
 

  ATIVIDADE DE MATEMÁTICA     Profª Aurea Maria Moraes    7º ano  
 
VAMOS REVISAR...REVISAR...REVISAR... ATÉ ENTENDERMOS ????? 
 

1) Efetue as multiplicações: 
a) ( - 3 ) . ( - 3 ) . ( - 3 ) . ( - 3 ) . ( - 3 ) = 

 

b) ( - 4 ) . ( 5 ) . ( - 1 ) . ( - 3 ) = 

 

c) ( - 7 ) . ( - 2 ) . ( - 1 ) . ( 1 ) . ( - 1 ) = 

 

d) ( - 3 ) . ( 4 ) . ( - 2 ) . ( - 5 ) . ( -6 ) . ( -2 ) = 

 

e) ( - 22 ) . ( 10 ) . ( - 5 ) . 0 . ( - 13 ) = 

 

2) Determine as divisões: 
 

a) ( - 10 ) ÷ ( 2 ) = 

b) ( - 32 ) ÷ (- 4 ) = 

c) ( 35 ) ÷ ( 7 ) = 

d) (- 45 ) ÷ ( - 9 )  + ( 27 ) ÷ ( - 3 ) = 

e) (- 16 ) ÷ ( 8 ) – ( - 14 ) ÷ ( 7 ) = 

 

    3)Efetue as adições e subtrações: 
 

   a)–  4  - 6  + 5  +  7  –  3  -  12  = 

   b)   6 – 2 – 1 + 9 – 3 + 5 + 8 – 2 = 

   c)   - 3 – 4 – 3 + 7 + 4 – 9 + 8 + 2 = 

   d)  3+ 10 – 7 – 5 – 2 + 4 + 4 + 5 = 

   e) –12 + 38 – 22 – 14 + 10 + 6 + 7 = 

 



 

Aula Programada 

Disciplina de geografia- Profª Andréia               -   7º ano 

 

Ler o mapa mental e realizar a atividade abaixo em seu caderno: 

 

 

 

 

 

 

 

     A explicação da aula de hoje está disponível no link abaixo, a vídeo aula irá ajudar 
na compreensão do conteúdo abaixo. 

 

    Link: https://youtu.be/eHW6GIJf_wU 

 

    Título do link: Aprendendo com Videoaulas: História: Zona Urbana e Zona Rural 



Responde: 

 

1- Caracteriza a área urbana: 

 

 

2- Caracteriza a área rural: 

 
 

3- Cita atividades desenvolvidas basicamente na área rural: 

 
 

4- Cita atividades desenvolvidas basicamente na área rural: 

 
 

5- Quais as principais diferenças entre o meio rural e o meio urbano: 

 

 

 

Bom trabalho!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS - 7º ano      -      SEMANA  13    

 

TRANSITIVIDADE  VERBAL : verbos transitivos (direto ou indireto); 

                                                  verbos intransitivos. 

COMPLEMENTOS VERBAIS: objeto direto e objeto indireto.   

     A transitividade ou intransitividade de um verbo sempre depende do contexto em que ele 

está empregado  e do sentido que apresenta. 

     Ex.: Carol dançou. (verbo intransitivo – não precisou de complemento). 

             Carol dançou um balé moderno. (verbo transitivo – teve complemento). 

     Compare agora: 

No meio da poesia esqueci uns versos.              A professora só gostava de nós. 

      esquecer = Verbo Transitivo Direto                        gostar = Verbo Transitivo Indireto 

      uns versos = Objeto Direto                                       de nós = Objeto Indireto 

Nas duas orações os verbos são transitivos. Porém, a 1ª tem VTD (verbo transitivo direto) 

porque o complemento (uns versos) não apresenta preposição. A 2ª, tem VTI (verbo transitivo 

indireto)  porque tem a preposição de no complemento (de nós).   

ASSIM CONCLUÍMOS:   

                 Verbo Transitivo Direto   apresenta   complemento, o  Objeto Direto.                  

                 Verbo Transitivo Indireto  apresenta  complemento, o  Objeto Indireto. 

                  Verbos Intransitivos  Não apresentam complementos. 

                  Objeto Direto é o complemento que se liga ao VTD sem preposição. 

                  Objeto Indireto é o complemento que se liga ao VTI com preposição. 

 

Veja mais alguns exemplos abaixo: 

a- Estamos passando por uma pandemia. 

Por uma pandemia = OI (objeto indireto), apresentou preposição (por) no complemento.  

Estamos passando = Locução Verbal Transitiva Direta. 

b- Enfrentamos o corona vírus. 

o corona vírus = OD (objeto direto). 

Enfrentamos = VTD (verbo transitivo direto). 

c- Enviei para meu amigo oculto uma saudação virtual. 

Para meu amigo oculto = OI (objeto indireto – preposição para) . 



Uma saudação virtual = OD (objeto direto). 

Enviei  = VTID (verbo transitivo indireto e direto). 

 

d- Fiz  as atividades de português. 

As atividades = OD (objeto direto). 

De português = OI (objeto indireto). 

Fiz = VTDI (verbo transitivo direto e indireto). 

 

e- Você não virou príncipe. 

Príncipe  = qualidade do sujeito “você”, ou seja, não é complemento verbal, mas sim um 

predicativo do sujeito, portanto dessa vez não temos objeto. 

Virou  =  Verbo de Ligação.    

 

LOGO:  

            Predicação dos Verbos 

Verbos de Ligação 

Verbos Significativo 

 

    

                      Intransitivos 

                      Transitivos  

                                                                     

                                             

  Diretos 

                                                                                                                                                          Indiretos 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS 

Leia  este  poema  de  Flora  Figueiredo. 

                            Gangorra 

Eu namoro a noite,                             1.O poema é composto de dísticos, ou seja, de estrofes  

Você apaga a lua;                                de dois versos. Todos os dísticos têm os mesmos sujei- 
                                                                tos. Quais são eles? E qual é o eu lírico e qual é o inter_ 

eu perfumo o lençol,                          locutor dele? 

Você dorme na rua;                                

                                                                2.Observe as ações do eu lírico e de seu interloutor. Co- 

Eu aprumo a estrela,                             é a relação entre eles: de continuidade ou de oposição?   

Você a entorta;                                      

                                                                 3.O que essa relação sugere sobre o relacionamento en- 

Eu colho a maçã                                       tre  eles? 

Você traz a lagarta;                                       

                                                                 4.Qual a associação entre o Eu lírico e seu interlocutor? 

Eu rego o ipê                                             

Você parte o galho;                              5.Veja a sequência no 1º dístico temos: “Eu namoro a  

                                                                 noite,   Você apaga a lua;” (sujeito+verbo+complemento). 

Eu tempero com sal,                            Nessas orações, o verbo é Transitivo ou Intransitivo? 

Você talha o molho;                               

                                                                6.Na oração “você dorme na rua”, o verbo é acompanhado  

Eu lavo o cristal,                                   de uma locução adverbial: na rua. Nesse caso, o verbo é  

Você trinca a ponta;                            Transitivo ou Intransitivo? 

                                                                  

Eu adoço o mel,                                    7.Observe que as ações dos verbos nos versos a seguir 

Você passa do ponto;                           recaem sempre sobre o objeto direto representado por                                

                                                                coisas e não pessoas: “namorar a noite, apagar a lua, regar    

Eu beijo na boca,                                   o ipê, partir o galho”. O que isso sugere sobre o relaciona-   

Você faz de conta.                                  Mento entre os personagens do poema? 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA  

LINKS PARA ACESSO AOS VÍDEOS 

Renascimento Cultural 7º Ano Ensino Fundamental 

HISTÓRIA GERAL #11 RENASCIMENTO 

História Geral - Renascimento - Renascimento Cultural 

 

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. 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  
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 

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.  

As características do renascimento estão intimamente relacionadas com a época 
em que foram desenvolvidas, ou seja, a partir do século XV, no período renascentista. Lembre-
se que o renascimento foi um movimento artístico e filosófico que despontou na Itália no século 
XV. O surgimento do renascimento foi importante para pôr fim a Idade Média, dando início a 
Idade Moderna. Representou uma das mais importantes mudanças de mentalidade na história 
da humanidade, visto que foi um movimento de renovação em diversas áreas do 
conhecimento: filosofia, política, economia, cultura, artes, ciência, dentre outras. 
 
Principais Características 

 Humanismo  
O movimento humanista surge como mote para a valorização do ser humano e da natureza 
humana, onde o antropocentrismo (homem no centro do mundo) foi sua principal característica. 
O humanismo foi uma corrente intelectual que se destacou na filosofia e nas artes e que 
desenvolveu o espírito crítico do ser humano. 

 Racionalismo 
Ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos 
aspectos do pensamento renascentista em detrimento da fé medieval. Com ele, o empirismo ou 
a valorização da experiência, foram essenciais para a mudança de mentalidade no período do 
renascimento. Note que o racionalismo está intimamente relacionado com a expansão científica, 
de forma que busca uma explicação para os fatos, baseada na ciência. Em outras palavras, a 
razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. 



 Individualismo 
Representou uma das importantes características do renascimento associados ao movimento 
humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela 
igreja, mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas 
ações no mundo.  

 Antropocentrismo 
Em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, o 
antropocentrismo (homem como centro do mundo) surge para resgatar diversos aspectos do ser 
humano.  
A inteligência humana foi corroborada com as diversas descobertas científicas da época. O 
homem passa a ter uma posição centralizada de destaque.  

 Cientificismo 
Numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar 
a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. 
Destacam-se as descobertas científicas realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, 
Johannes Kepler, Andreas Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac 
Newton. 

 Universalismo 
Foi desenvolvida sobretudo, na educação renascentista corroborada pelo desenvolvimento do 
conhecimento humano em diversas áreas do saber. O homem renascentista busca ser um 
"polímata", ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo de figura 
polímata do renascimento foi sem dúvida, Leonardo da Vinci. Vale ressaltar que no período 
renascentista, houve uma expansão de escolas, faculdades e universidades, bem como a 
inclusão de disciplinas relacionadas às humanidades (línguas, literatura, filosofia, dentre outras.) 

 Naturalismo pregava a volta à natureza. 
 Hedonismo defendia o prazer individual como o único bem possível. 
 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 com Giotto 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. 

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 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". 

Na literatura destacaram-se: 
 Dante Alighieri (1265/1321),autor de A Divina Comédia, uma crítica à concepção 

religiosa;  
 Francesco Petrarca, com a obra África   
 Giovanni Boccaccio que escreveu Decameron. 
 Maquiavel, fundador da ciência política com sua obra O Príncipe, cuja tese central 

considera que os fins justificam os meios. Contribuiu para o fortalecimento do poder real 
e lançou os fundamentos do Estado Moderno. 

 Campanella, que relatou a miséria italiana no livro A Cidade do Sol. 
 Rabelais, que escreveu Gargântua e Pantagruel; 
 Montaigne, que foi o autor de Ensaios. 
 Erasmo de Roterdan, considerado o "príncipe dos humanistas" que satirizou e criticou a 

sociedade da época. Sua obra-prima é O Elogio da Loucura ( 1569 ). 
 Thomas Morus, que escreveu Utopia e 
 Shakespeare, autor de magníficos textos teatrais. 
 Miguel de Cervantes, com o clássico Dom Quixote de la Mancha. 
 Camões, que exaltou as viagens portuguesas na sua obra Os Lusíadas. 

 
 

Renascimento Científico 
O Renascimento Científico foi um período de desenvolvimento da ciência (astronomia, 

matemática, física, química, anatomia, etc.) que ocorreu durante o período do Renascimento 
(séculos XV e XVI). 
Dessa forma, representou uma revolução científica pautada no racionalismo, que mudou a forma 
de ver o mundo, ou seja, a mentalidade das pessoas. 

Sendo assim, a partir dos estudos e descobertas de alguns cientistas, esse período 
possibilitou o avanço de diversos campos do conhecimento que, mais tarde, inauguraria 
a Ciência Moderna. Observe que os renascentistas estavam preocupados com o estudo da 
natureza, de forma que valorizavam mais a razão do que a fé. Embora Leonardo da Vinci tenha 
sido um dos nomes mais importantes do Renascimento Cultural e Artístico, ele foi destaque no 
Renascimento Científico, ao lado de Nicolau Copérnico. 

Características e Contexto Histórico 
O declínio do sistema feudal e o fim do longo período denominada Idade Média (século 

V ao século XV), foi essencial para o surgimento de uma nova ordem e mentalidade na Europa. 
Lembre-se que a Idade Média foi caracterizada pelo tradicionalismo, marcado pelo sistema 
feudal e uma sociedade estamental (rei-nobre-clero-servos), a qual impossibilitava a mobilidade 
social. Foi marcada pelo obscurantismo do conhecimento e, quanto à isso, foi denominada de 
“Idade das Trevas”. Nesse contexto, poucos indivíduos tinham acesso ao conhecimento, o qual 
era transmitido por meio dos livros e trancados nas bibliotecas, tal qual tesouros. 

Durante esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a Europa 
passava por diversas transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, que levaram a 
expansão da ciência bem como do pensamento humanista, ou seja, mais centrado no homem 
em detrimento de “Deus” como centro do Universo (teocentrismo medieval). 

Fatores como a expansão marítimo comercial, o surgimento da imprensa e da 
burguesia, foram essenciais para a evolução científica. De tal modo, o Humanismo e o 
Renascimento Cultural, inspirados no antropocentrismo (homem como centro do Universo), 
influenciaram diretamente a mentalidade europeia e, por consequência, os cientistas, que 
passaram a ter uma atitude mais crítica e ativa em relação ao mundo. 
Assim, foram capazes de avançar os estudos e desvendar mistérios, ora desconhecidos, ora 
guardados pela Igreja Católica, detentora do poder na Idade Média. 

Por fim, o Renascimento Científico (século XVI e XVII) causou grande impacto no 
pensamento europeu da época, sendo considerado uma afronta à religião católica, na medida 
em que a Igreja, baseada no teocentrismo e, sem fundamentação científica, foi substituída por 
novos pensamentos, com a criação de novos instrumentos, experimentações e descobertas feita 
pelos estudiosos. Era o fim da Era Medieval e início da Idade Moderna. 

Principais Representantes 



Os principais cientistas que fizeram parte do Renascimento Científico foram: 

 Nicolau Copérnico (1473-1543): astrônomo e matemático polaco, considerado o “Pai da 
Astronomia Moderna”. Foi criador da Teoria Heliocêntrica (sol como centro do Universo), na 
qual contradiz a Teoria Geocêntrica medieval (adotada pela Igreja Católica), em que a Terra 
seria o centro do Universo. 

 Galileu Galilei (1564-1642): astrônomo, físico, matemático e filósofo italiano, Galileu foi 
defensor da Teoria Heliocêntrica de Copérnico, sendo considerado um dos fundadores da 
geometria moderna e da física. Além disso, aperfeiçoou o telescópio, inventou o microscópio 
com duas lentes e o compasso geométrico. 

 Johannes Kepler (1571-1630): astrônomo, matemático e astrólogo alemão, Kepler 
aprofundou suas teorias sobre mecânica celeste inspiradas no modelo heliocêntrico, 
apresentando estudos sobre as eclipses lunar e solar. 

 Andreas Vesalius (1514-1564): médico belga, considerado o “Pai da Anatomia Moderna”, 
Vesalius foi um dos precursores dos estudos sobre anatomia e fisiologia, após dissecar corpos 
de humanos e escrever sua principal obra, um atlas de Anatomia Humana intitulado “Fábrica”. 

 Francis Bacon (1561-1626): filósofo, político e alquimista inglês, Bacon foi o criador do 
“Método Científico” (nova maneira de estudar a natureza), sistematizando o conhecimento 
humano, sendo considerado o fundador da “Ciência Moderna”. 

 René Descartes (1596-1650): filósofo, físico e matemático francês, segundo seus estudos, 
Descartes foi considerado o “Pai do Racionalismo e da Matemática Moderna” e ainda, o 
fundador da Filosofia Moderna. Sua obra mais representativa é o “Discurso sobre o Método”, 
tratado filosófico e matemático propondo as bases do racionalismo. 

 Isaac Newton (1643-1727): filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo 
inglês, Newton foi considerado o “Pai da Física e da Mecânica Modernas”, do qual 
desenvolveu diversos conhecimentos nas áreas da matemática, física e filosofia natural. 
Estudou o movimento dos corpos propondo as três “Leis de Newton”. 

 Leonardo da Vinci (1452-1519): inventor, matemático, engenheiro e artista italiano, Da Vinci 
foi considerado um dos mais proeminentes gênios do Renascimento e da história da 
humanidade. Avançou em diversos estudos sobre a anatomia humana, e inventou o 
paraquedas, a máquina de voar, o submarino, o tanque de guerra, dentre outros. 

Consequências: 
 Fortalecimento da burguesia.  
 Enfraquecimento da Igreja Católica.  
 Avanços científicos.  
 Aumento da perseguição aos burgueses pela Igreja Católica. 

 



 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA ANTÔNIO CURI 

CIÊNCIAS  AULA SEMANA 13ª      7º ANO    

  

LINK DO VÍDEO NO FINAL DO CONTEÚDO. 

Reino dos Fungos 

Você já ouviu falar em mofos ou bolores? 

Eles são formados pelos fungos que, em certas condições, crescem em paredes, na roupas, 
nos sapatos, no pão, nas frutas, nas verduras. 

Você sabe o que são micoses? 

São as doenças também causadas por fungos. As frieiras dos dedos dos pés e a monilíase ou 
"sapinho" são exemplo de micoses que ocorrem em seres humanos. Mas eles também causam 
doenças em outros animais e nas plantas, por exemplo, incluindo espécies cultivadas. 

E quanto aos champignons, que são cogumelos comestíveis muito apreciados em certos 
pratos? Você já os experimentou? 

A área da ciência que estuda os fungos é a micologia (do grego mikes: 'fungo'; logos: 'estudo'). 

Muita gente confunde fungo com as plantas. A ciência, no passado, também já os classificou 
assim. Porém, com o estudo das estruturas celulares, verificou-se que as células dos fungos 
são diferentes das células das plantas. A célula do fungo não possui clorofila, logo ela não tem 
a capacidade de fazer fotossíntese. As suas células têm paredes rígidas, mas que não são 
formadas por celulose, como acontece com as plantas. Nas células dos fungos existe quitina, 
uma substância também presente na casca de alguns animais, como os insetos. 

 

Com características tão próprias, os fungos são classificados pela ciência em um reino 
específico. 

Todos esses seres conhecidos como mofos, bolores, cogumelos ou leveduras, pertencem 
ao Reino dos fungos. Os fungos são seres vivos sem clorofila e podem ser unicelulares, as 
leveduras, utilizadas como fermento na fabricação de massas, ou pluricelulares, como os 
cogumelos. 



Eles têm vida livre ou não, e são encontrados nos mais variados ambientes, sobretudo em 
lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. 

Os fungos pluricelulares geralmente apresentam hifas - filamentos que se entrelaçam formando 
uma rede denominada micélio. 

As hifas, que formam a maioria dos fungos pluricelulares, crescem e vivem escondidas sob o 
solo, sob a casca do tronco de árvore ou sob a matéria orgânica, isto é, restos de seres vivos. 

 

No cogumelo-de-chapéu, o micélio apresenta em seu "chapéu" muitas hifas férteis, produtoras 
de esporos - unidades relacionadas com a reprodução desses fungos. 

        

A reprodução dos fungos 

Os fungos apresentam reprodução assexuada e sexuada. 

Os cogumelos-de-chapéu pertencem a um grupo de fungos chamado de basidiomicetos. 
Vamos considerar esse grupo para explicar de forma simplificada, como ocorre a reprodução dos 
fungos pluricelulares. 

Como vimos, o micélio é formado por um emaranhado de filamentos denominados hifas. Nos 
fungos terrestres, o micélio se desenvolve sobretudo subterraneamente. Mas hifas férteis 
organizam, geralmente no meio aéreo, uma estrutura chamada de corpo de frutificação. Essa 
estrutura contém um "chapéu" portador de vários esporângios. Cada esporângio é um estrutura 
produtora de unidades de reprodução chamadas esporos. 

Uma vez produzidos nos esporângios, os esporos são limitados no ambiente, podendo se 
espalhar pela ação do vento, por exemplo; ao encontrar condições favoráveis, num certo local, 



os esporos germinam e originam hifas que formarão um novo fungo. O número de corpos de 
frutificação emitidos por um cogumelo-de-chapéu é variável, conforme a espécie. O micélio de 
um único cogumelo Agaricus bisporus, comestível e conhecido como champignon, é capaz de 
emitir, em média, de 80 a 100 "chapéus" no meio aéreo. 

 

Como os fungos obtêm alimento 

Os fungos não possuem clorofila, são heterótrofos, portanto não são capazes de produzir o 
seu próprio alimento. Eles podem ser decompositores, parasitas ou viver associados a outros 
seres, conforme você verá a seguir. 

Decompositores 

Os fungos, ao se alimentares, retiram dos restos de plantas e animais a matéria orgânica que é 
aproveitada pelo seu organismo. Ao fazer isso, eles decompõem, ou seja, apodrecem a matéria 
orgânica. Um tomate apodrecido, por exemplo, vai ficando "oco" a medida que a sua matéria vai 
sendo decomposta pelos fungos. 

Parasitas 

Os fungos parasitas vivem à custa de outros seres vivos, provocam doenças em plantas e 
animais. Nas plantas, algumas das doenças mais conhecidas são a "ferrugem" do café, do feijão 
e do trigo o "carvão" da cana-de-açúcar; e a "murcha" do algodão. 

 

Os agricultores usam fungicidas para eliminar os fungos das plantas. Atualmente, é comum 
selecionar para o plantio plantas geneticamente resistentes aos fungos. 

Os fungos são capazes de penetrar na camada de celulose que protege as plantas. Alguns 
destroem a substância responsável pelo enrijecimento do tronco e do caule das plantas. 

 

https://youtu.be/v3GHbDaLOWI 

 

 



Atividade de Artes 7º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

O QUE É DANÇA? 
 

A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. 
Geralmente, essa forma de expressão vem acompanhada por música, entretanto, 

também é possível dançar sem o apoio musical. 
Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou 

coreografada, originando harmonias corporais. 
 

HISTÓRIA DA DANÇA 
 

A dança nasceu com os primeiros seres humanos. 
Através do movimento do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres humanos criaram 
a dança como forma de expressão. 
Por meio das pinturas encontradas nas cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam 
desde a pré-história. 
 

A dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o 
pintor utiliza pincéis e tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do corpo. 
Presente em todos os povos e culturas, a dança pode ser executada em grupo, duplas ou solos. 
Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos. 

A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DANÇA 
 
DANÇA PRIMITIVA 

Chamamos dança primitiva aquela que surge de maneira espontânea e é praticada por 
uma comunidade. Geralmente, é uma dança usada para celebrar um ritual específico como as 
colheitas ou a chegada de uma estação do ano. 

Nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra. 
Também é utilizada nos rituais de passagem, como o início da vida adulta. 
 
DANÇAS MILENARES 

Nas civilizações antigas, como a egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter 
sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. Esse tipo de dança sobrevive até hoje em 
países como Índia e Japão. 

Na Grécia antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usada nos cultos aos 
deuses. Uma das danças mais descritas na Antiguidade era aquela que se usava para as festas 
do Minotauro ou do deus do vinho, Baco. 
 
DANÇA NA EUROPA OCIDENTAL 

Com a expansão do cristianismo na Europa, a dança perde seu caráter sagrado. A moral 
do cristianismo colocava o corpo como fonte do pecado e, assim, precisava ser controlado. 
  Por isso, ao contrário das outras artes, a dança não entra nas igrejas e se restringe às 
festas populares e às celebrações nos castelos. Basicamente, podemos diferenciar dois tipos de 
dançar na Idade Média: em pares, em roda ou formando cadeias. 
Será este tipo de baile que dará origem às danças cortesãs e mais tarde, ao balé, como o 
entendemos hoje. 
DANÇA NO RENASCIMENTO (SÉCS. XVI E XVII) 

A dança no renascimento começa a ganhar status de arte, com manuais, professores 
especializados e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudá-la. 
Foi na Itália que a palavra “balleto” surgiu. Através do casamento da princesa florentina Maria de 
Médici com o rei da França, Henrique IV (1553-1610), este tipo de dança chegou à França. Maria 
de Médici (1575-1642) introduziu o “balleto” na corte francesa. Ali, a palavra se transformaria em 
balé e ganharia destaque como arte digna a ser praticada pela corte. 
 



Posteriormente, na corte do rei Luís XIV (1638-1715), começavam os primeiros balés 
dramatizados, com coreografia, figurinos e que narravam uma história com início, meio e fim. É 
importante destacar que este rei usou o balé para afirmar sua figura de monarca absolutista. 

 
Na corte do Rei-Sol, destaca-se o compositor Jean-Baptiste Lully (1632-1687), que 

escreveu música para as coreografias e diretor da Academia Real de Música. 
Saber dançar torna-se fundamental na educação dos nobres. As danças mais conhecidas eram 
o minueto, a gavote, a zarabanda, a allamande e a giga. 
 

No final do século XVIII, na Áustria e no Império Alemão, surge a valsa. Inicialmente, a 
dança causa escândalo, pois é a primeira vez que os casais dançam abraçados e de frente para 
o outro. Este ritmo vai se espalhar por toda Europa e chega ao Brasil com a vinda da corte 
portuguesa. 
Até hoje, a valsa está presente nos bailes de debutantes e casamentos. 
 
DANÇA NO ROMANTISMO (SÉC. XIX) 

No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida 
como forma de expressão artística. 
Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos 
palácios, para se tornar um espetáculo. Também na ópera, outra manifestação artística de peso 
nesta época, era praticamente obrigatório incluir um número de dança. 
 

No entanto, será na corte russa que o balé alcançará o auge da criação artística. O 
compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893), autor de obras como “O Lago dos Cisnes” e “O 
Quebra-nozes”, marcou a criação dos balés românticos. 
Cena do balé "O Lago dos Cisnes", de Tchaikovsky 
 

No final do século XIX, as antigas colônias americanas começam a criar sua própria 
reinterpretação da música e da dança europeias. Desta maneira, surge o canto gospel, nos 
Estados Unidos; o choro e o samba, no Brasil; e o tango, na Argentina e no Uruguai. 
 
DANÇA MODERNA (SÉC. XX) 

A dança moderna será a ruptura do balé clássico promovida na virada do século XIX para 
o XX. 

Com o crescimento das cidades e da expansão das indústrias, parte da sociedade já não 
se identificava com aquele tipo de espetáculo do balé clássico. Surgem nomes como Isadora 
Duncan (1878-1927), uma das primeiras a romper com os movimentos rígidos, o figurino de tutus, 
e os cenários grandiosos. 

Isadora Duncan preferia roupas simples, dispensava cenários e dançava descalça. Sua 
obra abriu várias possibilidades para novas linguagens na dança contemporânea. 
 
DANÇA CONTEMPORÂNEA (SÉCS. XX E XXI) 

Denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partida da década de 60, do 
século XX. 

Continuando as experimentações da dança moderna, os criadores contemporâneos 
misturam teatro e dança, acabam com a figura do solista, e proporcionam maior igualdade entre 
o homem e a mulher no palco. 

Há grupos que, inclusive, chegam a dispensar a música em suas coreografias. A busca 
de novas linguagens é fundamental para a dança contemporânea. 
 
 
 
Atividades: 
 

 Escreva os nomes dos estilos de danças das imagens abaixo. 
 

 Faça uma lista com os nomes dos tipos de danças que você conhece e escreva um 
resumo do estilo que você mais gosta. 

 



 
 

 
 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Pessoal vocês irão desenvolver uma atividade referente ao mês 

junino. 

Essa atividade pode ser: 

*Um prato tipo. 

*Uma encenação de festa, de casamento na roça ou uma 

quadrilha Junina como queiram, deixa a imaginação de vocês 

fluir. 

Como proceder: 

Assim que fizerem a atividade, vocês deverão tirar uma foto ou 

fazer um vídeo, e enviar para o nosso grupo da Educação Física. 

OBS: Quem optar por fazer a encenação favor que filme para 

ficar bem legal...não será publicado nas mídias sociais e sim 

somente para ficar de arquivo para a disciplina. 



Aulas Complementares 
 

Décima Terceira Semana 
Turma: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: ENSINO RELIGIOSO 
Conteúdo: INCLUSÃO SOCIAL 

 RESPONDER AS QUESTÕES DO TEXTO 

 

 



Aulas Complementares 
 

Décima Terceiro Semana 
Turma: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 
Conteúdo: Present Continuous 

 

 

 

 

Exercícios: 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Pipoca de Sagu 

(Alternativa para a pipoca de milho)  

 

 

Ingredientes: 

 1 colher (sopa) de óleo  

 1 xícara de sagu 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Misture o óleo com o sagu em uma panela; leve ao fogo baixo. Mexa até aquecer e 

começar a estourar. Tampe a panela e deixe estourar por 3 minutos. Polvilhe sal e sirva. 

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a pipoca de milho não seja 

oferecida para crianças menores de 4 anos, pelo risco potencial de engasgo. O 

agravante é a casca de milho, que costuma ficar presa nos dentes e até na garganta. O 

milho da pipoca é um alimento que não dissolve com a saliva e, portanto, precisa ser 

bem mastigado. As crianças menores de 4 anos estão desenvolvendo a capacidade de 

mastigar adequadamente e de engolir, embora já consigam consumir alimentos mais 

duros, podem se distrair/atrapalhar para mastigar e as partes não trituradas podem ser 

direcionados para a via respiratória causando sufocamento.   

Lembrando que cada criança tem a sua evolução!  

 

Beijos da Nutri Bianca! 
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