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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Infelizmente, precisaremos continuar distantes da escola. A necessidade de
isolamento  continua.  Então,  seguiremos  com  as  nossas  atividades  semanais
enquanto for preciso.

LÍNGUA PORTUGUESA

Recado  do  coração.  Alunos  e  alunas,  muito  bom  revê-los  na  entrega  do  kit

alimentação.  Alguns  relataram  que  estão  gastando  dinheiro.  para  impressão  das

atividades  e  não  seria  intenção.  Neste  momento  onde  devemos  reduzir  os  gastos,

atividades deverão ser copiadas no caderno ,  e quanto as dúvidas anote e no retorno

retomaremos todo este conteúdo com muito cuidado , peço que fiquem tranquilos , mas

também que sejam dedicados com os estudos. Beijos 

Objetivo: Apresentar a narrativa;  Apresentar os gêneros textuais narrativos;  Mostrar

como esses gêneros fazem parte do dia-a-dia;   Aproximar o autor/leitor  através de

estratégias de leitura;  Promover a compreensão linguística e compreensão do tema;

NARRATIVA

 Entende-se como narrativa:

 [...] discurso capaz de evocar, através da sucessão de fatos, um mundo dado como
real  ou  imaginário,  situado  num  tempo  e  num  espaço  determinados.  Na  narrativa
distingue-se a narração (construção verbal ou visual que fala do mundo) da diegese
(mundo  narrado,  ou  seja,  ações,  personagens,  tempos).  Como  uma  imagem,  a
narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo (SODRÉ, 1988 p.75).

 De acordo com Cardoso na narrativa: Dependendo de como se dá o modo da narrativa,
os  textos  literários  são  classificáveis  em gêneros  distintos,  tais  como  a  epopéia,  o
romance e o drama. Esses tipos textuais apresentam uma estrutura particular, isto é, os
fatos  de  que  se  constitui  uma  narrativa  são  apresentados  numa  certa  organização
(seqüência),  localizam-se num espaço e numa época identificáveis  no  texto  e deles
participam os personagens (CARDOSO, 2001 p. 35).

PRIMEIRO TEXTO: POEMA NARRATIVO
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JOSÉ

E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noite esfriou,

e agora, José?

você que é sem nome,

que zomba dos outros,

você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir já não pode,

a noite esfriou,

o dia não veio,

o bonde não veio,

o riso não veio,

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu

e tudo mofou,

e agora, José?
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E agora, José?

Sua doce palavra,

seu instante de febre,

sua gula e jejum,

sua biblioteca,

sua lavra de ouro,

seu terno de vidro,

sua incoerência,

seu ódio

- e agora?

Com a chave na mão

quer abrir a porta, não existe porta;

quer morrer no mar,

mas o mar secou;

quer ir para Minas,

Minas não há mais.

José, e agora?

Se você gritasse,

se você gemesse,

se você tocasse

a valsa vienense,

se você dormisse,

se você cansasse,

se você morresse…

Mas você não morre,

você é duro, José!

Sozinho no escuro
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qual bicho-do-mato,

sem teogonia,

sem parede nua

para se encostar,

sem cavalo preto

que fuja a galope,

você marcha, José!

José, pra onde?

(Carlos Drummond de Andrade)

Fonte: José de Nicola/Ulisses Infante. Português – Palavras e Ideias. 7ª série. 1991.

Editora Scipione. P. 42 e 43.

ATIVIDADE 1 – Responda no caderno: 

a) Você acha que José é uma pessoa específica?

b) Quem é ele?

c) Quem o José do poema representa?

d) Como você o descreveria?

e) Qual é o tema do poema?

f) Qual parte do poema chamou mais a atenção?

g) Dê sua opinião a respeito do nome “José” escolhido pelo autor.

SEGUNDO TEXTO: CRÔNICA

“TELEVISÃO PARA DOIS”

              Ao chegar ele via uma luz que se coava por baixo da porta para o corredor às 
escuras. Era enfiar a chave na fechadura e a luz se apagava. Na sala, punha a mão na 
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televisão, só para se certificar: quente, como desconfiava. Às vezes ainda pressentia 
movimento na cozinha:

- Etelvina, é você?

A preta aparecia, esfregando os olhos:

- Ouvi o senhor chegar... Quer um cafezinho?

Um dia ele abriu o jogo:

- Se você quiser ver televisão quando eu não estou em casa, pode ver à vontade.

- Não precisa não, doutor. Não gosto de televisão.

- E eu muito menos.

Solteirão, morando sozinho, pouco parava em casa. A pobre da cozinheira metida lá no 
seu quarto o dia inteiro, sozinha também, sem ter muito que fazer...

Mas a verdade é que ele curtia o seu futebolzinho aos domingos, o noticiário

todas as noites e mesmo um ou outro capítulo da novela, “só para fazer sono”, como 
costumava dizer:

- Tenho horror de televisão.

Um dia Etelvina acabou concordando:

- Já que o senhor não se incomoda...

Não sabia que ia se arrepender tão cedo: ao chegar da rua, a luz azulada sob a porta já 
não se apagava quando introduzia a chave na fechadura. A princípio ela ainda se erguia 
da ponta do sofá onde ousava se sentar muito erecta:

- Quer que eu desligue, doutor?

Com o tempo, ela foi deixando de se incomodar quando o patrão entrava, mal percebia a
sua chegada. E ele ia se refugiar no quarto, a que se reduzira seu espaço útil dentro de
casa. Se precisava vir até a sala para apanhar um livro, mal ousava acender a luz:

Com licença...

Nem ao menos tinha mais liberdade de circular pelo apartamento em trajes menores,
que era o que lhe restava de comodidade, na solidão em que vivia: a cozinheira lá na
sala a noite toda, olhos pregados na televisão. Pouco a pouco ela se punha cada vez
mais à vontade, já derreada no sofá, e se dando mesmo ao direito de só servir o jantar
depois da novela das oito. Às vezes ele vinha para casa mais cedo, especialmente para
ver determinado programa que lhe haviam recomendado, ficava sem jeito de estar ali
olhando  ao  lado  dela,  sentados  os  dois  como  amiguinhos.  Muito  menos  ousaria
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perturbá-la, mudando o canal, se o que lhe interessava estivesse sendo mostrado em
outra estação.

A solução do problema lhe surgiu um dia, quando alguém, muito espantado que ele não
tivesse televisão em cores, sugeriu-lhe que comprasse uma.

- Etelvina, pode levar essa televisão lá para o seu quarto, que hoje vai chegar outra para
mim.

- Não precisava, doutor – disse ela, mostrando os dentes, toda feliz.

Ele passou a ver tranquilamente o que quisesse na sua sala, em cores e, o que era
melhor, de cuecas – quando não inteiramente nu, se bem o desejasse.

Até que uma noite teve a surpresa de ver luz por debaixo da porta, ao chegar. Nem bem
entrara e já não havia ninguém na sala, como antes – a televisão ainda quente. Foi à
cozinha a pretexto de beber um copo d´água, esticou um olho lá para o quarto na área: a
luz azulada, a preta entretida com a televisão certamente recém ligada.

- Não pensa que me engana, minha velha – resmungou ele.

Aquilo se repetiu algumas vezes, antes que ele resolvesse acabar com o abuso: afinal,
ela já tinha a dela, que diabo. Entrou uma noite de supetão e flagrou a cozinheira às
gargalhadas com um programa humorístico.

-Qual é, Etelvina? A sua quebrou?

Ela não teve jeito senão confessar, com um sorriso encabulado:

- Colorido é tão mais bonito...

Desde então a dúvida se instalou no seu espírito: não sabe se despede a empregada, se
lhe confia o novo aparelho e traz de volta para a sala o antigo, se deixa que ela assista a
seu lado aos programas em cores.

O que significa praticamente casar-se com ela, pois, segundo a mais nova concepção de
casamento, a verdadeira felicidade conjugal consiste em ver televisão a dois.

FONTE: Fernando Sabino. In. Para gostar de ler, vol 13. São Paulo. Ática, 1994.

Sugestão: Poderá ser feita uma leitura teatralizada: alunos representando o narrador e 
os personagens, para que percebam as vozes do discurso. 

ATIVIDADE 2 –  Copie e pinte de vermelho as falas do Narrador e de
verde as falas dos personagens.
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TERCEIRO TEXTO: MÚSICA “EDUARDO E MÔNICA”

Quem um dia irá dizer

Que existe razão

Nas coisas feitas pelo coração?

E quem irá dizer

Que não existe razão?

Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar:

Ficou deitado e viu que horas eram

Enquanto Mônica tomava um conhaque,

No outro canto da cidade,

Como eles disseram

Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: -Tem uma festa legal, e a gente quer 
se divertir.

Festa estranha, com gente esquisita: - Eu não estou legal. Não aguento mais birita.

E a Mônica riu, e quis saber um pouco mais

Sobre o boyzinho que tentava impressionar

E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa: - É quase duas, eu vou me ferrar.

Eduardo e Mônica trocaram telefone

Depois telefonaram e decidiram se encontrar.

O Eduardo sugeriu uma lanchonete

Mas a Mônica queria ver o filme do Godard.

Se encontraram então no parque da cidade:

A Mônica de moto e o Eduardo de camelo.

O Eduardo achou estranho, e melhor não comentar

Mas a menina tinha tinta no cabelo.
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Eduardo e Mônica eram nada parecidos

Ela era de Leão e ele tinha dezesseis.

Ela fazia Medicina e falava alemão

E ele ainda nas aulinhas de inglês.

Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus,

De Van Gogh e dos Mutantes,

De Caetano e de Rimbaud

E o Eduardo gostava de novela

E jogava futebol de botão com seu avô

Ela falava coisas sobre o Planalto Central,

Também magia e meditação.

E o Eduardo ainda estava

No esquema “escola

-cinema

-clube

-televisão”.

E, mesmo com tudo diferente,

Veio mesmo, de repente,

Uma vontade de se ver

E os dois se encontravam todo dia

E a vontade crescia,

Como tinha de ser.

Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia,

Teatro, artesanato, e foram viajar.

A Mônica explicava pro Eduardo

Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar.

Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer
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E decidiu trabalhar;

E ela se formou no mesmo mês

Que ele passou no vestibular.

E os dois comemoraram juntos

E também brigaram juntos, muitas vezes depois.

E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa,

Que nem feijão com arroz.

Construíram uma casa há uns dois anos atrás,

Mais ou menos quando os gêmeos vieram

Batalharam grana, seguraram legal

A barra mais pesada que tiveram.

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília

E a nossa amizade dá saudade no verão.

Só que nessas férias, não vão viajar

Porque o filhinho do Eduardo

Tá de recuperação.

E quem um dia irá dizer

Que existe razão

Nas coisas feitas pelo coração?

E quem irá dizer

Que não existe razão?

Renato Russo. In Legião Urbana, Dois. EMI-ODEON, 1996. FONTE: FRASCOLLA, Ana. Lendo e 
interferindo:. São Paulo. Moderna,  1999. p. 52, 53 e 54.

ATIVIDADE 3 – Responda no caderno:  

a) Quem são as pessoas que “vivem” essa história?

b) Compare as características, gostos e hábitos de cada pessoa do texto.

c) Qual o tema principal da canção?
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d) Grife no texto as expressões informais.

e) Para você “existe razão nas coisas feitas pelo coração”? Comente.

MATEMÁTICA

ATIVIDADE 4 - Acesse e resolva as atividades do endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-
NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform

CIÊNCIAS

Acesse os arquivos constantes em 

https://www.slideshare.net/Prof_Raphaell/conceitos-basicos-da-ecologia-cap-5 (caso não 
possa acessar o link, faça uma pesquisa sobre ecologia para realizar a atividade. 

ATIVIDADE 5 – Responda em seu caderno as perguntas abaixo: 

a) O que é ecologia?

b) O que são fatores Bióticos e fatores abióticos?

c)  Imagine a Represa Billings  a 50 anos atrás . Quais eram os fatores Bióticos e Abióticos da
represa  naquela  época?

d) Atualmente que mudanças ocorreram na represa? O que aconteceu com os fatores 
Bióticos e os fatores  Abióticos?

HISTÓRIA

3ª aula de História 7º ano Emeb  Profª Letícia Beatriz Pessa

Objetivo: Analisar a influência do Renascimento Cultural e Cientifico na Europa
nos séculos XV e XVI.

Renascimento Cultural

O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV
e se estendeu por toda a Europa até o século XVI.
Os  artistas,  escritores  e  pensadores renascentistas  expressavam em suas  obras  os
valores, ideais e nova visão do mundo,  de uma sociedade que emergia da crise do
período medieval.

https://www.slideshare.net/Prof_Raphaell/conceitos-basicos-da-ecologia-cap-5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
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Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à Igreja.
Já na Idade Moderna,  a arte e o saber voltaram-se para o mundo concreto, para a
humanidade e a sua capacidade de transformar o mundo.

Origem do Renascimento

Florença, a cidade italiana "Berço do Renascimento"

O Renascimento teve sua origem na península Itálica, que era o centro do comércio
mediterrâneo.  Com a economia  dinâmica e  rica,  os  excedentes  eram investidos em
produção cultural.
A burguesia oriunda  das  camadas  marginais  da  sociedade  medieval,  tornaram-se
mecenas, investindo em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, buscando aproximar
seu estilo de vida ao da nobreza.

A Itália, favorecida pelo grande número de obras da Antiguidade, inspirou os artistas do
Renascimento. A literatura e o pensamento da Antiguidade greco-romana serviram de
referência para os escritores renascentistas e contribuíram para a formação de seus
valores e ideais.

Características do Renascimento: Resumo
Os  renascentistas  rejeitavam  os  valores  feudais  a  ponto  de  considerar  o  período
medieval como a "Idade das Trevas", e por isso a época obscura seria abolida por um
"renascimento  cultural".  Assim,  opunham-se  ao  teocentrismo,  ao  misticismo,  ao
geocentrismo e ao coletivismo.

O traço marcante do Renascimento era o racionalismo. Baseado na convicção de que
tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza, tentava compreender o
universo de forma calculada e matemática.

O elemento central foi o humanismo, no sentido de valorizar o ser humano, considerado
a obra mais perfeita de Cristo.

Daí surge o antropocentrismo renascentista, ou seja, a ideia do homem como centro das
preocupações intelectuais e artísticas.

https://www.todamateria.com.br/burguesia/
https://www.todamateria.com.br/antropocentrismo/
https://www.todamateria.com.br/humanismo/
https://www.todamateria.com.br/racionalismo/
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Outras características do movimento renascentista foram o naturalismo, o hedonismo e
o neoplatonismo.

O naturalismo pregava a volta à natureza.
O hedonismo defendia o prazer individual como o único bem possível.

O neoplatonismo defendia uma elevação espiritual, uma aproximação com Deus através
de uma interiorização em detrimento de qualquer busca material.

Renascimento Artístico
A arte do renascimento expressou as preocupações surgidas em sua época, com o
desenvolvimento comercial e urbano. A dignidade, a racionalidade e a individualidade do
homem eram seus principais temas.
Um grande precursor do Renascimento literário na Itália foi Dante Alighieri (1265-1321),
autor da "A Divina Comédia". Apesar de criticar a Igreja, sua obra ainda apresenta forte
influência medieval.

A consolidação do Renascimento na Itália ocorreu basicamente no século XIV, período
conhecido com Trecentro, ou seja nos anos 1300.
As primeiras manifestações da nova arte surgiram comGiotto di  Bondoni(1266-1337).
Suas obras representavam figuras humanas com grande naturalismo, inclusive Cristo e
os Santos.

Na literatura generalizou-se a utilização do dialeto toscano, que seria matriz da língua
italiana contemporânea. Mas foi Francesco Petrarca (1304-1374) o "pai do humanismo e
da literatura italiana".

Foi ele o autor de "África" e "Odes a Laura", ainda expressando uma forte inspiração
greco-romana e uma religiosidade medieval.

Outro grande nome do Trecentro foi Bocaccio e sua obra Decameron, com seus contos
satíricos que criticavam o ascetismo medieval.

O Quattrocento (1400), segundo período do renascimento italiano, surge em Florença
com o pintor Masaccio (1401-1429), um mestre da perspectiva.
Outro destaque foi Sandro Botticelli (1445-1510), que acreditava que a arte era mesmo
tempo uma representação espiritual, religiosa e simbólica.

Destacou-se também o arquiteto Felippo Brunelleschi, autor da cúpula da catedral de
Santa  Maria  del  Fiore,  o  escultor Donatello e  os  pintores  Paolo  Uccello,  Andrea
Mantegna e Fra Angelico.

https://www.todamateria.com.br/donatello/
https://www.todamateria.com.br/sandro-botticelli/
https://www.todamateria.com.br/francesco-petrarca/
https://www.todamateria.com.br/a-divina-comedia/
https://www.todamateria.com.br/dante-alighieri/
https://www.todamateria.com.br/neoplatonismo/
https://www.todamateria.com.br/hedonismo/
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Basílica de São Pedro no Vaticano

No terceiro período, o Cinquecento (1500), Roma passou a ser o principal centro da
arte  renascentista.  Foi  construída  a  basílica  de  São  Pedro,  no  Vaticano,  projeto  do
arquiteto Donato Bramante.
Na literatura, sistematizou-se o uso da língua italiana através de Francesco Guiciardini,
Torquato  Tasso,  Ariosto  e  principalmente  com Nicolau  Maquiavel,  com sua  obra  "O
Príncipe".
Na pintura despontaram:

 Leonardo da Vinci (1452-1519), com a "Mona Lisa" e a "A Santa Ceia";
 Rafael Sanzio (1483-1520) conhecido como o "pintor das madonas";
 Ticiano, o mestre da cor, que imprimiu sua marca na escola de Veneza;
 Michelangelo,  escultor  e pintor  conhecido como "o gigante do Renascimento",

responsável  pelos  monumentais Afrescos  da  Capela  Sistina.  São  também  dele  as
esculturas de "Davi", "Moisés" e a "Pietá".

ATIVIDADE 6 - Após ler o texto acima, escreva um texto de 10 a 20 linhas
sobre a sua compreensão em relação ao texto aqui apresentado.

GEOGRAFIA

QUAIS SÃO AS ETAPAS DO CICLO DA ÁGUA?

1)  Chove, cai na superfície da terra, evapora, chove, cai na superfície da terra, evapora.

Este é o fenômeno denominado EVAPORAÇÃO.

2) O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e condensa na forma de gotículas,

que formarão as nuvens e nevoeiros. Aqui ocorre o processo de CONDENSAÇÃO.

https://www.todamateria.com.br/david-de-michelangelo/
https://www.todamateria.com.br/teto-da-capela-sistina/
https://www.todamateria.com.br/michelangelo/
https://www.todamateria.com.br/rafael-sanzio/
https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/mona-lisa/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/maquiavel/
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3) Quando a água cai do céu, chama-se PRECIPITAÇÃO, que é como ela volta para a

superfície  da Terra dentro do ciclo  da água.  Também pode ocorrer  sob a forma de

neblina, orvalho ou mesmo na forma sólida como neve e granizo.

4) Você sabia que a maior parte da chuva pode nunca chegar ao chão? Grande parte

dessa água vinda do céu vai evaporar e o restante vai cair principalmente em florestas e

plantas. Uma parte fica nas folhas e copas das árvores, este é o processo chamado

INTERCEPTAÇÃO.

5) O solo quando não está impermeabilizado vai contribuir para infiltração da água, ou

seja,  a água se move para baixo e passa do solo para o subsolo.  Assim, este é o

processo de INFILTRAÇÃO. 

6) Depois da infiltração, a água ainda continua se movimentando até chegar no lençol

freático num fenômeno chamado PERCOLAÇÃO.

7) E por último, mas não menos importante, a água também vai escoar e abastecer os

rios, lagos e mares, no processo chamado ESCOAMENTO.

Você consegue perceber que a água da terra é a mesma desde o seu início? Você pode

estar bebendo a água que um dia um dinossauro já bebeu! Seria impossível, mas a

quantidade de água desde a época dos dinossauros é a mesma, pois está dentro do

Ciclo da Água, o que muda é a sua qualidade. Precisamos usar a água que temos com

muita responsabilidade, porque o mundo precisa de água.

ATIVIDADE 7- Após a leitura do texto responda:

1) Podemos perceber que a água é um recurso que tem um ciclo de renovação natural

como os homens têm interferido nesse ciclo? E quais consequências isso pode

trazer para a vida?

2) Como se dá o ciclo da água?

3) Qual a importância de se preservar as águas do planeta? Como podemos contribuir

com esse processo?

4) Faça uma breve pesquisa sobre as bacias hidrográficas.

As respostas devem ser mantidas no caderno para serem corrigidas no retorno.



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 7º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

                                                        ARTE

Objetivos

 Conhecer e interagir com obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições
culturais (por meio físico ou virtual).

Iniciada em fevereiro e vista  por mais de 1,5 milhão de pessoas, a exposição     “Egito  
Antigo: Do Cotidiano à Eternidade”, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo,
prometia atrair outro milhão de pessoas até maio, mas a pandemia do novo coronavírus
obrigou o museu a alterar seus planos.

Assim  como outros  museus,  o  CCBB fechou  temporariamente  as  portas  em 14  de
março, de modo a contribuir com a quarentena e evitar a aglomeração de pessoas.

Agora, para permitir que o público continue a ter acesso à exposição, o CCBB São Paulo
disponibilizou uma série de conteúdos online gratuitos, de modo a levar parte da mostra
para dentro de casa.

  https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-
egito-antigo/

ATIVIDADE 8 - Descrição da atividade

        - Faça a visita virtual à exposição acessando o link abaixo

                   www.ccbbvirtual.com.br  

        -  Após visita virtual à exposição Egito no CCBB, escolha 2 obras/peças que mais tenha
gostado  e  desenhe  e/ou  escreva  o  que  te  chamou mais  atenção,  no  caderno  de  Artes.
Coloque a data na folha.

Chegamos ao fim da terceira semana! Verifique se todas as atividades já estão feitas
no seu caderno.  Bom fim de semana, e  continue sem sair  de casa e tomando todos os
cuidados de higiene para se proteger do coronavírus. 

Até a semana que vem!
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