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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

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: Proporcionar  a  prática  da  leitura  crítica  de  contos  maravilhosos.  A

relevância desse trabalho está voltada para uma leitura que venha contribuir teórica

e  metodologicamente  para  uma  ampliação  nos  conhecimentos  relacionados  ao

ensino da literatura.

Texto apenas para leitura. Não é necessário copiar no caderno.

A HISTÓRIA DOS CONTOS DE TRADIÇÃO ORAL

     As histórias dos contos de tradição oral (contos de fadas e contos maravilhosos) são

muito antigas. Suas origens nos remete a tempos pretéritos e eram transmitidas de boca

em boca: quem ouvia uma história, memorizava-a e contava-a para outras pessoas, que

faziam  o  mesmo.  Assim,  os  contos  passaram  a  fazer  parte  da  herança  cultural  que

conhecemos como tradição oral. A tradição oral é o modo de conservar conhecimentos e

transmiti-los  de  uma  geração  para  a  outra  pelas  rodas  de  conversas,  sem  registros

escritos. Assim, “quem conta um conto aumenta um ponto”, ou seja, ao recontarem uma

história, as pessoas modificavam-na, aumentando ou diminuindo partes daquilo que tinham

ouvido. Desse modo, de acordo com o público os contadores adaptavam a história aos

diferentes públicos,  influenciados pelo tempo e pelo lugar  onde viviam.  Essas histórias
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sofriam mudanças porque incorporavam os modos de vida e de pensar das pessoas das

diversas épocas e regiões por onde circulavam.

Depois  da  invenção  da  imprensa  (século  XVI),  algumas  pessoas  acharam  importante

registrar  essas  histórias  em livros  para  que  elas  não  fossem esquecidas  ao  longo  do

tempo. Uma dessas pessoas foi o francês Charles Perrault (1627-1703), que publica na

França  um livro:  As  Histórias  ou  Contos  de  Outrora,  que  incluía  A  Bela  Adormecida,

Chapeuzinho Vermelho, O Barba-Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela e o Pequeno

Polegar.A  coletânea  de  Perrault  foi  importante  porque  ele  escreveu  os  contos  com

seriedade, fazendo algumas adaptações, adicionando versinhos no final para explicar a

moral das histórias.

      Na Alemanha, no século XIX, os dois irmãos, Jacob Grimm (1785-1863) e William

Grimm (1786-1859), se tornaram os mais famosos coletores de contos da tradição oral.

Eles se interessavam muito pelos costumes da sua terra, resolveram registrar por escrito

os contos que eram muito conhecidos em seu país. Então, publicaram um livro: Contos da

Criança e do Lar, da qual fazem parte as histórias como: A Bela Adormecida no Bosque,

Branca de Neve, Rapunzel, O Pássaro Dourado, Joãozinho e Mariazinha e O Lobo e os

Sete Cabritinhos.

      A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, em diferentes versões, nos

mais diferentes países. Muita coisa já foi  alterada da versão original de Perrault até as

versões de Walt Disney, mas muitos elementos permanecem inalterados, como castelos,

reis rainhas, príncipe e princesas, madrastas e feiticeiras, valentes heróis e heroínas que

enfrentam terríveis perigos.

     De 1837 a 1874 – Hans Christian Andersen, um dinamarquês, publicou centenas de

histórias, como A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, etc. Esse

grande  escritor  não  só  modificou  as  histórias  originais,  como  inventou  suas  próprias

histórias inspiradas em incidentes de sua própria vida, como as que envolviam a profissão

de seu pai, que era sapateiro.

     Assim, a tradição de contar “contos de fadas” e “contos maravilhosos” não termina com

Hans Christian Andersen.  Desde então,  histórias novas e antigas têm sido contadas e

recontadas.  A  mesma  coisa  acontece  quando  você  lê  um  conto,  ao  recontá-lo,  você

modifica o e readapta-o, deixando suas impressões de acordo com o tempo e o lugar
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vivido.  

Fonte: Coleman, Michael – Dez Mais: horripilantes contos de fadas / ilustrações de Michael Tickner; Tradução

de Daniel Galera. – São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

EXPLORANDO A ESTRUTURA DOS CONTOS DE FADA

Os contos de fada possuem uma estrutura básica que não se altera. Observe as 

explicações a seguir: 

- Situação inicial: Apresentam as noções de tempo e espaço da narrativa; descreve-se a

situação como habitualmente vivem os personagens principais.

-  Conflito: Um problema é introduzido à história, um fato ou uma situação nova muda a

trama. Também podem ser introduzidos novos personagens que vão gerar conflitos às

personagens principais.

-  Desenvolvimento: O desenvolvimento da narrativa envolve a intensificação o problema

apresentado anteriormente. As personagens são envolvidas em situações diversas e são

obrigadas a agir para resolver o conflito.

-  Clímax:  Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Nessa etapa da história, o

personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta para resolver o conflito. É

o momento em que ocorre a transformação, como resultado da luta do bem contra o mal,

obviamente que o bem sempre vencerá.

- Desfecho: É a situação final da narrativa. Geralmente o príncipe casa com a princesa e a

calma volta a se instalar.

CONTOS MARAVILHOSOS: DO ENCANTAMENTO PARA A REALIDADE

LEITURA COMPLEMENTAR:

O QUE SÃO CONTOS MARAVILHOSOS?
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      De acordo com Nelly Novaes Coelho (2000), os contos maravilhosos e os contos de

fadas apresentam diferenças essenciais  quando analisados em função da problemática

que lhes serve de fundamento.  Assim, no início dos tempos,  o maravilhoso foi  a fonte

misteriosa  e  privilegiada  de  onde  nasceram  personagens  que  possuem  poderes

sobrenaturais;  deslocam-se  contrariando  as  leis  da  gravidade;  sofrem  metamorfoses

contínuas; defrontam-se com as forças do bem e do mal personificadas; sofrem profecias

que se cumprem; são beneficiadas com milagres; assistem a fenômenos que desafiam as

leis da lógica, etc.

       O conto maravilhoso tem raízes em narrativas orientais, difundidas pelos árabes, cujo

modelo mais completo é a coletânea As Mil  e Uma Noites.  O núcleo das aventuras é

sempre de natureza material/social/sensorial. Há uma busca constante pelas riquezas, pela

satisfação do corpo e a conquista de poder, etc. Podemos citar como exemplos as obras de

Aladim e a Lâmpada Maravilhosa; Os Músicos de Brêmen; O Gato de Botas, etc.

       Os contos de fadas são de natureza espiritual/ética/existencial, tem origem Celta e

estão  relacionados  à  realização  interior  do  indivíduo  após  vencer  grandes  obstáculos

impostos pela maldade de algum outro personagem, como se pode observar em narrativas

como Rapunzel, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, etc. Daí a presença da fada, cujo o

nome vem do termo latino “fatum”, que significa destino.

LEITURA: 

A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFORO (Hans Christian Andersen)

        O  frio  era  impiedoso;  a  neve  estava  caindo,  e  a  noite  escura  já  estava  se

aproximando; e essa era a última noite do ano – Véspera do Ano Novo. E foi nesse frio

tenebroso  e  com  essa  escuridão  inquietante  que  uma  pobre  garota,  descalça  e  sem



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 8º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

nenhuma proteção na cabeça, caminhava pelas ruas. Ela usava uma espécie de chinelo

quando saiu de sua casa, mas de nada lhe adiantou, porque eram chinelos muito grandes

para o seu tamanho. A sua mãe os usara por último, então você pode imaginar que eram

chinelos para adulto. A medida que a garota atravessava a rua bem na hora em que duas

carruagens  estavam  passando  em  alta  velocidade,  ela  perdeu  os  chinelos.  Um  dos

chinelos não pode ser encontrado, e o outro um garoto saiu correndo com ele. Ele disse

que usaria o chinelo como berço quando fosse grande e tivesse seus filhos um dia.

         Lá estava a pequena garota andando pra lá e pra cá com seus pequeninos pés

desprotegidos, eles até estavam congelados por causa do frio intenso. Protegidos por um

babador velho e usado, ela carregava alguns palitos de fósforos, e em sua mão ela exibia

um deles. Ninguém havia comprado nada dela o dia todo, e ninguém havia lhe dado nem

sequer uma moeda. Trêmula e com fome, ela, a pobre garota, continuava caminhando,

olhando por toda a parte os quadros de miséria e tristeza. Os flocos de neve caiam sobre

os seus cabelos longos e loiros, os quais se enrolavam com muita beleza em torno do seu

pescoço; mas é lógico que ela não pensava em tais futilidades. Luzes brilhavam em todas

as janelas, e no ar, havia um cheiro tão delicioso de ganso assado. “Ah! É véspera de Ano

Novo,” ela pensou. [...]

O texto completo pode ser encontrado no site:

http://pt.wikisource.org/wiki/Contos_de_Andersen/A_pequena_vendedora_de_f%C3%B3sforos

ATIVIDADE 1 - Após ler atentamente o conto, responda em seu caderno. 

a) A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto que narra uma história 

infantil. Essa história vem sendo contada de pais para filhos há décadas. Há 

muitas situações em que essa história se instaura na vida real?

b) Que situações são estas?

c) O que você pensa a respeito?

ATIVIDADE 2 - Era o último dia do ano, uma noite escura e gelada, a neve 
caía sobre a cidade.

a) O que a protagonista fazia?
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b) Ela estava vestida adequadamente para a ocasião?

c) Por que a vendedora de fósforos não quis voltar para casa?

ATIVIDADE 3 -  Nos contos maravilhosos sempre aparecem os vilões. 
Observa-se que na história há um vilão.

a) Quem é esse vilão?

b) Na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões que normalmente aparecem

nos contos maravilhosos? Justifique.

ATIVIDADE 4 - Geralmente um conto apresenta poucas personagens.

a) Quem é a personagem principal?

b) Como é descrita fisicamente?

c) Como ela se sente ao longo da história?

ATIVIDADE 5 - O conto retrata um único conflito.

a) Qual é esse conflito?

b) Em que espaço ocorrem os fatos narrados?

ATIVIDADE 6 -  No conto os fatos narrados ocorrem num curto espaço de 
tempo.

a) Copie do texto o trecho que indica quando se passa a história.

b) Quem narra a história?

 

ATIVIDADE 7 - A cada fósforo que a menina acendia, correspondia a uma 
de suas visões e desejos.

Relacione cada uma das visões de acordo com suas imagens evocadas:

a) ao calor

b) à beleza

c) ao alimento

d) a afeição
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(   ) Na terceira visão a menina vê a árvore mais linda de natal.

(   ) Na última visão a menina vê sua avó.

(   ) Na primeira visão ela se sente aquecida diante de um grande fogão.

(   ) Na segunda visão ela vê um delicioso frango assado.

ATIVIDADE 8 - Muitos contos maravilhosos surgiram na Idade Média, na 
Europa, numa época em que havia muita miséria.

a) Qual situação social é retratada no conto?

b) Você conhece outros contos maravilhosos em que crianças têm de enfrentar o

abandono, a fome e a injustiça social?

c) Essas situações sociais de injustiças e miséria acontecem na vida real? Comente.

MATEMÁTICA

ATIVIDADE  9 - Acesse e resolva as atividades do endereço 

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

CIÊNCIAS

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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ATIVIDADE 10 - Para responder a questões abaixo em seu caderno, pede-
se realizar a leitura do texto abaixo, fazer pesquisa na internet, livros, ou nas
embalagens dos alimentos  que possuem  a tabela valores nutricionais.  

a) Cite  o nome de 3 Nutrientes que nosso organismo precisa : 

 b) No processo de digestão todos alimentos são aproveitados como nutrientes? 

           



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – EJA – 8º. ANO – SEMANA DE 27/04 A 30/04

3º) Cite o nome do sistema onde está localizado cada órgão  abaixo:

a) Pulmão                b) Fígado               c)     Rim          d) Veias e Artérias

e)  Coração              f) Intestino            g) Estômago     h) Bexiga

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar o processo de independência da América do Norte e a formação
dos E.U.A

A Independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e

colocou  fim ao vínculo  colonial  que  existia  entre  as Treze Colônias (nome pelo  qual  a

região  era  conhecida  nesse  período)  e  a  Inglaterra.  Com essa  conquista,  os  Estados

Unidos  transformaram-se  na  primeira  nação  do  continente  americano  a  ter  sua

independência.

A  nova  nação  que  surgiu  foi  construída  em  um  modelo republicano e federalista e

inspirada  pelos ideais  iluministas que  defendiam  as  liberdades  individuais  e  o  livre

comércio, por exemplo. De toda forma, a Independência dos EUA foi encabeçada pela elite

colonial, insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos.

A Independência dos EUA e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no

século  XVIII  serviram  de  inspiração  para  outras  nações  do  continente  americano.

A República instaurada no Brasil, a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no

modelo norte-americano.

Causas

A Independência dos EUA foi resultado direto da divergência de interesses que existia

entre a metrópole (Inglaterra) e as Treze Colônias. Na segunda metade do século XVIII, a

política  da  Inglaterra  em  relação  às  Treze  Colônias  alterou-se  drasticamente,  e  isso

desagradou aos colonos, motivando-os a rebelarem-se contra a Inglaterra.

O primeiro ponto relevante a ser abordado é que, durante o século XVII, a Inglaterra havia

deixado  de  ser  uma monarquia  absolutista,  tornando-se  uma monarquia  parlamentar

constitucionalista, na qual a burguesia, por meio do Parlamento, controlava o país. Com o

advento  da Revolução  Industrial,  essa  burguesia  tinha  interesse  na expansão  da

indústria e  por  isso  buscava  novas  fontes  de matérias-primas e  novos mercados

consumidores.

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/colonizacao-inglesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-gloriosa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-gloriosa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/absolutismo-mercantilismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-da-proclamacao-da-republica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/iluminismo-literatura.htm
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As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram enxergadas como “fontes para alimentar o

processo industrial inglês”, conforme definiu o historiador Leandro Karnal.|1| Além disso, ao

longo  do  século  XVIII,  a  Inglaterra  envolveu-se  em  uma  série

de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos.

Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras: Guerra da Liga

deAugsburgo, Guerra da Secessão Espanhola, Guerra da “Orelha de Jenkins”, Guerra 

do Rei Jorge, Guerra Franco-Índia e Guerra  dos  Sete  Anos.  A  soma  desses  conflitos,

para  a  Inglaterra,  foi  positiva,  pois  esses  contribuíram  para  enfraquecer  a  França  na

América e aumentaram as posses territoriais dos ingleses.

Com  a  ocorrência  de  tantas  guerras,  a  Inglaterra  optou  por  manter  um exército

permanente nas Treze Colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais

para  os  colonos.|2| Isso  aumentou o  impacto  financeiro  para  esse últimos,  criando um

desgaste na relação. Esse desgaste foi ampliado quando o rei Jorge III proibiu os colonos

de ocuparem as novas terras conquistadas que ficavam entre os Montes Apalaches e o Rio

Mississippi.  A  medida  do  rei  visava  impedir  que  novos conflitos  de  colonos  com

indígenas acontecessem.

A reação entre colônia e metrópole realmente começou a ficar ruim quando a política da

Coroa inglesa, em relação a suas colônias, modificou-se. Até então, a colonização inglesa

tinha  sido  pautada  pela autonomia das  Treze  Colônias  e  pela pouca  interferência  da

Coroa nos assuntos internos. Karnal estabelece que o ano de 1763 é o ponto de partida

para a modificação dessa postura.|3|

Essa transformação da política inglesa em relação às Treze Colônias (mediante todo o

cenário apresentado de necessidade de expansão industrial e aumento de gastos com as

guerras  e  com as tropas permanentes)  concretizou-se,  basicamente,  em aumentos de

impostos.  A partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada, pela Inglaterra,

com o objetivo de aumentar a arrecadação das Treze Colônias.

Dentre essa série, podem ser destacadas:

 Lei do Açúcar: aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos, como vinho,

café e seda;

 Lei da Moeda: proibia a emissão de papéis de crédito nas Treze Colônias;

 Lei do Selo: estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos

públicos, em geral, deveria constar um selo que era pago à Coroa;

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/guerra-dos-sete-anos.htm
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 Lei da Hospedagem:  determinava que os  colonos deveriam abrigar  os  soldados

enviados pela Coroa.

 Atos Townshed: aumentava impostos sobre vidros, corantes e chá.

O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação.

Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas, e protestos aconteciam

em diferentes partes das Treze Colônias. Algumas leis, como a Lei do Selo, precisaram

ser revogadas, tamanha insatisfação que causaram.

O estopim para a revolta geral  dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram

a Lei do Chá, que determinava que o chá nas Treze Colônias somente seria vendido pela

Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de

índios,  a  invadirem  o  porto  de  Boston  durante  a  madrugada,  atacarem três  navios  e

jogarem ao mar 340 caixas de chá.|4| Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do

Chá de Boston.

A Festa do Chá de Boston foi uma demonstração da insatisfação dos colonos com a

metrópole.*

A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas

determinadas pela Coroa ficaram conhecidas como Leis Intoleráveis. Entre as medidas

das Leis Intoleráveis, estão as seguintes:

 O porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos.

 O direito de reuniões foi suspenso.

 A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas.

 Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram

a região.

As  medidas  deixaram  claro  para  os  colonos  que  havia  uma  grande  divergência  de

interesses entre colônia e metrópole. Assim, os colonos, que até então eram reticentes

quanto à possibilidade de separação, começaram a cogitar a independência. Essa ideia

ainda era muito tímida, e isso ficou claro quando foi organizado o Primeiro Congresso

Continental da Filadélfia.

Nesse congresso, os representantes das Treze Colônias (exceto da Geórgia) reuniram-se

para redigir um documento ao rei inglês declarando sua lealdade, mas protestando contra
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as medidas determinadas pelas Leis Intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais

insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Com

essa  medida,  os  primeiros conflitos  armados entre  colonos  e  tropas  inglesas

aconteceram.

Declaração de Independência dos Estados Unidos

Em seguida, foi realizado o Segundo Congresso Continental da Filadélfia que, dessa

vez,  contou  com  representantes  de  todas  as  colônias. Nesse  congresso,  os  colonos

chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial

inglês, uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos

interesses dos colonos. Desse congresso, elaborou-se a Declaração de Independência

dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776.

Os colonos, reunidos no congresso, estabeleceram 27 causas que explicam a Declaração

de  Independência,  e  os  motivos  pelos  quais  os  colonos  entendiam  a  situação  são

resumidos por Leandro Karnal:

[…] as leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os interesses

dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deviam

sustentar etc. A paciência dos colonos, sua calma e ponderação são

destacadas em oposição à posição intransigente e autoritária do rei

da Inglaterra, no caso, Jorge III.|5|

A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi  escrita por Thomas Jefferson.

Com  a  independência,  foi  iniciada  a Guerra  de  Independência, na  qual  os  colonos

lutaram, durante cinco anos, contra as tropas inglesas.

Guerra de Independência dos Estados Unidos

A Guerra  da  Independência  dos  Estados  Unidos  estendeu-se  durante  cinco  anos.  Os

colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental,  força criada

logo após a declaração. Após o rompimento com a colônia, desenvolveu-se nos Estados

Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que

o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país.

Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas

na  América.  Além disso,  contaram com muitos  colonos  traidores  que  lhes  forneceram

informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses motivados,

principalmente, pela violência com que eram tratados durante a guerra.

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/a-constituicao-dos-estados-unidos.htm
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Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito fornecendo apoio vital aos americanos.

Os dois primeiros tinham interesses em enfraquecer os ingleses no continente americano e

viram, no apoio à Independência dos Estados Unidos, uma forma de atingi-los. A vitória

final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que correu em 19

de  outubro  de  1781.  Os  ingleses  reconheceram  a  Independência  dos  EUA,  com  a

assinatura do Tratado de Paris, em 1783.

 Por que a França ajudou na Independência dos EUA?

O  envolvimento  francês  na  Guerra  de  Independência  dos  Estados  Unidos  aconteceu

porque  os  franceses  tinham  o  interesse  em  enfraquecer  os  britânicos  na  América.

Lembrando que,  durante  o século  XVIII,  as  duas nações haviam entrado em combate

durante  a Guerra  dos  Sete  Anos,  na  qual  os  franceses,  derrotados,  foram obrigados

a ceder uma série de territórios.

A  Guerra  de  Independência  dos  EUA  era  vista  pelos  franceses  também  como  uma

possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses foram

obrigados a devolver Senegal, algumas ilhas no Atlântico e algumas terras na América,

para os franceses.

Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, uma

ilha no Mediterrâneo, e territórios na Flórida.

Consequências

A  Independência  dos  Estados  Unidos  também  é  conhecida  como Revolução

Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são:

 Consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente.

 Os  ideais  iluministas  defendidos  pelos  americanos  inspiraram  movimentos  de

independência em outras partes da América, inclusive no Brasil.

 Republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias

espanholas,  por  exemplo,  converteram-se  em  repúblicas,  após  conquistarem  suas

independências.

 Declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental.

 França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América, após a derrota

inglesa na guerra;
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 Deu-se início ao processo de expansão territorial dos EUA, após a Inglaterra ceder

as terras entre os Montes Apalaches e o Rio Mississippi.

ATIVIDADE 11 - Após ler elabore um texto de 10 a 20 linhas explicando a sua

compreensão sobre o texto.

GEOGRAFIA

ATIVIDADE  12  -Faça  uma  breve  pesquisa  sobre  o  processo  de

industrialização na região do ABC Paulista. 

Pense na história pessoal sua e de sua família, há alguma relação com

esse processo de industrialização?

Quem  foi  o  primeiro  de  sua  família  a  vir  para  esta  região?  O  que  motivou  essa

mudança?

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

                                                        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.

https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
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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 13 - 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!

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