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ATIVIDADE – 7ª SÉRIE - (06/04 A 09/04) 

 

DISCIPLINA:  INGLES 

PROFESSORA  VERA 

 

OBJETIVOS: Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da 

globalização.  

Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

“Ler” o texto em inglês tendo como base o contexto do cartaz 

relacionando o às figuras. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Muitas vezes conseguimos entender o significado de 

uma palavra em inglês comparando-a com outras que já conhecemos. Assim, 

para “ler” o cartaz vamos pensar no que já foi estudado em aulas anteriores.   

 

Nos últimos tempos uma expressão em inglês tem sido muito usada em todo 

o mundo, graças principalmente, a internet. Você sabe qual é? 

 

CAROS  ALUNOS, 

FICAREMOS  POR  MAIS  UM  PERÍODO EM  CASA  PARA  QUE  
POSSAMOS VENCER  O  CORONAVÍRUS.  

DEVEMOS  TOMAR  TODOS  OS  CUIDADOS  NECESSÁRIOS  PARA  
EVITAR  A  CONTAMINAÇÃO. 

CONTINUEM  A  REALIZAR  SUAS  ATIVIDADES  COM ATENÇÃO, 
POIS  NOSSA  APRENDIZAGEM  NÃO  PARA  NUNCA E VAMOS  
RETOMÁ-LA  QUANDO  VOLTARMOS. 

NÃO  PODEMOS  DESANIMAR,  APESAR  DE  TUDO. 

BOA  SEMANA   A  TODOS!!!          

EQUIPE  ZILDA  GOMES 
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 Pense e tente responder antes de passar para a próxima página. 

FAKE   NEWS  

   

                                        

     FALSO/A   NOTÍCIA 

     

                                     ADJETIVO   SUBSTANTIVO 

   Voce já aprendeu que em inglês o adjetivo (característica) 

vem na frente do substantivo (nome) e que adjetivos em inglês não tem plural. 

Assim,  

FAKE  NEWS           notícia  falsa 
 

ATIVIDADES: 

1. Observe os cartazes abaixo: 

 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

             

                         

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

                   E.M. PROFª “ZILDA GOMES DOS REIS DE ALMEIDA” 
                            Maria Amélia, 100 – Jardim Bela Vista – Diadema – Telefone: 4044 6283 

  
 

                 

                            

            

          

2. Faça no eu caderno: 

 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME:                                  

 DATE:                                                 CLASS: 

 

 ANSWER  THE  QUESTIONS: responda: em português  
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3. Qual o tema dos cartazes? 
 

4. Todos os cartazes tratam de FAKE NEWS. Faça uma lista com cada 

uma das notícias falsas, como no exemplo: 

FAKE  NEWS nº 1:   

 passar óleo de gergelim no corpo evita o coronavirus 

 

5. Você conhece alguma outra FAKE NEWS que não está acima? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD  JOB!!! 

#STAY AT HOME 
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ATIVIDADES 7ª SÉRIE  -  Língua Portuguesa 

 (06.04 a 10.04) 

 

Caros alunos da 7ª série, 
 

Como vão vocês? Espero que estejam bem. Seguem novas 

atividades. 

Por favor, leiam e analisem o texto e a charge com atenção. 

Um abraço! 

Profª Leonísia 
ATIVIDADE 1 

OBJETIVO: desenvolver habilidades de leitura e escrita, compreensão e 

interpretação textual.  

 
 

O AMOR NOS TEMPOS DO VÍRUS 

O filósofo grego Sócrates disse que a única coisa pior que a ignorância 

é a ilusão do conhecimento. Há muitas doenças que matam, muito mais do 

que esta, mas hoje nenhuma é tão perigosa como o Covid-19, porque ela não 

mata apenas a vida, ela tem o poder de matar a alegria e o amor, porque vem 

associada ao medo. Ser ou não ser é de novo a questão. Ter ou não ter medo. 

Viver ou não viver. 

O medo se torna exponencial no pânico quando viaja associado a este 

temor coletivo e múltiplo que sempre se baseia na crença mais frágil do ser 

humano: o medo de morrer. Esse medo que bate à nossa porta, em cada nova 

notícia, é o preço a pagar pelo acesso global ao conhecimento nesta 

sociedade hiperconectada em que vivemos. 

É por isso que a estatística não chega para nos proteger. Nem a ciência 

positiva, nem luvas, nem máscaras, nem o isolamento. Porque o que a 

pandemia do vírus Covid-19 traz à espécie humana — não é uma praga dos 

tempos modernos, nem um novo desafio científico – é fundamentalmente uma 
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oportunidade de redenção. Como nunca, vamos precisar do Amor. O medo é 

o maior inimigo do amor, maior que a traição e o desinteresse, maior que o 

tempo e que a morte. A forma como o medo do vírus Covid-19 está se 

alastrando pelo mundo, não vai apenas roubar nossa saúde e matar vidas 

como qualquer nova doença que de vez em quando aparece. Se nos 

deixarmos tomar pelo pânico, este novo medo nos vai roubar também a alegria 

de viver e a nossa capacidade de amar. Essa é a verdadeira pandemia. 

Não beije, não abrace, não cumprimente, não se encontre, não saia de 

casa, não viaje… Não respire, enfim, não viva!  

(...) 

José Manuel Diogo - revista ISTO, 13.03.2020 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, redija um texto 

relatando como está sendo sua rotina diária pós isolamento social. Escreva 

também qual é a sua impressão sobre esses novos tempos que virão, passada 

a pandemia. 

 

 

ATIVIDADE 2 

OBJETIVO: compreender os significados que se escondem por detrás das 

imagens e palavras; desenvolver habilidades de leitura, compreensão e 

interpretação textual.  

 

CHARGE: A charge, na atualidade, é um instrumento bastante utilizado pelos 

meios de comunicação (jornal, impresso e televisivo e internet) para se mostrar 

formas de protesto e crítica aos problemas sociais, principalmente, ao sistema 

sócio-político brasileiro. Ela é criada a partir da notícia, por isso é um meio de 
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situar o leitor sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. O chargista, com 

poucas palavras, ou mesmo sem palavras, permite, ao leitor, construir uma 

visão social da realidade, representando-a simbolicamente. (Wikipedia) 

 

Na charge abaixo do cartunista Erasmo Spadotto, aparece um tema 

bastante atual. Analise-a e responda às questões em seu caderno 

 

a) Qual é o assunto abordado na charge? 

b) Você já ouviu falar desse assunto em outro lugar? Justifique sua resposta. 

d) O que produz o efeito humorístico na charge? 

e) Qual é a realidade social representada pela charge? 

f) Se esse texto for lido daqui a alguns anos será compreendido da mesma 

forma? Por quê? 

g) Escreva um texto informando o assunto tratado na charge. 
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DISCIPLINA  –   HISTÓRIA   

PROFESSOR   PAIVA  

 

Orientação da disciplina de História para a 7ª série  

 

 Olá. Espero que esteja todos bens. Sigam as recomendações do 

Ministério da Saúde e só saiam de casa para questões absolutamente 

necessárias. Não deixem acumular as tarefas e estabeleçam uma rotina para 

sua realização.  

OBJETIVO: Comparar o texto sobre o Renascimento enviado na semana 

anterior com o vídeo desta semana. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Semana passada (31/03) foi enviado um texto sobre o Renascimento e 

um conjunto de dez questões referentes ao tema. Nesta semana seguem dois 

vídeos sobre o mesmo tema. Compare o texto com o vídeo e anote eventuais 

dúvidas ou observações.  

Tanto as respostas quanto as anotações deverão ser entregues no 

retorno das aulas.  

 O vídeo localiza-se no YouTube  

(https://www.youtube.com/watch?v=mILMl-dJcqI).  

Encaminharei o outro arquivo pelo Whatsapp do grupo da sala também.  

 Um abraço e cuidem-se.  

Paiva  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mILMl-dJcqI
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7ª SÉRIE - MATEMÁTICA 

 

OBJETIVOS: REALIZAR CÁLCULOS MATEMÁTICOS COM 

PORCENTAGEM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS: 

- EM FOLHA AVULSA DE CADERNO OU DE ALMAÇO COLOCAR NOME 

DO ALUNO, SÉRIE E A SEMANA A QUE SE REFERE;  

- LER AS QUESTÕES E RESOLVER NA FOLHA, FAZENDO OS CÁLCULOS 

PEDIDOS E ESCREVENDO AS RESPOSTAS DOS PROBLEMAS E NÃO 

SOMENTE O RESULTADO; 

- NÃO PRECISA COPIAR AS QUESTÕES, MAS, SIM, COLOCAR O 

NÚMERO DO EXERCÍCIO; 

- ENTREGAR PARA A PROFESSORA NA ESCOLA, QUANDO 

RETORNARMOS. 

 

ATIVIDADES  

PORCENTAGEM: RELEMBRANDO... 

Para calcular 35% de 250,  transformamos 35% em 0,35 (ou seja, 35 : 100) 

e, em seguida,  multiplicamos 250 por 0,35. 

35%  =   35     =    0,35               250   → 0 casas decimais  

                100                            x 0,35    →2 casas decimais 

                                                    1250 

                                                    750 +   

                                                    87,50   →2 casas decimais                                          
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1. Calcule as porcentagens, utilizando o método acima: 

a. 20% de 50            b. 30% de 50       c.   50% de 500 

d. 25% de 60             e. 35% de400      f.   30% de 300 

 

 

2. A população de uma cidade é de 300.000 pessoas, das quais 20% são 

adolescentes. Quantos adolescentes tem nessa cidade?(Mostre os 

cálculos). 

 

3. João recebe um salário mensal de R$ 3.200,00  e gasta 5% sobre esse  

salário de conta de luz, 2% de conta de água, 20% de aluguel, 25% de 

alimentação e 10% com gastos diversos. Calcule o valor das contas 

citadas, preenchendo a tabela abaixo. (Mostre todos os cálculos) 

 

 

despesa   Porcentagem(%) Valor (em reais) 

Luz 5%  

Água 2%  

Aluguel 20%  

Alimentação 25%  

Diversos 10%  

 

Quanto sobra do salário de João, após pagar todas as contas? 

 

4. Sérgio comprou alguns produtos em um supermercado. Os preços que 

ele pagou foram os seguintes: R$ 1,99, dois reais e quarenta centavos, 

R$ 3,70 e um real e cinquenta centavos. Foi possível pagar essa 

compra com apenas uma nota de dez reais? Por quê? Mostre os 

cálculos. 

 

5.  Mateus tem 13 anos e quer comprar 3 cartuchos de videogame. Na loja 

A, eles são vendidos a R$ 22,00 cada. Na loja B, o preço é R$ 30,50, 

mas há uma promoção: na compra de dois, o terceiro é grátis. As duas 
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lojas têm os cartuchos que ele quer. Em que loja sairá mais barato 

comprar os cartuchos? Quanto ele pagará por essa compra? Mostre os 

cálculos. 

 

 

Fonte: Cadernos de Apoio e Aprendizagem- Matemática – 6º e 7º 

anos /PMSP/ 2010 
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ATIVIDADE  DE  CIÊNCIAS  –  7ª  SÉRIE 

PROFESSORA  LILIAN 

 

OBJETIVO: Reconhecer a célula como unidade básica e funcional dos seres 

vivos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nas aulas anteriores você fez uma pesquisa sobre a 

célula e leu o texto “Célula: a unidade da vida” 

 Dando prosseguimento a esse estudo faremos alguns exercícios sobre 

o assunto das aulas anteriores. 
  

PROCEDIMENTO: 

- Releia o texto da aula passada. 

- Em seu caderno coloque o título - “Célula: a unidade da vida”. 

- Copie as perguntas abaixo e as responda. 
 

1) O que Robert Hooke observou em seu microscópio? 

2) O que são células? 

3) Todas as células são microscópicas? Explique. 

4) Cite alguns seres que são formados por uma única célula. 

5) Dê um exemplo de uma célula macroscópica. 

6) Quais são as três partes principais da célula? 

7) Qual a função da membrana para a célula? 

8) O que é citoplasma? 

9) Em qual parte das células são encontrados os cromossomos? 

Bom estudo 

Profª Lilian 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR  CLÉBER 

 

OBJETIVOS: Conhecer o continente americano e identificar os países que formam a 

América Latina, reconhecendo suas diferentes e semelhantes características com 

relação ao resto do mundo. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Pensando nas atividades, discussões em sala além experiências 

próprias entender a posição e importância da América Latina. 

  

ATIVIDADE 1 

Tema: Similaridades culturais entre o México e as Filipinas 

Leia o texto "Relaciones Filipinas-México 

(https://es.m.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Filipinas-M%C3%A9xico) e explique 

porque esses dois países são semelhantes, apesar de estarem em lados opostos da 

Terra (Obs. use o tradutor do seu navegador). 

 

ATIVIDADE 2 

Tema: América Latina 

Estude o texto "América Latina" no site Brasil Escola 

(https://m.brasilescola.uol.com.br/amp/geografia/america-latina.htm) e descubra: 

 

a) Em que os países latino-americanos se assemelham uns aos outros? 

 

b) No sentido norte-sul, a América Latina se estende a partir de qual rio? 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Filipinas-M%C3%A9xico
https://m.brasilescola.uol.com.br/amp/geografia/america-latina.htm
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c) A América Latina se estende em direção sul até qual região? 

 

d) Em quais regiões da América Latina não predominam os climas quentes? 

 

e) Por que há grande diversidade nas formações vegetais da América Latina? 

 

f) Qual é a diferença entre a América Central ístmica e a insular? 

 

g) O que é um país andino? 

 

h) O que é um país platino? 
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7ª A – ARTE – PROFª GISLAINE PERDON  
 
 
 

OBJETIVOS: Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se 
integram às linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos, etc.) 
(EF69AR03) 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuamos estudando a animação feita com stop-
motion, várias fotos projetadas sequencialmente numa velocidade que as 
imagens parecem estar em movimento. 
 
1ª Atividade 
 
Escreva no seu caderno qual a sua opinião sobre a animação “Coraline e o 
mundo secreto” 2009 que foram orientados a assistir na semana passada. 
 
 
2ª Atividade 
 
Assistam agora o making off do filme: 
  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jXqqd0ZBEMA (último acesso 2 de 
abril de 2020) 
 
O filme está em Inglês e não tem legenda, mas se observarem com atenção, 
conseguirão entender como a animação da “Coraline e o seu mundo secreto” 
foi feito. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jXqqd0ZBEMA

