
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   7ª SÉRIE A   19ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 7ª série A! 

Gostaria, mais uma vez, de desejar boas - vindas a todos vocês! É um 

prazer tê-los como alunos em mais este semestre. 

Sei que estamos passando por um momento diferente, com muitas 

incertezas. Mas, se vocês já chegaram até aqui, o primeiro passo foi dado para 

que vocês prossigam com seus estudos e alcancem seus objetivos! 

Respirem fundo, participem dos plantões às quintas-feiras, mantenham-

se firmes e conversem com seus professores sempre que precisarem. 

Um abraço bem forte daquela que está sempre à disposição, 

Prof.ª. Janaína- agosto/2020        

Leia com atenção o texto a seguir, que não deve ser copiado.  Sempre que 

for para escrever algo, a professora fará a indicação. 

Iniciando o semestre... 

Em todas as aulas de Matemática do mês de agosto usaremos seu 

caderno de lições- onde você deve reservar uma parte somente para 

Matemática e que pode ser o usado no semestre passado, caso ainda tenha 

folha- e, também, o caderno “Construindo Aprendizagens”, que foi entregue 

na escola junto com o kit de alimentos. Se você ainda não pegou o seu, vá até 

o Átila que ainda dá tempo! 

Abra o “Construindo Aprendizagens” na página 11: 

você verá uma  imagem como essa ao lado. Essa imagem é 

chamada infográfico e, apesar de conter poucas palavras, 

pode nos dar tantas informações como um texto. Veja:  

O infográfico em questão nos mostra dados da contaminação por 

coronavírus em nossa cidade no dia 19 de maio. Observando a linha amarela, 

sabemos que nesse dia houve 2439 casos notificados da doença em nossa 



cidade. Já linha vermelha informa que havia 624 casos confirmados enquanto 

a linha azul nos diz que havia 295 doentes em isolamento hospitalar.  

Leia e faça o que é pedido na página 11 do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Assim que terminar, em seu caderno de Matemática, 

coloque a data e escreva: Atividades da Semana 19. Em seguida, escreva 

somente os cálculos- quando for o caso- e as respostas das atividades 

abaixo. 

1) Veja este infográfico retirado da página da Prefeitura de Diadema no 
Facebook: 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
https://web.facebook.com/prefeituradediadema/?ref=page_internal. Acesso em: 12 ago. 2020 

O número de casos confirmados em 19/06  é maior ou menor que o dobro do 

número de casos verificados no infográfico trazido na página 11 do caderno 

Construindo Aprendizagens? O que pode ter acontecido, na sua opinião, 

para esse número ter mudado tanto? 

2) Se todos os óbitos em investigação no dia 19/06 se dessem em 

consequência da contaminação por COVID-19, qual o total de óbitos que 

nossa cidade teria nesse dia? 



3) Você já ouviu falar em gráficos? O gráfico é uma outra forma muito 

usada para organizar e divulgar informações. A ilustração abaixo é um 

exemplo de gráfico que foi elaborado com base em dados fornecidos pelo 

Portal G1: 

Fonte: G1. Mortes por coronavírus em Diadema-SP. Disponível em: https://especiais 
.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/mapa-coronavirus/#/br/sp/diadema. Acesso em: 12 ago. 2020 

Agora, de acordo com as informações trazidas no gráfico, responda: 

a)   Em qual dia houve o maior número de mortes em nossa cidade no período 

observado? 

b)   Entre os dias 20/06 e 24/06 o número de mortes aumentou ou diminuiu? 

c)   Em qual outro dia desse mês observamos o mesmo número de mortes 

observado no dia 26/06? 

d)   Qual o número total de óbitos em nossa cidade, por coronavírus, no período 

de 23/06 a 27/06? 

 

Na semana que vem voltaremos com a correção das atividades.  

Até lá! 

Profª. Janaína 

 



CIÊNCIAS  -  7ª SÉRIE   -  19ª SEMANA 

 
  Olá! Sejam bem vindos! Que bom que vocês continuam os estudos, sei 

que nao esta sendo fácil o ensino é  uma novidade para todos nós e não 

estávamos preparados para isso. Mas insisto para que não desistam,  estamos 

aqui para sanar as dúvidas e juntos fazermos o melhor possível dentro dessa 

nova realidade. 

  Neste semestre que se inicia, iremos utilizar o caderno "Construindo 

Aprendizagens" que vocês receberam quando retiram o Kit alimentação. 

  Abram o caderno na página 19, nele você encontrará um texto sobre a 

COVID-19. Leia o texto com bastante atenção, destacando os termos e 

trechos que não entenderam para que possamos sanar as dúvidas. 

  Abaixo fiz um texto complementar sobre a covid-19, na internet você 

pode encontrar bons artigos sobre o assunto, desde que acesse sites 

confiáveis.  

  

                           COVID-19 

 

   A covid-19 é uma doença nova, a cada dia novas informações vão 

sendo apresentadas, muito já se sabe sobre a doença, mas há muita coisa 

para ser descoberta. Há muitas perguntas sem respostas ainda, por exemplo: 

Por que algumas pessoas jovens desenvolvem e saudáveis desenvolvem a 

forma grave da doença e morrem? Por que os homens morrem mais que as 

mulheres? A pessoa que pegou a doença desenvolve imunidade? Por quanto 

tempo? Aqueles que desenvolveram a forma grave da doença vão ficar com 

alguma sequela nos pulmões ou no coração? Quando as vacinas vão estar 

disponíveis?  

  Essas respostas só virão com o tempo, à medida que as pesquisas 

forem se aprofundando. Por enquanto temos que seguir as medidas e 

orientações das autoridades médicas e confiar na Ciência, só ela encontrará 

as respostas a essas e muitas outras perguntas.  



             

                     ATIVIDADES do caderno Construindo Aprendizagens. 

          Responda as atividades 1, 2, 3 e 4 das páginas 20 e 21 do caderno 

"Construindo Aprendizagens", na próxima semana faremos  a correção. 

Bom estudo a todos e todas! 

Prof Marco 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.M. DR. ÁTILA FERREIRA VAZ 

                      GEOGRAFIA – 7ª SÉRIE - 19ª SEMANA 

 Olá queridos alunos! 

 Muito bom estar novamente com todos vocês, apesar desta realidade 

tão inusitada que estamos vivendo, e que tem exigido de nós muito equilíbrio 

e força de vontade para nos mantermos bem, e tocarmos em frente nossas 

vidas. 

 Aqui estaremos, sempre à disposição, para auxiliá-los no que se fizer 

necessário. Não desanimem e saibam que juntos somos mais fortes. 

Procurem realizar as atividades com afinco e determinação, nos solicitando 

sempre que tiverem dúvidas, pois disto dependerá a conclusão de mais esta 

etapa no processo educacional de cada um. 

                                                  Eu sou Salomé, professora de Geografia. 

 

 Todos já devem estar com o caderno impresso (Construindo 

Aprendizagens), enviado pela Secretaria Municipal De Educação. Se você 

ainda não tem este material, procure dirigir-se até a unidade escolar e pegue 

o seu, pois as atividades dos próximos dois meses terão como base este 

material. 

 O primeiro tema abordado é PANDEMIA. 

  Muito se tem discutido a esse respeito, desde que a mesma teve início 

no mundo, e mais especificamente no Brasil. Apesar de todos esses meses 

que o coronavírus chegou ao Brasil, sempre nos deparamos com novas 

informações, que nos permitem conhecer mais sobre o mesmo e também a 

criar novas formas de nos proteger e auxiliar outras pessoas, no sentido de 

minimizar os efeitos desse avanço descontrolado do vírus em nosso país. 

 Para esta 19ª semana, solicito que realize as atividades das páginas 17 

e 18 do Caderno Construindo aprendizagens. 

 



                          ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Atividade 1-   Proponho que você faça uma leitura atenta do texto abaixo, e 

procure comentar os pontos mais relevantes/importantes que considerou no 

mesmo. Utilize seu caderno para realizar esta atividade.   

                            Texto de apoio:   PANDEMIA 

  A pandemia do coronavírus teve início oficialmente no Brasil, mais 

precisamente na cidade de São Paulo, em 26/02/2020, quando tivemos a 

notícia sobre o primeiro caso confirmado de um homem infectado, que havia 

viajado para a Itália, país da Europa que já apresentava um elevado número 

de casos da doença. A partir daí, em pouco tempo, passou a ocorrer a 

transmissão comunitária por todo o território nacional. 

  Em decorrência disto, tivemos uma intensa mobilização por parte do 

poder público e também de alguns segmentos do setor privado, no sentido de 

conter o avanço desenfreado da doença. Entre as muitas medidas adotadas, 

o isolamento social tem sido um dos meios mais eficazes para se tentar 

controlar o intenso crescimento da mesma, e evitarmos com isto o colapso do 

sistema de saúde. Em casos mais extremos, quando o sistema hospitalar 

apresenta uma taxa próxima de 100% dos leitos de UTI ocupados, o lockdown 

pode ser decretado como uma medida emergencial, com o objetivo de conter 

o número de infectados. 

  O maior número de casos foi confirmado na região sudeste, sendo que 

estudos apontaram para a ocorrência do maior pico, na cidade de São Paulo, 

entre os meses de maio e junho. Hoje a doença atinge todas as regiões 

brasileiras, apresentando variáveis quanto a intensidade e evolução no 

número de casos, o que depende de vários fatores como as medidas tomadas 

pelo poder público, os recursos econômicos disponíveis, sistema 

médico/hospitalar eficiente e preparado para receber um grande contingente 

de pacientes, comportamento/grau de consciência da população, entre outros. 



  Outro fator importante a se destacar é que o Brasil não realiza de forma 

efetiva e adequada a testagem de sua população, e isto não nos permite 

conhecer os dados reais e também nos impede de obter um maior controle 

sobre o avanço da COVID-19 pelo país. 

   Muitas são ainda as dúvidas e particularidades em relação à 

propagação do vírus em determinados grupos sociais e regiões. Na região 

norte do país, por exemplo, tivemos uma intensa e rápida propagação do 

mesmo, inclusive em comunidades indígenas, e no momento, o número de 

casos não só se estabilizou, como apresenta uma ligeira queda. 

  Tudo é ainda muito imprevisível e se não houver um controle intensivo e 

um bom acompanhamento da evolução do vírus, o quadro pode se alterar em 

poucas horas, acarretando na retomada de severas medidas restritivas de 

isolamento social. Isto tem acontecido também em outros países que já 

estavam em fases distintas de flexibilização, e que se viram obrigados a 

restringi-las , adotando novamente o isolamento social,  a fim de evitar o 

surgimento de uma possível segunda onda da COVID -19. 

  No quadro mundial, a situação do Brasil também é desfavorável. 

Segundo dados recentes, o Brasil é o segundo país do mundo, após os 

Estados Unidos, que apresenta o maior número de casos e mortes. 

   Em meio a todas estas dificuldades apresentadas e a tantas incertezas, 

é que precisamos colaborar, fazendo a nossa parte, mantendo as medidas 

restritivas/protetivas, como o distanciamento social, o uso de máscaras, de 

álcool em gel, entre outras que nos protejam e que também zelem pela vida 

de nossos semelhantes. 

                                                                                             Salomé 

 

 

 



 Atividade 2-    Observe com atenção o infográfico da próxima página e 

procure fazer a leitura das informações solicitadas. (Esta atividade também 

deverá ser realizada em seu caderno). 

a- O que representa a cor vermelha no mapa? 

  

b- O que representa a cor azul? 

  

c- Qual o estado brasileiro que apresenta o maior número de óbitos por 

COVID-19, e qual deles apresenta o menor número?  

  

d- Qual a região brasileira que apresenta o maior número de casos de COVID-

19? 

 

 

Observações: 

Na próxima semana faremos uma espécie de correção/comentários sobre as 

atividades propostas. 

Não se esqueçam que nosso plantão de dúvidas ocorre sempre às quintas 

feiras, das 19h às 21h30. 

                                                                                   BOM TRABALHO  



 


