
EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 
ATIVIDADE 3ª - GEOGRAFIA 

Professor Joel 
 
Nome de aluno: __________________________________ turma: 7ª Séries 

ATIVIDADE DA AULA VIRTUAL – 26/08/2020 

LEMBRETE - PRAZO DE ENTREGA ATÉ 28/08/2020 (o aluno pode tirar 

foto da atividade e postar no grupo de estudo do WhatsApp ou levar na 
secretária da EMBE Dr. Jose Martins da Silva, nos dias de 4ª feiras das 10h às 
14hs 

Legenda: 
 

= LER 

 

= FAZER NA APOSTILA 

 

= FAZER NO SEU CADERNO 

 
 

Caro aluno; 

Nesta semana, daremos prosseguimento ao tema “Pandemia” 

 Apostila, fazendo a atividade nº 4 (página 18). 

 

Mas não se preocupe, aguarde a nossa tele aula, onde explicaremos mais e 

tiraremos suas dúvidas. 

 

Até lá!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 
ATIVIDADE 3ª – CIENCIAS 

Professora Lucimar 
 
Nome de aluno: __________________________________ turma: 7ª Séries 

LEMBRETE - PRAZO DE ENTREGA ATÉ 28/08/2020 (o aluno pode tirar 

foto da atividade e postar no grupo de estudo do WhatsApp ou levar na 
secretária da EMBE Dr. Jose Martins da Silva, nos dias de 4ª feiras das 10h às 
14hs 

Legenda: 
 

= LER 

 

= FAZER NA APOSTILA 

 

= FAZER NO SEU CADERNO 

 
Na semana passada, estudamos sobre o por quê determinadas doenças 

crônicas têm fator de risco maior em desenvolver a forma perigosa da 

doença. Hoje vamos falar de maneira bem geral sobre Imunidade. Certamente 

vocês já ouviram falar sobre esse assunto. O texto está resumido, mas 

aprofundaremos mais detalhes na nossa aula virtual. Um abraço.  

 

Imunidade 

O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante 

proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos 

(microrganismos que causam doenças) afetem nossa saúde. Envolve uma série 

de células e órgãos que funcionam, em conjunto, como uma grande barreira de 

proteção. 

A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamada 

de imunidade.  

A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra agentes invasores é 

chamada de imunidade. Existe dois tipos: 

1.  Imunidade inata.  É a que o indivíduo possui desde o seu nascimento.  

Nela temos barreiras naturais agindo, como nossa pele que protege para que 

esses microrganismos invadam nossas células e o suco gástrico do estômago 

que pode matar muitos microrganismos entre outros.  Tem também agentes 

internos, que são um tipo de células do sangue, como leucócitos e células 

fagocíticas (ou seja, que “comem” o invasor e os destrói).  

2. Imunidade adquirida ocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo 

e é mais especializada. Para ser desenvolvida, necessita do contato com um 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-patogeno.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:irhdoarfd3k&q=https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-celula.htm&sa=U&ved=2ahUKEwj3vffVptboAhV1ILkGHQjKC5kQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw16mGR8d3KH678quiWUtZZs


agente invasor e nosso corpo produzirá anticorpos, especializados em combater 

certo tipo de antígeno. Dessa forma, se o nosso organismo tiver contato com o 

antígeno mais de uma vez, os anticorpos já o inutilizarão. Isso acontece com 

doenças como a catapora e o sarampo, por exemplo. Se uma pessoa pegar uma 

dessas doenças, ela até pode ter contato com o vírus, mas a doença não se 

manifestará. 

São muitas os tipos de 

leucócitos. Alguns “comem” o 

inimigo, alguns eliminam 

substâncias tóxicas para 

matá-los; alguns atuam em 

processos alérgicos, outros 

atuam contra vermes. Alguns 

produzem anticorpos. Muitos 

trabalham em conjunto. É bem  

complexo a atuação deles. Na 

nossa aula on line, detalharei 

um pouco mais sobre o assunto. A imagem tem alguns desenhos dos vários tipos 

de leucócitos. Não se assustem com os nomes. Eles aparecem quando você faz 

um exame de sangue.  

Referências: 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Sistema imunológico"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm. Acesso em 19 de 

agosto de 2020. 

EDUCAMAIS BRASIL. Leucócitos.  Disponível em: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/leucocitos. Acesso em 20 de agosto de 2020. 

ESCOLAKIDS. Características Do Sistema Imunitário. Disponível em: 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/caracteristicas-do-sistema-imunitario.htm. Acesso em 20 de agosto 

de 2020. 

 

Exercícios: 

01. O desenho abaixo são células do sangue. Temos as hemácias 

(glóbulos vermelhos – carregam os gases respiratórios no sangue) e os 

leucócitos (glóbulos brancos – responsável pela defesa). Copie a imagem no seu 

caderno, puxe uma seta e identifique as hemácias e os leucócitos. 

 
Fonte: Freepik.com 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/leucocitos
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/caracteristicas-do-sistema-imunitario.htm


02. Uma pessoa não está se sentindo bem com sintomas de febre e vômito. 

O exame de sangue revela 30 mil leucócitos por milímetro cúbico de 

sangue. Em uma pessoa saudável a quantidade de leucócitos pode variar entre 

6 mil e 10 mil mm3 de sangue. Por que você acha que o corpo dessa pessoa 

aumentou tanto o número de leucócitos?  

a). por que ela já nasceu com essa doença no sangue 

b). por que ela deve está com alguma doença como virose e por isso o sangue 

aumentou os leucócitos para matar os vírus 

c). não tenho ideia 

 

03. Dê exemplos de dois tipos de barreiras naturais que o nosso corpo possui 

contra os microrganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 
ATIVIDADE 3ª – ARTES 

Professora Daniele 
 
Nome de aluno: __________________________________ turma: 7ª Séries 

ATIVIDADE DA AULA VIRTUAL – 25/08/2020 

LEMBRETE - PRAZO DE ENTREGA ATÉ 28/08/2020 (o aluno pode tirar 

foto da atividade e postar no grupo de estudo do WhatsApp ou levar na 
secretária da EMBE Dr. Jose Martins da Silva, nos dias de 4ª feiras das 10h às 
14hs 

Legenda: 
 

= LER 

 

= FAZER NA APOSTILA 

 

= FAZER NO SEU CADERNO 

 
 
Nas aulas anteriores exploramos bastante o assunto releitura, agora você vai 

colocar em prática tudo que estudamos, para isso pegue a apostila “Construindo 

Aprendizagens” e abra na página 22 e faça a leitura com muita atenção e depois coloque 

a mão na massa para dar início ao seu processo criativo de releitura. Tudo deverá ser 

criada por você. Bom trabalho! 

ATIVIDADE DE ARTE - AULA 3 - RELEITURA - PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

SAIBA MAIS EM: 

SEJA CURIOSO E VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA O GRITO NESTE LINK: 

https://www.todamateria.com.br/o-grito/ EM 19/08/2020. 

https://www.todamateria.com.br/o-grito/


EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 
ATIVIDADE 3ª – INGLÊS 

Professor Celso 

 
Nome de aluno: __________________________________ turma: 7ª Séries 

LEMBRETE - PRAZO DE ENTREGA ATÉ 28/08/2020 (o aluno pode tirar 

foto da atividade e postar no grupo de estudo do WhatsApp ou levar na 
secretária da EMBE Dr. Jose Martins da Silva, nos dias de 4ª feiras das 10h às 
14hs 

Legenda: 
 

= LER 

 

= FAZER NA APOSTILA 

 

= FAZER NO SEU CADERNO 

 

 

Caros alunos,  

 

Nessa nossa aula de Inglês vamos ampliar nosso 
conhecimento vendo como usar os moods e feelings em situações 
reais de comunicação. 

 
Vamos iniciar imaginando algumas situações em que nós 

poderíamos empregar moods e feelings (temperamentos e 
sentimentos) aprendidos na última aula. 

 

Situação 1- Algo bom aconteceu e eu quero comunicar a outra pessoa que 

estou feliz. 

-- I am happy today! 

-- Eu estou feliz hoje! 

 

Situação 2- Eu tenho trabalhado demais e ando me sentindo cansado. 

-- I am so tired! 



--Eu estou tão cansado! 

Situação 3- Eu digo para alguém não ter medo em uma situação qualquer. 

-- Don’t be afraid! It’s All right! 

-- Não tenha medo! Está tudo bem! 

 

Situação 4- Eu pergunto a alguém por que ele ou ela está triste. 

-- Why are you so sad? 

-- Por que você está tão triste? 

 

Observação: quando eu faço uma pergunta, eu troco o pronome e o verbo de 

lugar. Então o que é YOU ARE numa afirmação, se torna ARE YOU numa 

pergunta. 

 

Atividades 

1) Como eu posso dizer em Inglês “Eu estou triste hoje”? 

 

 

2) Como eu posso dizer em Inglês “Por que você está tão feliz”? 

 

 

3) Traduza a frase “Why are you so tired? ” 

 

 

4) A palavra SHY significa tímido. Escolha uma das frases dos exemplos e 

crie uma frase em Inglês usando SHY no lugar de happy, tired, afraid ou 

sad. Depois traduza para o Português. 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 


