
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   7ª SÉRIE A   9ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 7ª série A!  

Todos estão bem? Espero que sim! 

Nesta semana daremos continuidade às atividades de revisão de tudo 

que estudamos até aqui. Neste material, nos concentraremos mais frações de 

quantidades e uso das medidas de massa, usando como pano de fundo dados 

da fauna brasileira. 

Já deixarei a correção aqui para vocês saberem como estão se saindo.   

Qualquer dúvida estou à disposição: tenho sentido falta de vocês nos 

plantões! 

 

Um beijo em cada um de vocês, 

 Professora Janaína,      - junho/2020 

 

Não copie os objetivos da aula. 

Objetivos da aula: Revisar o cálculo de frações de quantidades e o uso das 

medidas de massa. 

 

ATIVIDADES DE REVISÃO 

Atenção: Os problemas não precisam ser copiados: você pode colocar no seu 

caderno apenas os cálculos (quando for o caso) e as respostas.   

 

Resolva as atividades a seguir em seu caderno de Matemática:  

1) O gavião-real é a maior ave brasileira, podendo “pesar” até 8 kg. Os 

papagaios -verdadeiros têm massa equivalente à 1/20 da massa do 

gavião-real. Calcule, usando a calculadora, a massa do papagaio-

verdadeiro, (não se esqueça de transformar a massa do gavião-real em 

gramas, lembrando que 1kg= 1000g). 



2) O comprimento desse tipo de papagaio é equivalente , em média, à terça 

parte do comprimento do gavião-real, cujo comprimento é de 105 cm. 

Calcule o comprimento médio do papagaio- verdadeiro. 

 

3) Um gavião-real vive, em média, 60 anos. Beija-flores costumam viver a 

quinta parte desse período. Qual o tempo médio de vida de um beija-

flor? 

 

4) A ararinha-azul é uma ave considerada extinta e sua reprodução é feita 

em cativeiro. Em 2015, nasceram 20 filhotes da espécie em nosso país, 

mas, em 2014, nasceu apenas a décima parte da quantidade registrada 

em 2015. Quantos filhotes de ararinha-azul nasceram no Brasil em 

2014? 

 

5) Complete as lacunas usando miligramas, gramas, quilogramas ou 

toneladas: 

a) A ararinha-azul mede menos que 60 cm e “pesa” entre 300 e 

400_________. 

b) Uma tartaruga-de-couro adulta tem de 1,8 a 2,2 m de comprimento e de 

200 a 700 ____________de “peso”. 

c) A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo 

chegar a 135 _____________. 

d) A baleia-jubarte adulta pode medir 16 metros e pesar 40___________. 

e) Os beija-flores são aves de pequeno porte, que medem em média de 6 

a 12 centímetros de comprimento e “pesam” de 2 a 6 _________ 

f) As traíras podem atingir aproximadamente 70 centímetros de 

comprimento e 5 __________ de “peso”. 

 

Agora, compare as respostas que você obteve com a correção que deixarei 

aqui. Não se esqueça que você não deve copiar a correção. Boa sorte! 

 



CORREÇÃO 

1) Inicialmente devemos calcular a massa do gavião-real em gramas: como 

1kg= 1.000 g, segue que 8kg= 8X1000g= 8000g 

Como a massa do papagaio-verdadeiro equivale a 1/20 de 8000g, basta 

fazermos 8000÷20= 400g 

R.: A massa do papagaio- verdadeiro é de 400g. 

2) Como o gavião-real mede 105 cm de comprimento, basta encontrarmos 

a terça parte de 105 cm, o que obtemos ao dividirmos 105 por 3:  

105÷3= 35 

R.: O comprimento médio do papagaio-verdadeiro é de 35 cm. 

3)  Para calcularmos a quinta parte de 60, basta dividirmos 60 por 5: 

60÷ 5= 12 

R.: O tempo médio de vida de um beija-flor é de 12 anos. 

4)  A décima parte de 20 é obtida ao dividirmos 20 por 10: 

20÷ 10= 2 

R.: Nasceram 2 filhotes de ararinha-azul no Brasil no ano de 2014. 

5) a) gramas         b) quilogramas       c) quilogramas 

    d) toneladas      e) gramas               f) quilogramas 
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HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste momento, 

retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o presente, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre 

a sociedade. 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

 

No dia 29 de dezembro de 2019, um grupo de quatro pessoas foi a um 

hospital central da cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da 

província chinesa de Hubei, com 11 milhões de habitantes, apresentando um 

mesmo tipo de pneumonia bastante agressiva que apresentou resultados 

negativos para todos os tipos de vírus comuns de gripe. Diante disso os 

médicos começaram a investigar as origens do problema. A primeira 

informação significativa foi que os  quatro trabalhavam numa feira onde eram 

vendidos pescados e diversos tipos de animais. Em seguida, foram 

encontradas outras pessoas que trabalhavam nessa mesma feira e 

apresentavam os mesmos problemas. No início, as autoridades acreditavam 

que seria possível conter a propagação isolando essas pessoas, mas o vírus 

se espalhava facilmente e muitas das pessoas contaminadas não 

apresentavam sintomas ou tinham sintomas muito leves da doença. O 

resultado é que o vírus se espalhou pela cidade e pela região, se 

transformando num gravíssimo problema para a China em função do número 

de pessoas infectadas. 

 

 

 

 

 



Questão: Como surgiu a pandemia de Covid -19 na China? 

 

A denominação “gripe espanhola” foi cunhada devido ao fato de muitas das 

informações a respeito da doença terem sido transmitidas pela imprensa da 

Espanha. Os jornais desse país, que se manteve neutro durante a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), não sofriam censura quanto às notícias sobre a 

epidemia, o que não era o caso da imprensa dos países envolvidos no conflito. 

Por isso, assim que a gripe chegava a algum país, era logo chamada de 

“espanhola”, pois aquele país foi o primeiro a noticiar livremente o problema. 

Mas qual seria, então, a provável origem da pandemia? 

 

Questão: Por que a pandemia do início do século XX ficou conhecida 

como “Gripe Espanhola”? 

 

Os pobres morriam aos milhares. Nas ruas, sem auxílio. Muitos acreditavam 

que a pestilência era uma trama dos nobres para que os plebeus fossem para 

o inferno – enquanto os ricos escapavam, refugiando- se em suas 

propriedades no campo, onde podiam se proteger de estranhos ou recém-

chegados. Mas a verdade é que a peste negra foi ao seu modo uma catástrofe 

igualitária. Gente poderosa também sucumbiu. 

 

Questão: É correto afirmar que a “Peste Negra” atingiu a todos de forma 

igual? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA - 7ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

Objetivo: 

Analisar/interpretar textos, bem como ordenar/ contextualizar e sistematizar 

os conteúdos apresentados  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles que 

apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes no estudo da ciência geográfica. 

Compreender as transformações do espaço e da sociedade, mediante a 

realidade pandêmica, em diferentes momentos históricos. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade de 

observação/percepção da realidade, das atividades realizadas em fases 

anteriores deste projeto diferenciado de trabalho que excepcionalmente 

estamos executando, bem como discussões promovidas em sala de aula ou 

mesmo noticiário de tv e de pesquisas na internet. 

                      

                  Leia com atenção o texto abaixo, de minha autoria: 

 

Este texto tem como objetivo propor uma revisão dos conteúdos 

estudados nas duas primeiras semanas do período de isolamento social, 

bem como compreender a importância da ciência geográfica neste contexto. 

Se faz necessário compreender os impactos dos processos 

pandêmicos na sociedade, e neste sentido, ambos os textos trabalhados 

(Pandemia e Gripe espanhola) prestaram sua contribuição esclarecedora. 

Todos os componentes curriculares trabalharam com base nestes 

textos, e a Geografia, especificamente, entrou com sua contribuição, nos 

fazendo compreender a propagação espacial dos vírus, a nível planetário, e 

a importância de se perceber a sua trajetória, no sentido de evitar o seu 

desenfreado processo de propagação. 



Perceber que estes processos pandêmicos estão ligados aos hábitos 

de comportamentos sociais e também ao próprio progresso da sociedade 

humana. 

O intenso aglomerado populacional nos grandes centros urbanos, 

juntamente com fatores como a grande desigualdade social existente em 

muitos países,  e ao intenso desenvolvimento ocorrido nos meios de 

transporte, causam uma rápida expansão da doença, a nível mundial. 

Percebemos que a propagação do vírus, não se dá de forma similar em 

todas as regiões do planeta. Isto se dá em função de muitas características 

específicas destas regiões, bem como suas condições econômicas, políticas 

e sociais. Sabemos que em países mais pobres é muito difícil controlar o 

achatamento da curva epidêmica, o que contribui para o colapso do sistema 

de saúde, acarretando num elevado número de vítimas fatais em função da 

doença. 

Outro problema ainda a ser encarado é a intensa crise econômica que 

muitos países já estão enfrentando, com a falência de muitas empresas e 

desemprego em larga escala. Dependendo da região, estes problemas 

poderão ser mais graves do que em outras. Tudo vai depender de vários 

fatores como políticas públicas de ajuda às populações afetadas, ajuda às 

pequenas e médias empresas, através de auxílios governamentais, para que 

se evite o fechamento das mesmas e que se tente também evitar a demissão 

de funcionários. Outras regiões podem se valer de recursos naturais 

abundantes, que possam ajudar, de alguma forma, o restabelecimento de 

suas economias, e que através destes, possam auxiliar outras regiões do 

planeta, que sofreram ainda mais os efeitos devastadores de suas 

economias, em função da pandemia. 

O lado bom desse processo pandêmico, se é que assim pode-se dizer, 

é um intenso progresso da tecnologia a nosso favor, que propicia grande 

avanço dos meios de comunicação, o que permite que as informações se 

propaguem quase que instantaneamente pelo mundo globalizado. Outro fator 

foi o intenso desenvolvimento científico, onde soluções mais efetivas como 

criação de vacinas e avanços no campo da pesquisa, criam novas 

alternativas para o tratamento da doença. 

A Geografia trata de todos estes aspectos que mencionei neste texto, 

bem como outros de caráter secundário, mas que determinam também a 

complexidade de formas como os seres humanos se relacionam com o seu 

meio, e como estes reagem a estas intervenções. 

 

 



Atividade 1: 

Muito importante para mim neste momento, após a leitura atenta do texto, é 

saber sua opinião a respeito de como você percebe a importância da 

Geografia, em relação a estes momentos de pandemia, que eventualmente 

ocorrem em nosso mundo. 

 

Obs: Para a realização desta atividade, não foram utilizadas fontes 

bibliográficas específicas. 

 

                                                   BOM TRABALHO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 7ª SÉRIE 

 

 

 

OBJETIVOS: contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, 

ajudando para que consigam realizar as atividades, contribuindo com a 

leitura, análise e interpretação de texto. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: na semana anterior foi feita uma revisão dos 

conteúdos abordados durante esse período de distanciamento e 

tratados em nossas atividades semanais. Nesta semana reapresento 

parte das atividades da terceira, quarta e quinta semanas, para dar 

mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda não conseguiram 

realiza-las.  

 

 

ATIVIDADES 

 

1) Dê a definição de tecido. 

 

2) Como se chama o tecido que reveste externamente o corpo 

humano? 

 

 

3) Qual o nome do tecido que forma os músculos? 

 

4) Como os alimentos fornecem energia para o organismo? 

 

 

5) Qual a função dos carboidratos no organismo? Cite exemplos de 

alimentos ricos  

em carboidratos.  

 

 

 

 



ATIVIDADE ARTES EJA ll 

  

1) COPIE E COMPLETE AS FRASES CONFORME O TEXTO DE 

REVISÃO DA ÚLTIMA AULA. 

 

A)_________________SÃO OBRAS DE ARTE QUE REPRESENTAM 

FORMAS HUMANAS, DA NATUREZA E OBJETOS, PODENDO SER 

PROXIMOS A ______________ OU ESTILIZADOS; 

 

B)ABSTRACIONISMO: SÃO OBRAS DE ARTE QUE NÃO 

REPRESENTAM A _______________E PODEM SER FEITAS POR 

FORMAS E CORES DIVERSAS EM UMA COMPOSIÇÃO; 

 

2)  ESCREVA SE A OBRA É FIGURATIVA OU ABSTRATA. 

 

Fonte das imagens : https://pt.m.wikipedia.org 

https://pt.m.wikipedia.org/


Língua Inglesa – 7ª série 

 
OBJETIVO:  

• instigar aos alunos, da EJA, a pensar em  Língua Inglesa, de modo que 
adquiram a habilidade de construir  sentenças e textos muito comuns em 
situações cotidianas, bem como, traduções de textos e livros clássicos 
da Literatura Inglesa .  

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

• Com tantas informações advindas da mídia, principalmente 
internacional, é necessário refletir sobre as perdas, em todos os povos, 
por causa do covid-19, esse exercício atende ao momento social em que 
vivemos, pois  leva os alunos a adquirir a habilidade de conhecer e de  
escrever frases e textos em Língua Inglesa.    

 

Os exercícios, abaixo, são uma revisão das atividades 1 e 2. 

Analise as frases e selecione a alternativa correta para completar os 

espaços: 

1) My friend_____a doctor and my brothers______teachers. 

a) is – are              

b) is – is 

c) are -is 

 

2) I_____ from England and Erika_____ from Japan. 

a) is – am 

b) are – is 

c) am – is 

 

3) My mother_____ making a party and Susan and Gregory____invited to 

join. 

a) are – is 

b) is – is 

c) is – are 

 

4) Kelly_____ crying and Phillip_____ sleeping. 

a)  is – are 

b) is – is 

c) are – is 



5) It____ raining outside, but the kids____ playing there, while i ____ here 

inside. 

a) is – is – are 

b) is – is – am 

c) is – are – am 

 

6) We____ dance very well. She____ sing too. 

a) is – are 

b) are – is 

c) is -  are    

 

7) They____ good friends. 

a) is 

b) are 

c) am 

 

 

                                                                       Good Luck! 

                                                                       Teacher Daniel Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Língua Portuguesa – 7ª série A 

 
OBJETIVO: Dar a oportunidade de o aluno refletir sobre a situação de 

pandemia que assola a nossa História. É um assunto de grande interesse, 

e, portanto, um assunto muito sério e importante para o momento. 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  As questões foram pensadas e planejadas, com 

base, no texto produzido e indicado, pelo grupo. 

É uma revisão do conteúdo das atividades 1 e 2. 

 

Observe as questões e responda: 

 

1) Quais são as atitudes, que devemos ter, para evitar contrair o vírus? 

 

2) Se contrairmos o vírus, o que devemos fazer? 

 

 

3) Quais são os sintomas, provocados pelo vírus, no nosso corpo? 

 

4) Quais “coisas” você deixou de fazer por causa da doença?  

 

 

5) Explique o que é quarentena? 

                                                         Bom trabalho! 

                                                         Prof. Daniel Soares.       

 

 


