             
através dos tempos: 
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atividades: 

1 escreva o que você entendeu dos textos sobre elementos da linguagens            
musicais  e sons através dos tempos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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Ciências 

NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 

Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   

  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 

TEMA: Máquinas simples introdução/força: e interações entre os corpos. 

  

Olá pessoal!! Com alegria encaminhamos a oitava apostila de estudos a vocês!            

Espero que todos estejam bem, procurem desenvolver todas as atividades com dedicação. 

Com atenção LEIA os TEXTOS e em seguida RESOLVA as atividades. 
  

As ferramentas mais simples constituídas na pré-história, como as usadas para           

quebrar, moer e cortar alimentos, e aquisição do conhecimento sobre o controle e a              

manipulação do fogo são exemplos das primeiras utilizações de tecnologia pelos seres            

humanos para resolver problemas e facilitar o trabalho. 

Planos inclinados são também exemplos de máquinas usadas para possibilitar o            

acesso a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida como cadeirantes e idosos,             

entre outras aos mais diversos ambientes.  

    

Em nosso dia-a-dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos           

depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais              

complexas. 

Usamos um abridor para abrir latas, cortamos papel com uma tesoura,           

penduramos quadros em pregos fixados na parede pelos martelos e seguramos as crianças             

pequenas em carrinhos de bebê, usamos alavancas para erguer e rolar pesos etc... 

Força: e interações entre os corpos. 

A força é uma grandeza resultante da interação entre corpo. Sua manifestação            

fica óbvia quando ela produz ou altera o movimento de um corpo, e/ou quando causa a                

deformação dele. 
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Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como a força gravitacional,            

força elétrica, força magnética, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de empuxo               

etc. 

 

As forças são grandezas vetoriais que, portanto, precisam ser definidas de            

acordo com seu módulo, direção e sentido. O módulo de uma força diz respeito à sua                

intensidade; a direção diz respeito às direções nas quais as forças se aplicam (horizontal e               

vertical, por exemplo); cada direção, por sua vez, apresenta dois sentidos: positivo e             

negativo, esquerda e direita, para cima e para baixo etc. 

Empurrar uma mesa ou apertar uma bola são exemplos de força de contato. 

No entanto, uma força pode ser manifestar entre corpos que não estão em             

contato direto entre si por meio das forças de campo. A queda de um objeto na superfície                 

terrestre (força gravitacional) atração entre um imã e um prego (força eletromagnética), são             

exemplos de forças de campo. Para que a força atue, ela deve transferir energia de um                

corpo para outro ou provocar a transformação da energia de uma modalidade em outra. 

Os efeitos de uma força são determinados por suas características: a intensidade            

(ou módulo), e a orientação (direção horizontal ou vertical por exemplo, e sentido, esquerda              

ou direita, para cima ou para baixo, para os exemplos de direção dados). 

EXERCÍCIOS: 
1. O que são ferramentas simples? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Como são determinadas as características e efeitos de uma força? Explique. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 

Componente Curricular: Ciências 7º Ano.  

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   

  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 

TEMA: Força normal e força de atrito 

  

Estas duas forças são exemplos de força de contato. A força normal é aquela que               

uma superfície exerce sobre um corpo ao sustentá-lo. Trata-se de uma força de reação á               

tendência de penetração do corpo em uma superfície. A força normal atua no sentido de               

impedir que um corpo atravesse outro, contudo às vezes ocorre a perfuração ou             

penetração. 

 

A força de atrito, é a força de contato que atua sempre que dois corpos entram                

em choque e há tendência ao movimento. É gerada pela asperidade dos corpos. A força de                

atrito é sempre paralela às superfícies em interação e geralmente contrária ao movimento             

relativo entre elas. Está força se opõe ao escorregamento. Vejamos: 

  

EXERCÍCIOS: 
1. O que é força normal? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. O que é força de atrito? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 

Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   

  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 

TEMA: Força de campo: força de peso ou gravitacional, e, representação de uma força 

  

A força de peso ou gravitacional é exemplo de força de campo, que atua a               

distância. 

A força de peso é a força onde há a atração mútua. A força peso (P) é um tipo                   

de força que atua na direção vertical sob a atração da gravitação da Terra. Em outras                

palavras, é a força que existe sobre todos os corpos, sendo exercida sobre eles por meio do                 

campo gravitacional da Terra. 

A força gravitacional é resultado da interação ente as massas de dois corpos.             

Quanto maior a massa de um corpo, maior a força peso que ele exerce sobre os demais.                 

Ficamos grudados na superfície da terra porque ela nos atrai e nós também atraímos ela               

em nossa direção, porém nosso efeito é minúsculo sobre ela. 

 

Observe que a força gravitacional impede que “caiamos” para fora do planeta. 

  

Representação de uma força – Vetores 

Em termos das ciências exatas, vetores são uma parte de uma reta que possui              

um ponto inicial e um ponto final, chamados de “extremos”, orientados, responsáveis pela             

caraterização das grandezas vetoriais e grandezas escalares que são tipos de grandezas            

físicas que dependem de diferentes informações para serem definidas 

Observem a imagem a seguir! 
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EXERCÍCIOS: 
1. Escreva sobre o que é força de peso? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. O que são vetores? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Como são representadas as grandezas vetoriais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. O que é necessário para que a força atue? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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NOME DA ESCOLA: _____________________________________________ 

Componente Curricular: Ciências 7º Ano.   

Professora: Elizangela Turmina Biazin.   

  

ESTUDANTE:____________________________________ 

DATA: _________________________________________ 

TEMA: Trabalho, máquinas simples (alavanca, roldana e plano inclinado) 

  

Trabalho 

Em nosso cotidiano, a palavra trabalho está relacionada com alguma atividade ou            

serviço desempenhado por um indivíduo que exige ou não esforço físico. Em Física, esse              

termo está relacionado com a energia transferida por meio da aplicação de uma força que é                

capaz de gerar deslocamento. 

Imagine que você precise empurrar um carro que está enguiçado. Ao fazer força             

sobre o veículo, este adquire energia cinética. Assim sendo, entendemos que a energia que              

se manifesta foi transferida ao veículo por meio da aplicação de uma força, portanto,              

dizemos que um trabalho foi realizado. O trabalho pode ser entendido como a energia que               

foi utilizada na realização de uma atividade. 

 

Considere uma situação em que uma pessoa aplica uma força para baixo sobre             

um objeto e não há deslocamento. Nesse caso, não há realização de trabalho pois não há                

deslocamento. Ao aplicar uma força para direita, a pessoa desloca o objeto nessa mesma              

direção, ocorrendo então,  realização de trabalho. 

  

Maquinas simples (alavanca, roldana e plano inclinado) 

As máquinas simples são dispositivos criados pelo ser humano para facilitar a            

realização de determinadas tarefas mecânicas cotidianas, transmitindo força ou         

transformando a energia de uma modalidade em outra. Alguns exemplos de máquinas            

simples são a alavanca, a roldana e o plano inclinado. 
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A alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo apoio, apropriado               

(fulcro) para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto              

(resistência). Elas são usadas para mover objetos pesados e para cortar ou romper objetos.              

O alicate, o espremedor de alho e o pé de cabra são exemplos de ferramentas que usam                 

alavancas. 

    

  

As roldanas, também chamadas de polias, são tipos de rodas utilizados em            

máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas              

ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los. Elas               

são utilizadas na construção civil, na composição de motores, aparelhos de academia etc. 

  
  
Plano inclinado é um tipo de superfície plana, elevada e inclinada, por exemplo,             

uma rampa, por isso estuda-se o movimento dos objetos bem como a aceleração e as               

forças atuantes que ocorrem num plano inclinado. 

  
Muitos objetos vistos no cotidiano são exemplos de plano inclinado. As rampas de 

acesso com mobilidade reduzida, as facas, uma associação de dois planos inclinados 
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apoiado um no outro pelas bases, e as roscas como as das lâmpadas, o parafuso é um 

exemplo de plano inclinado. 

  

Para praticar: 

Pegue um papel em forma de um (triângulo) e um lápis. Enrole o papel no lápis e                 

VEJA como um plano inclinado representado pelo papel ao pode nos ajudar a entender este               

caso (parafuso como um plano inclinado). 

 
EXERCÍCIOS: 
01 – O que são máquinas simples? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

02 – Cite alguns exemplos de máquinas simples? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

03 – Para que são usadas as alavancas? Cite exemplos de ferramentas que usam              

alavancas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

04 – Para que são utilizadas as roldanas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

05 – Cite exemplos de plano inclinado? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Fontes: 
https://www.sobiologia.com.br; https://mundoeducacao.uol.com.br; https://exame.com; 
https://www.todamateria.com.br; https://brasilescola.uol.com.br;  https://slideplayer.com.br 
Livro didático. Manual do Professor. Observatório de ciências. 3ª Ed. Moderna: São Paulo, 2018. 
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Matemática 

Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 

 
                                                  Números Racionais  
 

  
 
 
Números naturais: são números estritamente positivos que não possuem vírgula, 
ou seja, representam quantidades inteiras. O conjunto dos números naturais pode 
ser representado da seguinte maneira: 
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https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-inteiros.htm


Números inteiros: são os números positivos e negativos. Estes números formam 
o conjunto dos números inteiros, indicado por ℤ. O conjunto dos números inteiros é 
infinito e pode ser representado da seguinte maneira: 

                                   ℤ = {..., - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3,...} 

 

Atividades: 

1) Em sua opinião, por que os números naturais são chamados assim? 

 

2) Em sua opinião, por que os números inteiros são chamados assim? 

 

3) Dê exemplos de números naturais e números inteiros. 

 

4) Em quais situações do cotidiano você já se deparou com números que 

não eram nem naturais e nem inteiros? Eles estavam em sua forma 

positiva ou negativa? 
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Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

               Vamos fazer algumas experimentações matemáticas? 

 

1º PASSO: Vamos fazer algumas experimentações matemáticas? Você pode 
realizar esta atividade com alguém de sua família, você receberá um dado no final 
da apostila,um modelo para anotar seus resultados, pode utilizar uma calculadora.  

2º PASSO: Você deverá lançar o dado por 2 vezes seguidas. O primeiro número a 
ser sorteado será nosso dividendo. Assim, o segundo será o divisor. Represente-os 
também em fração. Que tal realizar esse processo com 20 divisões? Anote seus 
resultados no caderno seguindo o modelo sugerido pelo professor :) 
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Após realizar as divisões separe os resultados em: 

Conjunto dos números naturais: 

 

 

 

 

Conjunto dos números inteiros: 

 

 

 

 

Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de 
fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou 
decimal infinita. 
Exemplo: 
Finita: 0,6                              Infinita: 1,6253428292….. 

 

Conjunto dos números racionais: 
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Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

 

 

1) O que aconteceu quando zero foi o segundo número sorteado? Qual foi 

o quociente da divisão? 
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2) O que aconteceu quando zero foi o segundo número sorteado? Qual foi 

o quociente da divisão? 

 

 

 

 

3) Qual fração pode representar o quociente 3? E o quociente -5? 
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Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

Observe que o conjunto dos números racionais, representado por , contém 
o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos 
números naturais, ou seja, . 

           

 

36 



 

 

1) Eu posso representar uma fração dentro dos números naturais? E 
dentro dos números inteiros? 

 

2) Os números naturais também são inteiros? São inteiros positivos ou 
negativos? 

 

3) Quais números vocês representaram como números racionais não 
inteiros? 
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4) Existem números racionais inteiros? Dê um exemplo e explique o 
porquê. 
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Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 
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1) Existe algum número natural que não é inteiro ou racional? 

 

2) Existe algum número inteiro que não é racional? 

 

 

3) Todas as frações são números racionais? 
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Nome da escola: 

Nome do aluno: 

Data: 

Turma ( ano ): 7º ano 

Disciplina: Matemática 

Professora: Paula V. G. Zorzi 

 

De acordo com o que você entendeu até agora cite exemplos de : 

 

- Números naturais: 

 

 

 

- Números inteiros:  

 

 

 

 

 

- Números racionais:  
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Sugestões de dados: 
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Geografia 

Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato. 

Coronel Martins, ________ de agosto de 2020. 

Professora: Genoeva Lurdes Maculan 

Turma: 7º ano 

Aluno: ______________________________________________ 

Aula 1 e 2 

Disciplina: Geografia 

Tudo bem queridos alunos? Saudades de todos. Continuem estudando e 
aprendendo.Que vocês aproveitem bem as atividades e quando surgirem 
dúvidas me chamem, ficarei feliz em poder ajudar. 

Abraços a todos!!! 

Nesta apostila vamos falar sobre a Sociedade de consumo e o Meio Ambiente. 
Vocês podem ler os textos do livro da página 88 até a página 91 que aborda as 
consequências do consumo exagerado e o cuidado que devemos ter com a 
natureza. Depois de ler vamos interpretar as atividades a seguir. 

Abraço bons estudos.  
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Para responder as atividades 4, 5, 6, 7 use uma folha do caderno e  

cole aqui  
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Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato. 

Coronel Martins, ________ de agosto de 2020. 

Professora: Genoeva Lurdes Maculan 

Turma: 7º ano 

Aluno: ______________________________________________ 

Aula 3 e 4 

Disciplina: Geografia 

1. Marque as afirmativas corretas: 

(    ) Sustentabilidade é a única forma de aumentar a poluição! 

(    ) Reciclar faz parte de sustentabilidade 

(    ) Qualquer lixo polui o ambiente 

(    ) A melhor coisa a fazer é queimar o lixo! 

(    ) O consumo e o transporte poluem o ambiente porque geram lixo 

(    ) Cada brasileiro gera muito menos de 200 gramas de lixo por dia 

2. Faça um texto usando as seguintes palavras:  DESPERDÍCIO – LIXO – 
SUSTENTABILIDADE. Não esqueça do título.  (escreva em uma folha do 

caderno e cole aqui)  
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Ed Física 

GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

PROFESSOR: CARLOS ALEXANDRE PICCHI 

DATA: / /                                                      TURMA: 7º ANO 

NOME DO ALUNO (A): 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2020 

AULAS 1 E 2 

TÊNIS DE MESA: 

O tênis de mesa, também chamado de Ping-Pong, é um esporte criado na 
Inglaterra, no século XIX. É um dos esportes mais populares que existem, 
Atualmente a China é o país que lidera o ranking em popularidade do esporte. 

O jogo, que é uma adaptação do tênis de quadra, consiste na disputa de pontos 
entre jogadores que golpeiam a bola com suas raquetes sobre a área de jogo 
(mesa). O objetivo é impedir que o adversário consiga realizar a mesma ação e 
devolva a bola para a área de jogo. Em 1926, foi criada a Federação Internacional 
de Tênis de Mesa (IFTT) e realizado o primeiro campeonato mundial. Em 1988, o 
tênis de mesa tornou-se um esporte olímpico. 

As regras do esporte são específicas, uma partida é disputada em Sets ímpares, os 
torneios no âmbito nacional possuem o padrão de disputa com um melhor de 5 Sets 
e os internacionais cujo limite é de 7 sets. Vence a partida o jogador que ganhar 3 
ou 4 Sets. A contagem do Set é feita até 11 e se houver empate, será somado mais 
dois pontos de vantagem. Para iniciar o jogo, começa com o saque de um dos 
adversários  e segue a marcação da pontuação geral. 

Equipamentos 

Para a realização do jogo são necessárias: 

·         Mesa (2,74 m de comprimento, 1,52 m de largura e 0,76 m de altura). 
·         Bola (tamanho: 40 mm; nas cores branca ou laranja. A bola, quando 

abandonada a uma altura de 30 centímetros da mesa, deve quicar a uma altura 
de 23 centímetros). 

·         Raquetes (de madeira, com uma cobertura de borracha com uma face preta 
e a outra vermelha). 
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·         Rede (altura de 15,25 centímetros e prolongamento de 15,25 centímetros 
para cada lado). 

  

ATIVIDADES: 

1)Em que país foi criado o tênis de mesa? 

  

2) Qual o país atualmente que é mais popular o tênis de mesa: 

 ( ) Japão ( ) Inglaterra ( ) China 

  

3)Quais os equipamentos necessário no tênis de mesa? 

  

  

  

4) Em que ano foi criado a Federação Internacional de Tênis de Mesa (IFTT): 

( )1988 ( )1926 ( ) 1826 

 

5) O tênis de mesa passou a fazer parte dos jogos olímpicos no ano de ______ 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

PROFESSOR: CARLOS ALEXANDRE PICCHI 

DATA: / /                                                      TURMA: 7º ANO 

NOME DO ALUNO (A): 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 2020 

AULAS 3 E 4 

Partida 

A partida é disputada em sets, a quantidade de sets pode variar, desde que se 
tenha uma quantidade ímpar (1, 3, 5, 7…). Vence a partida quem conquistar o maior 
número de sets disputados. 

O vencedor do set é o participante que atingir a marca de 11 pontos. No caso de um 
empate em 10 pontos (10 a 10), vence o primeiro a abrir dois pontos de vantagem 
sobre o rival (12 a 10, 13 a 11, 14 a 12…). 

Os adversários trocam de lado na mesa a cada set. No caso do último set (set 
desempate) essa mudança ocorre a cada 5 pontos. 

Saque 

O jogo começa com saque. O jogador deve lançar a bola a uma altura de pelo 
menos 16 centímetros com uma das mãos (mão livre) e deve rebater com a raquete 
fazendo com que a bola quique em seu campo e no campo do adversário, sem tocar 
na rede. 

Caso o saque toque na rede e caia no campo do recebedor, é considerado uma 
queima e o sacador pode repetir o saque. 

Caso a bola não ultrapasse a rede ou não toque em um dos campos, é considerado 
um erro de saque, garantindo 1 ponto para o recebedor. 

Os sacadores e recebedores se alternam a cada múltiplo de dois na soma do placar 
do set. 

Pontos: Os atletas fazem pontos quando um dos adversários: 
·         Erra o saque. 
·         Não consegue devolver a bola. 
·         Toca na bola duas vezes seguidas. 
·         Deixa a bola tocar em seu campo duas vezes consecutivas. 
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·         Move a mesa de jogo. 
·         Toca a rede ou seus suportes. 
·         Toca a mesa com a mão durante a jogada. 

  Empunhadura 

Atualmente, no tênis de mesa existem três formas de se segurar a raquete 
(empunhadura). 

Empunhadura clássica 
Nesse tipo de empunhadura, a raquete é manejada como uma raquete de tênis de 
quadra ou "um aperto de mãos". 

Esse tipo de empunhadura permite golpes com as duas faces da raquete: forehand 
e backhand, mas exige uma maior movimentação do atleta. 

Caneta (caneta japonesa) 
Nessa empunhadura, segura-se a raquete como se fosse uma caneta, com o cabo 
para cima. 

Esse tipo de empunhadura é muito utilizado por jogadores brasileiros e asiáticos. 
Como só se usa um dos lados da raquete, há uma maior dificuldade de realizar os 
golpes no lado fraco (esquerda para destros e direita para canhotos). 

Classineta 
A classineta é um misto entre as duas empunhaduras tradicionais. Apesar de 
assemelhar-se com a empunhadura de caneta, permite atacar a bola com as duas 
faces da raquete. 

ATIVIDADES: 

6) A partida de tênis de mesa é disputada em _________ . 

7) Os atletas fazem pontos quando? 

 

 

 

 

8) Atualmente existem quantas formas de segurar a raquete no tênis de mesa? 
Descreva cada forma: 
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História 
 

Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato 

Professora: Crescélia A. de Oliveira 

Nome:_______________________________________________________ 

Data:____/____/____ 

Componente Curricular de História                7º ano 

Aulas 1,2  

Olá tudo bem caros alunos. Continuem se dedicando aos estudos. 

Faça as leituras solicitadas com muita atenção, irá facilitar em sua compreensão do             

conteúdo e também facilitará na resolução das atividades. 

Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. 

Abraços da professora. 

Colonização portuguesa na América 
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Colonização portuguesa na América ( página 104) 

 

Leia:  

Em 1500, após 44 dias de viagem, navegadores portugueses chefiados por Pedro            

Álvares Cabral, exaustos e famintos, aportaram em terras da América do Sul. 

Este texto, escrito por Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, trata               

dos primeiros momentos dos portugueses nas terras recém-descobertas: 

“E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo – até que terça – feira                

das Oitavas de Páscoa(...). 

Neste mesmo dia, tivemos a vista de terra! Primeiramente um grande monte, muito             

alto e redondo; ao qual... O capitão pôs o nome de Monte Pascoal a á terra Terra de                  

Vera Cruz!... 

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e sermão              

(...) estaria na praia outra tanta gente (...) com seus arcos e flechas, e andava               

folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabado a missa (...) levantaram –             

se muitos deles e tangeram corno ou buzina, saltando e dançando por um bom              

tempo.” 

Pelo visto, o primeiro contato foi amigável apesar do estranhamento europeu. 

 

Responda: 

 

1. Em sua opinião, que sentimento esse encontro deve ter causado nos            

recém-chegados? E nos nativos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Realize leitura nas páginas 106/107 e responda: 

2. Qual era o objetivo da Coroa portuguesa ao enviar a expedição de Pedro Álvares               

Cabral? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Como foram os primeiros contatos entre portugueses e indígenas?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Por que milhares de indígenas morreram com a chegada dos portugueses? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Grupo Escolar Municipal Monteiro Lobato  

Professora: Crescélia A. de Oliveira  

Nome: _______________________________________________________  

Data:____/____/____  

Componente Curricular de História  

7º ano  

Aulas 1,2 

 

 Sociedade indígena e a ação colonizadora  

 

Então galera lembra que já foi estudado em séries anteriores que quando os             

portugueses chegaram às terras que viriam a ser o Brasil, no final do século XV,               

viviam no território em torno de 1 milhão de indivíduos, distribuídos em mais de mil               

povos indígenas, que falavam cerca de 1.300 línguas. As sociedades indígenas não            

se organizavam em torno de um Estado. Os diversos grupos dividiam se em aldeias              

de instalação temporária e cada uma delas tinha um pajé (responsável pelos rituais             

religiosos) e um cacique como líder. No entanto, essa liderança não era absoluta.             

Caso os membros da aldeia discordassem de uma decisão do cacique, poderiam            

ignorá – la.  

 

Responda:  

 

Fazer leitura nas páginas 108/109 

 

1. Qual a diferença entre o escambo praticado no período colonial e o praticado              

atualmente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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2. Identifique o impacto da ausência de Estado nas sociedades indígenas na            

colonização portuguesa. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Como a rivalidade entre povos indígenas foi utilizada pelos portugueses para            

realizar a colonização? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4. De que forma era feito a extração do pau- brasil no período colonial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
CORONEL MARTINS, _______ DE AGOSTO DE 2020. 
PROFESSOR: GILBERTO BETT 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA                                            TURMA: 7º ANO 
ALUNO(A): _____________________________________  8ª APOSTILA 
  
CONTINUAÇÃO DO CONTEÚDO DO POWERPOINT 

 
ATIVIDADE 01: RESPONDA 
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01 – No Painel de Animação do PowerPoint exibe o quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
ATIVIDADE 02: 
 Complete o acróstico abaixo com palavras tirado do texto: 

 P 
O 
W 
E 
R 
P 
O 
I 
N 
T  
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GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
CORONEL MARTINS, _______ DE AGOSTO DE 2020. 
PROFESSOR: GILBERTO BETT 
ENSINO RELIGIOSO ESCOLAR       TURMA: 7º ANO 
ALUNO(A): ___________________________________________   8ª APOSTILA 

  
ATIVIDADE 01 – Leia com atenção ou cante a música abaixo: 

  
Ninguém É Igual a Ninguém 

Compositor: Escola Stagium e Milton Karam 
 
Não queira ser aquilo que o outro é 
Nem que o outro seja, ora veja 
tudo aquilo que você quer 
 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
 
A gente mesmo se inverte no espelho 
o que reflete exatamente esse 
conselho 
Não queira ser aquilo que o outro é 
Nem que o outro seja, ora veja 
tudo aquilo que você quer 
 
Tem gente triste que anda 
mal-humorada 
Só vive resmungando, sem dar uma 
risada 
Tem a nervosa que tá sempre irritada 
Briga por qualquer coisinha 
deixa a gente chateada 
E a corajosa que enfrenta coisas 
novas 

fazendo a vida ficar menos dolorosa 
 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
Negro, branco, pardo ou amarelo 
alto, baixo, gordo ou magricelo 
Moreno, loiro, careca ou cabeludo 
deficiente, cego, surdo ou mudo 
 
Em tudo tem diferença, desde 
nascença 
No que a gente é, no que a gente faz 
no que a gente pensa 
Todos tem diferença, desde nascença 
A gente é o que é, a gente é demais 
a lista é imensa, viva a diferença! 
 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
Ninguém é igual a ninguém 
ainda bem, ainda bem! 
Viva a diferença! viva a diferença! 
viva a diferença! 

 
ATIVIDADE 02 – Responda as perguntas conforme a música: 

 
1)    Sobre o que a música fala? 
RESPONDA NO VERSO DA FOLHA 

  
2)    Essa músicas é importante na sua vida diária? Por que? 
RESPONDA NO VERSO DA FOLHA 

 
ATIVIDADE 03 – Se você tiver como assista ao vídeo no link abaixo: 

  
https://www.youtube.com/watch?v=JCiat8biDFM 
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