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OBSERVE OS SUJEITOS DAS FRASES E COMPLETE COM DO/DOES/DON’T/DOESN’T:                                                      

ATENÇÃO:                                                                                                                     

*DO E DOES USA-SE EM FRASES INTERROGATIVAS; 

*DON’T E DOESN’T USA-SE EM FRASES NEGATIVAS:



Ciências

O Planeta em transformação 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “O planeta em transformação” da 

página 27 até 31 do livro didático; 

2º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 27 com o título “Placas 

litosféricas”; 

3º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 28 com o título “Movimentos 

das placas litosféricas”; 

4º) Desenhar no teu caderno as ilustrações da página 29 com os títulos “Pangeia” 

e “Simulação correspondência entre a costa brasileira e a africana”; 

5º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 30 com o título “Propagação 

de ondas sísmicas”; 

6º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 31 com o título “Vulcão em 

atividade”; 

7º) Fazer a atividade da página 31 com o título “de olho no tema”; 

8º) Fazer as atividades da 01(um) até a 05 (cinco) da página 32; 

9º) Os registros fotográficos da 14º semana de atividades remotas deverão ser 

encaminhados para o Professor Rafael até o dia 07/07/2020. O envio deverá ser feito para 

o e-mail rafaelporciuncula@gmail.com ou por meio do WhatsApp® do professor 

disponível nos grupos da escola. 

 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Placas tectônicas: o que são e como se movem? / Minuto da Terra” do canal 

Minuto da Terra. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IMLRS5sn_A  

  

7º ANO 

Ciências 



Geografia

Ed. Física

AULA DE GEOGRAFIA – 7º ANO PROFESSORA 

MAIARA

INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

Para a aula dessa semana usaremos o nosso livro didático Araribá 7º ano.

Leitura das páginas 93 a 102.

Resolver todas as atividades das páginas 103, 104 e 105 (não precisa

copiar as questões).

Professor Igor Schrank
Altetismo

Salto em altura
Cada aluno, após realizar uma seção de alongamentos, deverá realizar 8 saltos 
para cada perna (lado) de salto em altura, utilizando a técnica “tesoura”.
O obstáculo deve ser feito com corda e com ajuda de familiares. Começando 
de uma altura baixa e com aumento gradativo.
Importante realizar a técnica aprendida na aula de educação física (tesoura), 
com volta bem aberta usando a perna de dentro.
Realizar um vídeo do exercício e enviar para o professor.



História







Ensino Religioso

Ensino Religioso – 7º Ano  

Prof.ª Célia  

 

PLURALISMO RELIGIOSO – RITUAIS DE PASSAGEM 

 

“Iniciar-se é morrer para voltar a nascer”  (José S. Croatto)  

 

Ritos de passagem ou de iniciação: são rituais que existem em todas as religiões. Eles 

fazem referência a momentos decisivos que o ser humano nasce, renasce ou se inicia em 

uma nova forma de ser e de agir.  

De modo geral, os ritos de iniciação expressam a passagem para uma nova forma de vida, 

religiosa e social. Os ritos de iniciação mais comuns estão relacionados à passagem para 

vida adulta, que indicam a capacidade de realizar as tarefas de adultos. Ritos de passagem 

marcam momentos especiais, onde mudanças significativas ocorrem na vida das pessoas. 

Os mais comuns são os ligados a nascimentos, a mortes, a casamentos e a formaturas. 

 

Ritos mortuários: são ações simbólicas para significar a passagem desta vida para outro 

modo de ser. Os ritos mortuários estão presentes em todas as sociedades e mesmo que 

compreendidos de maneira diferente cumprem sua função nos diferentes grupos. A 

função do rito fúnebre é sempre a mesma: facilitar a passagem para a outra vida, pois 

todos os indivíduos sabem que a morte determina o fim da existência corporal. Na África, 

os antepassados permanecem como tutores dos vivos, assim o culto aos mortos é muito 

importante, pois é a reafirmação da imortalidade da Grande Família (os que já morreram,  

os vivos e os que nascerão). 

 

Rito e magia: os rituais sempre estão impregnados de certa qualidade mágica, mantida 

por meio da crença das pessoas. A magia faz parte da religião e também faz parte de 

outros rituais que mesmo desvinculados de uma instituição religiosa visam ao contato 

com poderes sobrenaturais. 

As religiões tornam sagrado um determinado tempo, pessoas e seres, além de objetos   

que se tornam símbolos religiosos. Quando objetos e seres se tornam sagrados, passam 

as ser “intocável” pelas pessoas de modo geral, mas apenas a pessoa religiosamente 

autorizada para isto pode fazê-lo. Por exemplo: a hóstia consagrada só pode ser  



consumida no ritual, certos amuletos só podem ser tocados pelo seu dono, certos objetos 

de culto devem ser manipulados de acordo com certas regras e por pessoas especiais. 

 

Os ritos sagrados no Brasil  

A cultura brasileira é ampla e diversificada pela miscigenação, que revela 

justamente a mistura das etnias e das culturas dos povos que constituem a nossa 

identidade. A religiosidade fazendo parte desse processo contribui para enriquecer nossa 

cultura por meio de seus rituais, danças e arte sagrada, entre outras formas. 

Os povos indígenas constituem uma parcela significativa da nossa sociedade. 

Esses povos, como todos os outros, possuem seus ritos e seus rituais. Os rituais indígenas 

são celebrações que marcam a socialização de um indivíduo ou a passagem de um grupo 

de uma situação para outra.  

Os indígenas em seus rituais costumam pintar o corpo e o rosto e utilizam de 

máscaras que representam Deuses e espíritos. O tambor é usado pelo curandeiro (líder 

religioso) no ritual de cura e também serve para proteger o ambiente.  

Alguns rituais de iniciação indígenas que marcam o fim da infância e o começo 

da vida adulta fazem os jovens passarem por duras provas que muitas vezes chegam a 

sentir dor sem se queixar. Como no caso do Yanomame, perfura-se o lábio com um enfeite 

que o jovenzinho exibirá dali por diante com muito orgulho. Qualquer pessoa que o veja 

na aldeia saberá, imediatamente, que ele não é mais uma criança. Além dos rituais de 

iniciação, as sociedades indígenas têm vários outros tipos de cerimônias: ligadas ao 

nascimento, ao casamento ou à morte.  

Na região Sul do Parque Nacional do Xingu, conhecida como Alto Xingu, pratica-

se um ritual funerário conhecido como Kuarup, palavra que significa “tronco de árvore”. 

Os trocos distribuídos na aldeia no dia da festa representam os mortos. 

O ritual Kuarup é uma saudação ao morto realizado uma vez por ano, durante a 

estação seca. Entre julho e setembro, neste ritual, ocorrem choros e lamentações, ou seja, 

os indígenas choram seus mortos pela última vez e se encerra o período de luto.  

No final da tarde, os troncos são retirados do buraco e jogados no rio. 

 

Atividade: 

Pesquise sobre os objetos sagrados dos indígenas, escolha um e represente por 

meio de um desenho, explicando sua utilização. 



Arte

7º ano – Elementos visuais, a linha e a cor  

 
As linhas são elementos importantes na realização da obra, de acordo com 

cada utilização vemos de um jeito diferente e a partir desse aspecto sensível é 

que muitos artistas criam obras incríveis. 

Alguns exemplos são a utilização de linhas curvas para dar a ideia de 

sinuosidade, suavidade. A linha reta nos passa a sensação de um único 

direcionamento, firmeza e até rigidez, na vertical traz a ideia de equilíbrio 

enquanto na horizontal nos remete ao infinito ao horizonte. 

Assim como as linhas nos levam a sensações específicas as cores também 

podem ter esse papel, mas antes vamos ver lgumas informações á respeito da 

cor: 

 



 

 
 

Agora vamos praticar fazendo leituras de imagem, coloque nas imagens á 

seguir algumas informações que fazem parte de uma leitura de imagem como 



cores, monocromático (só um tom de cor como por exemplo preto, cinza 

escuro, cinza claro ) ou policromático (vários tons de cor como por exemplo 

amarelo, azul, vermelho, roxo, preto, verde), sentido das linhas, se tem figura 

ou é abstrato (sem figura): 

 

 
 Piet Mondrian estilo,   
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William Simpson, Crimean War – 

 Huts and Warm Clothing for the  

Armypúblico, 13 de março de 1855  

 Litografia colorida. 

 

 

 
Imagem: Vincent Van Gogh, 

 A Noite Estrelada, 

 Óleo sobre tela.  
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