
  

 

 

ATIVIDADE 7ª série - EJA 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo teremos de dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizamos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Algumas atividades 

envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. 

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. São lições baseadas no que trabalhamos durante as aulas.  

Para facilitar esse trabalho, dividimos as tarefas por dia, assim vocês podem manter, em 

casa, a rotina de estudos da nossa escola. 

PORTUGUÊS 
Profª Márcia Santos 

Objetivos da atividade: 
 
 

• Apresentar o jornal como portador de textos jornalísticos escritos. 
• Incentivar a leitura de textos informativos. 
• Identificar os gêneros que aparecem nos jornais: notícias e reportagens. 
• Propor leitura e reflexão crítica sobre notícias e reportagens. 
• Conhecer a organização de alguns jornais. 
• Diferenciar notícias e reportagens de outros gêneros encontrados nos jornais. 
• Localizar as informações principais numa reportagem. 
• Perceber os outros meios de comunicação: revistas; rádio; televisão; internet; e-mail; 

face book, WhatsApp e celulares. 

Contextualização: Neste mês de maio, iremos estudar o gênero textual jornalístico escrito. 
Durante as aulas presenciais, já lemos notícias e reportagens sobre diversos assuntos, 
porém, agora, vamos conhecer melhor a estrutura desse texto para compreender e 
interpretá-los. Atualmente, temos vários recursos para termos notícias e informações, como 
também para nos comunicarmos com amigos e familiares.  

É mais frequente assistirmos os telejornais através da televisão ou obtermos informações 
pelos aplicativos como WhatsApp e face book. Entretanto, é importante conhecermos as 
características dos textos jornalísticos escritos. 

Quando voltarmos, faremos atividades de análise dos cadernos que compõem alguns 
jornais, como do Diário do Grande ABC e da Folha de São Paulo. 

Se houver dúvidas no entendimento do assunto, iremos esclarecê-las no grupo de 
WhatsApp da turma. 
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ESCOLA MUNICIPAL 
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Leia o texto com muita atenção. Depois, se puder, converse com alguém de sua família 
sobre o assunto estudado. 
 
 

Jornal 

O jornal é um portador de diferentes gêneros: textos opinativos como editorial, cartas dos 
leitores, críticas; notícias; reportagens; dicas culturais; classificados, dentre outros. 
Organizados em diferentes cadernos. 

Os cadernos podem ser de Política; Economia; Esportes; Cultura e Lazer; Classificados 
de Empregos e de Imóveis, dentre outros. 
 

 

 
 
A função do jornal é basicamente a comunicação. É um dos meios  para ficarmos 
informados a respeito do que acontece no mundo. Dentro do jornal há várias sessões, que 



por sua vez abrigam vários tipos de texto. Há algumas características que são comuns a 
todos esses textos, enquanto há outras que servem para individualizá-los. 

O primeiro parágrafo do texto é chamado de “lide” ou “lead” (inglês) e carrega o conteúdo 
mais denso da matéria, as principais informações. Esse recurso é usado para que as 
pessoas possam ter acesso fácil e rápido à informação e tenham a oportunidade de 
selecionar as matérias que realmente lhes interessam para prosseguir com a leitura. 
Geralmente o título da matéria é baseado na “lide”. 

Vamos estudar dois tipos de textos jornalísticos e suas principais características: 

 
 

Notícia: Caracteriza-se pela linguagem direta e formal. Tem caráter informativo e é escrito 
de forma impessoal, frequentemente fazendo uso da terceira pessoa. Inicia-se com a “ lide” 
e segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira parte estão registradas as principais 
informações do fato, no corpo do texto estão presentes os detalhes (relevantes ou não), as 
causas e as consequências dos fatos, como, onde e com quem aconteceu, e a sua possível 
repercussão na vida das pessoas que estão lendo. Pode ter ou não um público alvo (jovens, 
políticos, idosos, famílias), caso tenha a linguagem poderá ser adaptada para o melhor 
entendimento. 

Reportagem: é um outro texto jornalístico que não possui uma estrutura rígida, mas 
geralmente costuma estabelecer conexões com o fato central, anunciado no que 
chamamos de” lide” (primeiro parágrafo). A partir daí, desenvolve-se a narrativa do fato 
principal, ampliada e composta por meio de citações, trechos de entrevistas, depoimentos, 
dados estatísticos, pequenos resumos, dentre outros recursos. É sempre iniciada por um 
título, como todo texto jornalístico. 

O objetivo de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões para um mesmo fato, 
informando-o, orientando-o e contribuindo para formar sua opinião. 

Você já ouviu falar em Fake News? O que você acha que seja?  

“Fake News” (palavra inglesa) em tradução literal significa “notícia falsa” que são difundidas 
sem que haja uma veracidade dos fatos. 

Cabe ressaltar que as notícias falsas sempre existiram na história, mas com a chegada da 
internet houve uma descentralização da informação trazida pelas novas tecnologias de 
comunicação.  

É necessário que haja uma ética por parte do autor da notícia, no sentido de não trazer ao 
leitor informações mentirosas ou incertas. A notícia é o acesso que o leitor tem aos 
acontecimentos do mundo ao seu redor, por isso é preciso que o texto seja o mais 
impessoal possível, com informações concretas, preferencialmente comprovado através de 
entrevistas com testemunhas do fato, fotos ou filmagens (em caso de telejornais). 

Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/redacao/noticia/ 

 

1. Realize as atividades em seu caderno: 

a) Pesquise uma notícia sobre o desemprego no Brasil neste tempo de pandemia.  

b) Copie a notícia em seu caderno. 

https://www.infoescola.com/redacao/noticia/


c) Localize na notícia a estrutura textual: manchete; título; “lide”; corpo da notícia e o 

assunto abordado. 

d) Após a leitura atenta da notícia, escreva a sua opinião crítica sobre ela. 

Apresentando os pontos positivos e negativos. 

 

GEOGRAFIA 
Prof. Volnei Bispo 

Objetivo da Atividade: ler, localizar informações, interpretar, analisar, registrar são os 

principais objetivos desta atividade. 

Contextualização: Em nossas aulas iniciamos a conversa sobre as Américas. O texto que 

será utilizado nesta atividade está relacionado com esse assunto. 

Atividade: Leia o texto a seguir e em seu caderno, na parte de Geografia, responda as 

questões que estão no final. Não será necessário copiar o texto, você o receberá impresso 

quando voltar as aulas. Escreva no seu caderno: Atividade de Geografia e a data pula uma 

linha, escreva a questão e responda em seguida, são quatro questões! 

Equador tem a maior incidência de Covid-19 na América do Sul, aponta estudo 

12/04/2020 | 12:08 
Por R7 
 Embora o Brasil seja o país com o maior número de casos confirmados 
de Covid-19 na América do Sul, não é o que tem a situação mais preocupante, segundo 
um estudo recente publicado na plataforma científica medRxiv. 
 O estudo traz um capítulo específico sobre a América do Sul, com dez 
países avaliados, e mostra que Chile e Equador são os que registram o maior número de 
casos por milhão de habitantes em toda a região. O Brasil aparece em quinto lugar.  
 "No continente sul-americano, enquanto o Brasil tem o maior número 
total de casos confirmados, Equador e Chile possuem o maior número de TCCpM [total de 
casos confirmados por milhão de residentes], tendo quase cinco vezes mais casos por 
milhão de habitantes do que Brasil. O Equador e o Chile mostraram as taxas de TCCpM 
mais preocupantes e, embora seu TCCpM ainda seja menor que o dos países europeus, 
seus casos são análogos aos da Suíça, com uma infecção mais disseminada", observam 
os autores. 
 Até o dia 2 de abril, o Equador, com 17,6 milhões de habitantes, 
registrava 3.163 casos confirmados de Covid-19: uma taxa de 179,3 casos por milhão de 
residentes. O Equador vive um colapso funerário causado pelo coronavírus. Houve registro 
de pessoas que morreram dentro de casa e seus corpos não foram retirados e também de 
cadáveres nas ruas. 
 As mortes, contabilizadas pelas autoridades até este domingo, no 
Equador chegavam a 315, mas há indícios claros de subnotificação, já que muitas pessoas 
estão sendo enterradas sem a realização dos testes para comprovar o vírus. 
 O Chile possui 19 milhões de habitantes e teve uma taxa de infectados 
de 178,5 por milhão. 
 O Brasil estava em quinto lugar, com uma taxa de 37,9. Na data do 
estudo, o país registava 8.044 casos confirmados em uma população total de 212,1 
milhões. Para efeito de comparação, se o Brasil registrasse a mesma taxa do Equador, em 
2 de abril, teria cerca de 36 mil casos. No sábado, o Ministério da Saúde brasileiro 
contabilizava 20.727 casos de covid-19, com 1.089 óbitos. 



 Os autores identificaram que "o Brasil mostra uma menor taxa de 
propagação em relação aos países europeus", e cita que "medidas locais de saúde foram 
tomadas oportunamente a partir do dia 13 de março". 
 Além de Chile e Equador, a pesquisa cita também o Uruguai como um 
país com aumento rápido dos casos de Covid-19. 
 
Taxa de infectados por milhão de habitantes (em 2 de abril) 
Equador: 179,3 
Chile: 178,5 
Uruguai: 100,9 
Peru: 43,0 
Brasil: 37,9 
Argentina: 25,1 
Colômbia: 22,9 
Paraguai:; 10,8 
Bolívia: 10,6 
Venezuela: 5,1 
 Um fato que o estudo não aborda é a incapacidade de alguns países em 
testar os pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, como é o caso da 
Venezuela. Por isso, possivelmente, tem a menor taxa entre os locais estudados na região. 
Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/equador-tem-a-maior-
incid%C3%AAncia-de-covid-19-na-am%C3%A9rica-do-sul-aponta-estudo-1.412166. Acesso em 
28/04/2020 

 

Leia o texto, copie e responda às questões no seu caderno. 
 

1. De acordo com o texto, o Brasil, a partir do dia 13 de março, tomou medidas para conter 
o avanço do Corona vírus. Quais foram essas medidas?  

2. Qual a sua opinião sobre essas medidas adotas no Brasil?  
3. Por que a Venezuela é a que apresenta menor taxa de infectados por milhão de 

habitantes, entre os países da América do Sul.  
4. De acordo com o texto, qual é a situação do Equador no momento da pesquisa? 

 

ARTE 

Profª Kend L. Carvalho 

Objetivo: 

 Desenvolver o gosto pela arte; conhecer técnicas egípcias; diminuir estereótipos. 

 

1 – Abaixo segue o mapa mental da Arte Egípcia. Faça o registro no seu caderno de 

Arte. 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/equador-tem-a-maior-incid%C3%AAncia-de-covid-19-na-am%C3%A9rica-do-sul-aponta-estudo-1.412166
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/equador-tem-a-maior-incid%C3%AAncia-de-covid-19-na-am%C3%A9rica-do-sul-aponta-estudo-1.412166


 

https://www.vestmapamental.com.br/historia/religiao-e-arte/ 

As Pirâmides do Egito 

 

As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. 

Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren 

e Miquerinos, na península de Gizé. 

Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão 

e a cabeça de um faraó. 

Abaixo, segue uma paisagem do antigo Egito. Agora é sua vez de realizar uma releitura. 

Imagine você no passado entre nesse universo e deixe sua fantasia fluir, use sua 

criatividade e faça um lindo desenho. Pense nas paisagens,  pirâmides, múmias, etc. 

Após concluir o trabalho, se possível fotografe e me encaminhe. 

 

 

https://www.vestmapamental.com.br/historia/religiao-e-arte/


 

https://www.pngwing.com/pt/free-png-ysbbj 

 

CIÊNCIAS 
Profª Amanda Magnarelli 

Contextualização: 
 
Conforme orientações recebidas neste período de distanciamento social, esta atividade 

visa a revisão de conteúdos já trabalhados em sala de aula, de forma a aprofundar o 

conhecimento e as práticas dos educandos. 

Objetivos da aula:  

➢ Localizar informações explícitas em textos; 

➢ Ler textos com autonomia e produzir respostas para as questões propostas; 

➢ Relembrar conteúdos já vistos anteriormente; 

 

Sites utilizados: Escola Kids – 

 https://escolakids.uol.com.br/ciencias/riscos-de-uma-alimentacao-inadequada.htm 

 

Atividade 1: Leia o texto abaixo 

RISCOS DE UMA ALIMENTAÇÃO INADEQUADA 

Entenda os riscos de uma alimentação inadequada e por que devemos tomar 

cuidado com o que ingerimos. 

https://www.pngwing.com/pt/free-png-ysbbj
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/riscos-de-uma-alimentacao-inadequada.htm


Todos nós sabemos que devemos manter uma alimentação saudável, rica em produtos de 

origem vegetal e com pouca quantidade de gorduras e açúcares. Apesar disso, o que 

vemos é um aumento no consumo de produtos industrializados, ricos em gorduras e 

conservantes, e de fast-food, como pizzas e sanduíches. Mas será que esse hábito faz 

algum mal? 

Primeiramente devemos entender que uma alimentação saudável baseia-se no 

consumo de todos os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do 

corpo. Assim sendo, é fundamental que nossa dieta inclua proteínas, carboidratos, lipídios, 

vitaminas e sais minerais. 

Com o ritmo cada vez mais frenético das grandes cidades, resta-nos pouco tempo para 

cuidar da alimentação e acabamos consumindo comidas rápidas, como lanches. Esses 

alimentos, entretanto, nem sempre contêm todos os nutrientes na quantidade 

adequada para o nosso corpo, causando sérios danos à saúde. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, grande parte da população não ingere os 

valores mínimos recomendados de sais minerais e vitaminas, por exemplo. Essa deficiência 

pode provocar problemas na formação dos ossos, anemias, fraqueza muscular, problemas 

de visão, dificuldades respiratórias etc. 

Além disso, alimentos industrializados podem conter substâncias que fazem mal em grande 

quantidade, como é o caso dos açúcares, gorduras e sódio. O açúcar, por exemplo, pode 

ser responsável pelo aumento do peso e da quantidade de gordura no sangue. A gordura, 

por sua vez, relaciona-se com problemas nos vasos sanguíneos e no coração; e o sódio 

provoca pressão alta quando consumido em excesso. 

https://escolakids.uol.com.br/uma-boa-alimentacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/alimentacao.htm


 

Uma alimentação inadequada pode gerar obesidade. 

Vale frisar também que a alimentação inadequada pode desencadear a obesidade, 

uma doença crônica que atinge uma grande parcela da população e é resultado do 

excesso de gordura corporal. A obesidade não é apenas um simples problema estético, 

estando relacionada com casos de hipertensão arterial, diabetes, infartos e até mesmo 

cânceres. 

Algumas vezes não é o excesso de alimentação que causa danos, e sim a deficiência 

de nutrientes. Denomina-se de desnutrição a condição clínica caracterizada pela 

deficiência de algum nutriente, seja pela má alimentação, seja pela ingestão insuficiente. 

Esse problema de saúde gera perda muscular, emagrecimento, alterações na pele e 

cabelo, anemia, alterações ósseas e no sistema nervoso, entre outros danos. 

 

Por Ma. Vanessa dos Santos 

 

https://escolakids.uol.com.br/obesidade.htm


Os famosos 

Por Vanessa Sardinha dos Santos 

 

 

 

Atividade 2: Copie e responda às questões em seu caderno 

 

a) Qual o significado de alimentação saudável? 
 

b) Todos sabemos da importância da alimentação saudável, mas sabemos também 
que na maioria das vezes não é assim que as pessoas se alimentam. Procure no 
texto os motivos que levam as pessoas a se alimentarem de maneira errada. 
 

c)  
d) Quais são os principais problemas ocasionado pela falta de vitaminas e sais 

minerais? 
 

e) Explique os principais problemas relacionados ao consumo exagerado de: 
- Açúcar: 
- Gordura: 
- Sódio: 

 

f) O que é a obesidade? Quais os problemas de saúde relacionados a ela? 
 

g) O que é a desnutrição? Quais os problemas de saúde relacionados a ela? 

 
 

INGLÊS 
Profª Kend L. carvalho 

Objetivos: Conhecer novas palavras da língua Inglesa 

                                                               English 

                                                          BODY (CORPO) 

                    IDENTIFIQUE AS PARTES DO CORPO E LEIA EM VOZ ALTA. 



 

https://br.pinterest.com/pin/541135711449759442/ 

ABAIXO, SEGUE ATIVIDADE QUE DEVERÁ SER FEITA NO CADERNO DE DESENHO. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/541135711449759442/


 

 

MATEMÁTICA 
Prof. Edivânio Carlos 

Objetivo da atividade: 

Ampliar o significado e domínio de resolução de problemas, suas formas de registro e de 

cálculos, através de situações do dia a dia. 

Contextualização: 

Continuar o estudo de números decimais, para melhor entendermos situações que 

envolvem nosso dia a dia e  suas habilidades de raciocínio e cálculo. 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 

1) Em um banheiro tem uma parede com 20 fileiras com 15 azulejos e outra parede 

com 13 fileiras com 10. Quantos azulejo tem no banheiro? 

 

a) 100 

b) 130 

c) 150 

d) 280 

 

2)  Qual é o resultado da multiplicação de 63 por 12? 

 

a) 656 

b) 756 

c) 186 

d) 75 

 

3)  Marque um X na alternativa que mostre o resultado da divisão de 144 por 12: 

 

a) 13 

b) 12 

c) 16 

d) 17 

 

4)  Mariana tem 1,75 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a 

mais que o irmão? 

 

a) 28 

b) 48 

c) 55 



d) 12 

 

 

 

5)  Tendo somente uma nota de R$ 100,00, comprei um saquinho de pipoca por R$ 

2,75, um suco por R$ 2,00 e quatro balas por R$ 0,50, um ingresso por R$16,00. 

Quanto devo receber de troco? 

 

a) R$ 14,15 

b) R$ 14,25 

c) R$ 14,50 

d) R$ 14,75  

 

6)  Uma escola recebeu 150 cadernos. Contando somente com a distribuição para os 

alunos do período da tarde foram 30% dos cadernos. Quantos sobraram? 

 

a) 60 

b) 65 

c) 70 

d) 115 

 

7)  Qual o resultado da subtração 1000 de 3.153. 

 

a) 2.153 

b) 2.246 

c) 3.246 

d) 3.907 

HISTÓRIA 

OBJETIVO: ENTENDER COMO OCORREU O PROCESSO DA INDEPÊNDENCIA DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: POR MEIO DA LEITURA DO TEXTO A SEGUIR OS ALUNOS 

IRÃO REFELTIR SOBRE O PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA AMERICANA. 

 

AVALIAÇÃO: ESTA SE DARÁ POR MEIO DE UMA PERGUNTA EM QUE O ALUNO 

RESPONDA EM SEU CADERNO O SEU ENTENDIMENTO A RESPEITO DO TEXTO. 

 

 



“INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA” 

NO SÉCULO XVI (1501-1600) OCORREM GRANDES MUDANÇAS NA INGLATERRA. 

VÁRIOS CAMPOENSES SÃO EXPULSOS DE SUAS TERRAS PARA QUE AS MESMAS SEJAM 

OCUPADAS POR CARNEIROS QUE FORNECE LÃ QUE É FIADA E UTILIZADA NA PRODUÇÃO 

DE TECIDOS. NESSE SÉCULO UMA GRANDE QUANTIDADE DE OURO CHEGA A INLATERRA 

POR INTERMÉDIO DOS CORSÁRIOS (PIRATAS A SOLDO DO REI) QUE ROUBAVAM DOS 

GALEÕES ESPANHÓIS VINDOS DO NOVO MUNDO (AMÉRICA). TAMBÉM NO SÉCULO XVI O 

REI HENRIQUE VIII ROMPE COM A IGREJA CATÓLICA E FUNDA A IGREJA ANGLICANA, PARA 

ACUMULAR ALÉM DO PODER ECONÔMICO, POLÍTICO E MILITAR O PODER RELIGIOSO. 

HENRIQUE VIII É SUCEDIDO PELA FILHA ELISABETH I, A RAINHA VIRGEM QUE NÃO 

TENDO FILHOS DEIXOU A COROA PARA UM PRIMO DA ESCÓCIA, JAIME I.  ESSE PERÍODO 

É MARCADO POR VÁRIAS PERSEGUIÇÕES RELIGIOSAS, ORA DOS ANGLICANOS, ORA DOS 

CATÓLICOS. NO INÍNCIO DO SÉCULO XVII (1603) FUGINDO DAS PERSEGUIÇÕES 

RELIGIOSAS E BUSCANDO NOVAS OPORTUNIDADES MUITOS INGLESES MUDARAM-SE 

PARA O TERRTÓRIO INGLÊS NA AMÉRICA FORMARAM AS 13 COLÔNIASS DIVIDIDAS ENTRE 

AS DO NORTE E AS SUL E CENTRO. PARA O COMÉRCIO MUNDIAL AS COLÔNIAS DO SUL 

ERAM ASS MELHORES, POIS APRESENTAVAM UM CLIMA MAIS QUENTE E PODIAM 

PRODUZIR: ALGODÃO, TABACO E ARROZ, MAS AS COLÔNIAS DO NORTE E CENTRO 

TINHAM UM CLIMA MUITO PARECIDO AO DA EUROPA (TEMPERADO) E NÃO ERAM 

TERRITÓRIOS DE GRANDE INTERESSE DA METRÓPOLE INGLESA. 

AS COLÔNIAS DO CENTO E DO NORTE DESENVOLVERAM-SE COM BASE NO 

MERCADO INTERNO (PRODUZIR O QUE ELES PRÓPRIOS CONSUMIAM), O TRABALHO 

LIVRE, PEQUENA PROPRIEDADE, POLICULTURA (PRODUÇÃO DE VÁRIOS TIPOS DE 

ALIMENTOS) E PEQUENASS OFICINAS. TAMBÉM COSTUMAVAM TROCAR PEIXES, PELES 

DE ANIMAIS E MADEIRA POR AÇÚCAR NAS ATILHAS. COM O AÇUCAR PRODUZIAM RUM 

(BEBIDA) QUE TROCAVAM POR ESCRAVOS NA ÁFRICA. DEPOIS VENDIAM OS ESCRAVOS 

PARA OS PROPRIETÁRIOS DE TERRAS DO SUL. SÃO AS CHAMADA COLÔNIAS DE 

POVOAMENTO. 

AS COLÔNIAS DO SUL DESENVOLVERAM-SE À BASE DE MERCADO EXTERNO 

(PRODUZIAM PARA EXPPORTAR), UTILIZAVAM TRABALHO ESCRAVO, O QUE 

PREDOMINAVA ERA O LATIFÚNDIO (A GRANDE PRORPRIEDADE), ERAM MONOCULTORES 

(ALGODÇÃO, TABACO E ARROZ) E NAÕ TINHAM ATIVIDADES FABRIS (FÁBRICAS). ESSE 

SISTEMA DE COLONIZAZAÇÃO É CHAMADO DE PLANTATION E FOI O MESMO ADOTADO 

NO BRASIL E NAS EX-COLÔNIAS ESPANHOLAS. 

ENTRE 1757 e 1763 A INGLATERRA E A FRANÇA SE ENREFENTARAM NA GUERRA 

DOS SETE ANOS. A INGLATERRA VENCEU E CONQUISTOU TERRITÓRIOS FRANCESES NA 

AMÉRICA (CANADÁ) E A ÍNDIA, MAS TEVE MUITOS GASTOS E APÓS A GUERRA CRIOU 

IMPOSTOS E PASSOU A DIFICULTAR O COMÉRCIO DAS COLÔNIAS COM OUTRAS NAÇÕES. 

A INGLATERRA ESTAVA INICIANDO A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E NAÕ QUERIA QUE AS 

COLÔNIAS DESENVOLVESSEM INDÚSTRIA. 

EM 1764 A INGLATERRA APROVA UMA LEI QUE TAXAVA PESADAMENTE O AÇÚCAR 

COMPRADO NAS ANTILHAS. EM 1765 CRIOU A LEI DO SELO: TODO JORNAL E ATÉ 

BARALHOS PRECISAVAM DE UM SELO DE AUTORIZAÇÃO DA INGLATERRA. EM 1766 

NOVOS IMPOSTOS EM 1773 CRIARAM O IMPOSTOS SOBRE O CHÁ IMPORTADO PELOS 

COLONOS. 

TODAS ESSAS LEIS FORAMM CHAMADAS DE LEIS INTOLERÁVEIS E EM 1774 AS 

COLÔNIAS ENVIARAM REPRESENTANTES PARA O PRIMEIRO CONGRESSO CONTINENTAL 

DA FILADÉFIA ONDE PEDEM O CANCELAMENTO DESSAS LEIS. O REI GEORGE III NÃO 

ACEITOU E EM 1776 FOI REALIZADO O SEGUNDO CONGRESSO CONTINENTAL DA 



FILADÉLFIA ONDE FOI APROVADA EM 04 DE JULHO A DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

ESCRITA POR THOMAS JEFFERSON. 

GEORGE WASHINGTON COMANDOU O EXÉRRCTO DAS COLÔNIASS QUE DEPOIS 

CONTARAM COM O APOIO DA FRANÇA E DA ESPANHA, QUE ANSIAVAM DERROTAR A 

INGLATERRA. FINALMENTE EM 19 DE OUTUBRO DE 1781 OS INGLESES FORM 

DERROTADOS NA BATALHA DE YORKTOWN E EM 1783 A INDEPENDÊNCIA FOI 

RECONHECIDA NO TRATADO DE VERSALHES. WASHINGTON FOI O PRIMEIRO 

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS, REELEITO UMA ÚNICA VEZ. 

EM 1787 FOI APROVADA A CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS E JÁ HAVIA 

DIVERGÊNCIASS DE COMO O PAÍS DEVERIA SE ORGANIZAR. OS FEDERALISTAS QUERIAM 

UM GOVERNO CENTRAL FORTE. OS CONFEDERADOS QUERIM UM GOVERNO CENTRAL 

FRACO E COM MAIOR LIBERDADE E AUTONOMIA PARA OS ESTADOS. 

APESAR DA DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA AFIRMAR QUE TODOS OS HOMENS 

NASCEM COM DIREITO À LIBERDADE E À FELICIDADE, A ESCRAVIDÃO CONTINUA A 

VIGORAR E AS MULHERS E POBRES SÃO PROIBIDOS DE VOTAR. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cercamentos-revolucao-industrial-inglesa.htm 

APÓS ALEITURA DESTE TEXTO ESCREVA EM SEU CADERNO O QUE VOCÊ 

COMPREENDEU SOBRE A INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cercamentos-revolucao-industrial-inglesa.htm

