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->Assista ao vídeo (grupo do whatssap) e a charge onde aparecem algumas das realidades 

brasileiras. Logo responda as perguntas referentes aos dois tipos de texto:  

 
Assista ao Vídeo youtube- Como meu vizinho gastou o auxílio emergencial 
https://www.youtube.com/watch?v=Jw2SW1PgaEM 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1)A realidade encenada no vídeo  e na charge se refere a qual situação? 

2)Descreva o que acabastes de assistir no vídeo: 

3)Podemos relacionar os personagens e a situação apresentada no vídeo com algum clássico da literatura? Qual seria? 

4) Com base na resposta da pergunta anterior, como chegastes a esta conclusão? 

5) Faça uma relação entre as características dos personagens do vídeo   como do clássico: 

6) As críticas apresentadas no vídeo e na charge são as mesmas? Comente: 

7) Por que as duas pessoas da charge estão segurando um telefone de lata?  

8)Comente a fala do personagem “ É muito fácil receber os 600reais, resolve tudo pela internet.”. 

9) A internet é acessível a todos? Em quais outras situações percebe a dificuldade? 

Releitura 

É uma nova interpretação de uma obra de arte, pintura, escultura, peça teatral, conto etc. Feita com estilo próprio, mas sem 

fugir ao tema original da obra. Cada ser humano tem um modo próprio de ver e interpretar a realidade. 

A releitura feita por Maurício de Souza da obra "O sorriso de Mona Lisa", onde ele substituiu o modelo por uma 

personagem sua, a Mônica, sem, entretanto, fugir ao tema original da obra 

 

10) Levando em consideração o que acabastes de ler sobre releitura, faça sua releitura. Escolha um conto e reescreva 

ele, colocando as suas impressões sobre o mundo e da realidade que vive.  
   

➔ Em caso de dúvida chame a professora!  



Língua Inglesa

OBSERVAR AS GRAVURAS E ESCREVER FRASES NO SIMPLE PRESENT TENSE :
SEGUIR O MODELO:
SUJEITO + VERBO NO SIMPLE PRESENT+ COMPLEMENTO
SUZZY DANCES  IN THE PARTY.  (TRADUÇÃO: SUZZY DANÇA NA FESTA.)



Matemática
Gabarito 







Ciências
Bioma Mata Atlântica 

Vamos recordar um pouco da História para falar de um bioma que, antes mesmo de ser classificado 

como bioma, já era muito importante para o Brasil. Quando os portugueses chegaram ao litoral do Brasil, 

em 1500, de suas caravelas puderam ver uma paisagem diferente. Como narrou o escrivão Pero Vaz de 

Caminha em uma carta que fez para o rei de Portugal, “à hora de vésperas, avistamos terra! Primeiramente 

um grande monte, muito alto e redondo; depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte 

e, mais, terra chã. Com grandes arvoredos”. O que Caminha e seus companheiros de tripulação viram dos 

navios é o ambiente que hoje denominamos Mata Atlântica. Ela recebeu este nome justamente porque está 

próxima ao oceano Atlântico. Os montes arredondados, a terra chã e os grandes arvoredos caracterizam 

este bioma, que hoje se reduz a apenas 8% do que era na época da chegada dos portugueses. 

A Mata Atlântica ocupa áreas no litoral dos estados de Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba, 

Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como ela está presente em 

diferentes regiões do Brasil, apresenta diferentes ecossistemas, com variações em relação à fauna, 

vegetação, solo, relevo e características climáticas. Mas existem alguns elementos comuns por todas as 

regiões de Mata Atlântica.  São esses elementos que vamos destacar, para que você saiba mais sobre essa 

preciosidade que encantou os conquistadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

Na Mata Atlântica já foram encontradas cerca de 260 espécies de mamíferos, 620 de aves, e 260 

de anfíbios, além de muitos répteis e insetos. Ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no 

Brasil. Entre os que correm o risco está o mico-leão-dourado, que adora passear pelas árvores da mata. 

Outros mamíferos também vivem nesta mata: bichos-preguiça, gambás, morcegos, furões, saguis e pacas 

são normalmente vistos neste ambiente, que guarda ainda outra surpresa: o muriqui, maior macaco do 

continente. Dos répteis, podemos destacar o jacaré-de-papo-amarelo, cágados, cobras corais e teiús, 

espécies de lagartos que podem passar de um metro de comprimento. Entre as aves mais comuns estão o 

sanhaço, o pica-pau, a jacutinga, a araponga e os gaviões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

Para facilitar o estudo dos vegetais que formam esta mata, os pesquisadores classificaram a vegetação de 

acordo com o que chamam de extratos. No extrato superior estão as árvores também mais altas, as que 

recebem grande parte da luz do sol. Nesse extrato, que também pode ser chamado de dossel, estão árvores 

como o manacá-da-serra e o guapuruvú. Logo abaixo do dossel, está o extrato arbustivo, do interior da 

mata, que reúne espécies sob a sombra das árvores mais altas. No extrato arbustivo, há árvores como a 

jaboticabeira, a palmeira-juçara, a begônia, o jatobá, a quaresmeira e o ipê. O extrato mais baixo é o 

herbáceo, formado por plantas de tamanho pequeno que vivem próximas ao solo. Neste grupo estão 

arbustos baixos, ervas, gramíneas e musgos. Se as árvores do dossel capturam a maior quantidade de luz 

solar e depois delas as plantas do extrato arbustivo também buscam um pouquinho desta luz, quanto será 

que sobra de luminosidade para as plantas mais baixas, que se encontram lá dentro da mata fechada? 

Sobra pouco mesmo, mas sobra. Folhas grandes presentes nos vegetais dos extratos mais baixos são um 
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Ciências 

 

 

Rã-bugio  

Physalaemus olfersi 

 

Capivara 

Hydrochoerus hydrochaeris 

 

Teiu 

Tupinambis merianae 



se encontrar, era comum antigamente e foi o primeiro alvo dos exploradores portugueses, que 

utilizavam uma substância colorante extraída da árvore, a brasileína, para fazer tinta vermelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevo 

A Mata Atlântica se estende por toda a planície costeira, alcançando a cadeia de montanhas que 

acompanha a costa brasileira. Esta cadeia recebe nomes diferentes de acordo com a região pela qual passa. 

No Sudeste, por exemplo, um pedaço dela recebe o nome de Serra do Mar. Entre a planície e as montanhas 

existem algumas colinas e morros arredondados. Um deles, aquele que chamou a atenção de Pero Vaz de 

Caminha, é o Monte Pascoal, na Bahia. Com 586 metros de altura, o monte ganhou este nome porque na 

ocasião da chegada dos portugueses era época de Páscoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo 

O solo desta mata é em geral bastante raso, pouco ventilado, sempre úmido e recebe pouca luz, 

pois, como já vimos, a maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. É um 

solo pobre, mas que tem a fertilidade garantida pela existência do que se chama serapilheira que se trata de 

uma camada com restos de vegetação, como folhas, caules e cascas de frutos que cobrem a superfície do 

solo. A decomposição desta grande quantidade de matéria orgânica é o que garante a reciclagem de 

nutrientes no meio. Os nutrientes que estão na serrapilheira e são absorvidos pelo solo acabam retornando 

às plantas, em um ciclo que garante a vegetação exuberante deste bioma. 

Água 

Nas regiões de Mata Atlântica estão localizadas reservas de água necessárias ao abastecimento de 

70% da população brasileira. No bioma existem rios que fazem parte de sete das nove bacias hidrográficas 

do país. Estamos falando de uma floresta muito úmida: a chuva que escorre por folhas e troncos e acelera 

o processo de decomposição nos solos também se infiltram nele, alimentando lençóis freáticos, o que, por 

sua vez, pode gerar olhos d´água e nascentes. Os rios são também alimentados pela água das chuvas e 

podem ter seus cursos modificados pela intensidade delas. 

Texto adaptado de Denis Morais 

Disponível em: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=964&sid=2  

Data do Acesso 26 de abril de 2020 

Exercícios: 

1- Com relação a época da chegada dos portugueses qual é a porcentagem atual de conservação do Bioma Mata 
Atlântica? 

2- Em quais estados encontramos o Bioma Mata Atlântica? 

3- Qual é o número de animais ameaçados de extinção que habitam o Bioma Mata Atlântica? 
4- Com relação a flora, qual foi o primeiro recurso natural a ser amplamente explorado no Bioma Mata Atlântica? 

5- Com relação ao relevo quais são as áreas que se estendem o Bioma Mata Atlântica? 

6- O que é serrapilheira e qual é sua função no Bioma Mata Atlântica? 

7- A água disponível no Bioma Mata Atlântica é realmente importante à população brasileira? Justifique sua resposta.  

 

Pau Brasil 

Paubrasilia echinata 

 

Palmeira Jussara  

Euterpe edulis 

 

Jatobá 

Hymenaea courbaril 

 

Cerra do Mar 

 

Cataratas do Iguaçu 

 

Planície Costeira 



História
Atividade 
Desafio 

Atualente vivemos uma situação em que é necessario o uso de máscaras de proteção contra um inimigo 

invísivel, o novo corona vírus. O uso dessas máscaras além de ser um importante instrumento de combate 

ao vírus, estimulou a criatividade das pessoas que aliaram a necessidade ao estilo pessoal. Com a 

autorizaçõa da OMS para os cidadãos fabricarem ou comprem máscaras feitas de tecidos, que tem uma 

alta eficácia na proteção, as máscaras estão sendo feitas com tecidos e desenhos criativos para que 

possamos passar por esse período difícil de forma mais leve e divertida.    

Diferente do momento que vivemos hoje, os povos pré-colombianos assim como outras civilizações 

antigas,  costumavam confeccionar máscaras para serem usadas nos rituais religiosos, para representar 

os deuses,  para serem usadas em festividades e também nas guerras. Essas máscaras eram feitas de 

diversos materiais como jade, ouro, cobre, prata, barro, madeira e outros materiais. Com base nessas 

informações, o desafio é confeccionar uma máscara ritualistica pré-colombiana. Vocês irão escolher 

um dos moldes disponibilizados para confeccionar a máscara, utilizando os materiais que vocês 

possuirem em casa, como papelão, argila, jornal, cartolina, plástico, tampinhas de garrafa, isopor, 

tempera, EVA, efim materiais que vocês tiverem disponível em casa. Usem e abusem da 

criatividade. Essas máscaras serão apresentadas e espostas no retorno das aulas.  

Máscara Inca 
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Geografia
AULA DE GEOGRAFIA 7º ANO   PROFESSORA MAIARA 

Espaço geográfico 

• A noção de espaço geográfico é mais amplo que o de paisagem; 

• Engloba os elementos e os aspectos existentes nas paisagens e as diferentes 

ações que as pessoas produzem nas paisagens: 

• Essas ações, que envolvem as relações econômicas, sócias e políticas, são as 

diversas atividades que a sociedade realiza. 

Espaço urbano 

*Urbanização: caracterizado pelo crescimento da população urbana em ritmo mais 

acelerado que a rural. Decorrência sobretudo, da migração do campo para a cidade. É 

também caracterizado por fatores socioeconômicos e espaciais, como o aumento do 

número de cidades e a expansão das áreas ocupadas por eles. 

*Cidade: no Brasil a cidade é definida como sede do município independente do seu 

número de habitantes desde que haja uma prefeitura. 

*Município: circunscrição territorial administrado por um prefeito que executa as leis 

emanadas pelo corpo de vereadores, eleitos pelo povo. 

* Capital: cidade administrativa de um país, estado ou região. 

* Estado: nação considerada como entidade que tem seu próprio governo e 

administração. 

*País: território juridicamente constituído e geograficamente delimitado de uma nação 

ou estado. 

 

Para responder e pesquisar: 

1. Presidente e vice-presidente do Brasil: 

2. Governador e vice-governador do Rio Grande do Sul: 

3. Prefeito(a) e vice-prefeito de Cristal: 

4. Nome dos vereadores eleitos em 2016: 

5. Número de municípios do Rio Grande do Sul: 

6. Principais cidades gaúchas: 

7. Números de estados brasileiros: 

8. O que define uma cidade? 

9. Quais os distritos de Cristal? 

10. Quantos habitantes têm o município de Cristal? 

11. Dia do aniversário de Cristal? 

12. Quantos anos têm o município de Cristal?   

13. Hino de Cristal: 

14. Desenhar e colorir a bandeira de Cristal. 



Ensino Religioso





Arte

Aula da semana - ARTE 

Como sabemos a cidade de Cristal estará de aniversário dia 29/04/20, mas como todos os 

aniversários desse período de isolamento social, não poderemos nos reunir para festejar nesse 

momento, então vamos fazer uma homenagem de outra forma para nossa querida cidade? 

Na aula de hoje teremos uma proposta um pouco diferente, vamos refletir sobre o momento 

pelo qual estamos passando e buscar uma lembrança boa que vivemos na cidade de Cristal, 

vamos nos lembrar do local, do que aconteceu e retratar em uma obra que pode conter 

qualquer técnica que vimos até agora desenho, pintura, colagem ou outra de sua preferência, 

este trabalho deve ser fotografado e mandado no grupo da turma, para prof. Paloma ou 

postado diretamente no face da escola Otto Becker como uma homenagem nossa para o 

aniversário de 32 anos da cidade de Cristal. 

Podemos utilizar essas lembranças para nos alegrarmos hoje e em breve reviver esses 

momentos de alegria. Mãos à obra façam belos desenhos para nossa cidade!!!  

Espero os lindos desenhos dessa semana ☺ acredito na capacidade de todos vocês de 

realizarem ótimos trabalhos!! 

Educação Física

Plano de Aula 

Educação física 

Prof. Igor Schrank 

Redação! 

# Elabore uma redação tendo como personagem principal um(a) atleta profissional, do esporte 

que mais te agrada. Detalhe: esse personagem principal deve ser você. 

Use sua imaginação e sonhos e ponha no papel. 


