
 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

ECOSSISTEMA AQUÁTICO 

O ecossistema se refere a uma comunidade inserida em determinado meio, da qual convivem 

ativamente os seres vivos que a compõem. No entanto, o ecossistema aquático é aquele que 

existe água, então, seus componentes vivos, vegetação e animais convivem e se desenvolvem 

na mesma água.  

Qualquer ecossistema precisa de dois tipos de elementos para sobreviver: os bióticos (com vida) 

destacam-se as plantas, os animais, os fungos e as bactérias e os abióticos (sem vida), podemos 

agrupar o ar, o sol, a água, o clima, a temperatura, cuja inter-relação eficiente contribui para o 

equilíbrio e a subsistência do ecossistema em questão. 

Quando falamos de interação e da necessidade que todos os elementos estejam presentes tem a 

ver com o fato de que uns precisam dos outros para sobreviver e desenvolver-se no ecossistema 

aquático 

Por exemplo: 

As plantas ou zooplâncton servem de alimento básico tanto para os peixes pequenos como para 

os maiores (como as baleias), ao mesmo tempo, o zooplâncton precisa da energia da luz solar 

para sobreviver. Os peixinhos menores, por sua vez, são os alimentos dos maiores, assim como 

o resto das plantas aquáticas também serve de alimentação para os fungos e bactérias que se 

encontram nesse habitat.  

Nosso planeta dispõe de dois tipos de água: uma salgada (os oceanos e os mares) e uma doce 

(formada por lagos, rios, córregos, entre outros), portanto, os animais e as plantas que vivem em 

algum desses meios possuem características naturais que lhes permitem sobreviver nas 

condições que primam os mencionados ecossistemas aquáticos. Nestes casos não há adaptação 

à mudança, assim as espécies tendem a desaparecer. 

Vale destacar que o ecossistema aquático dispõe de grande relevância na hora do 

desenvolvimento de várias atividades como a agricultura, o abastecimento de água para consumo 

pessoal e a produção de determinados produtos. 



No entanto, devemos mencionar que a ação humana, sem escrúpulos e deficiente, é aquela que 

contamina as águas e muitas vezes é uma ameaça concreta e direta à continuidade da vida e das 

espécies. 

RESPONDA: 

1. O que é ecossistema? 

2. Quais são os elementos que compõem um ecossistema? Cite exemplos. 

3. O que garante a sobrevivência e o desenvolvimento de um ecossistema aquático? 

4. Quais são os tipos de água que compõem o ecossistema aquático? 

5. É possível um peixe de água doce sobreviver em água salgada? Justifique. 

6. Existem muitas ações negativas do homem que interferem no ecossistema aquático. Cite 3 

exemplos de como isso ocorre. 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA    Profª Aurea Maria Moraes      
Adição e Subtração em Z 

 
1 – Adição de números positivos: 
       A soma de dois números positivos é um número positivo. 
Ex.: 
a) (+2) + (+5) = +7                         a) +2 +5 = +7 
b) (+1) + (+4) = +5                        b) +1 +4 = +5 
c) (+6) + (+3) = +9                        c) +6 +3 =  +9 
 
2 – Adição de números negativos: 
       A soma de dois números é um número negativo. 
Ex.: 
a) (-2) + (-3) = -5                                 a) –2 –3 = +7 

b) (+1) + (+4) = +5                              b) –1 –1 = -2 

c) (-7) + (-2) = -9                                 c) –7 –2 = -9 

 

EXERCÍCIOS 
1 – Calcule: 
 
a) +5 +3 =                                                        f) –60 –30 = 

b) +1 +4 =                                                       g) (+3) +(+2) = 

c) –4 –2 =                                                        h) (-22) + (-19) = 

d) –3 –1 =                                                        i) (-94) + (-18) = 

e) +6 +9 =                                                        j) (-280) + (-509) =                             



 

3 – Adição de números com sinais diferentes. 
 
     A soma de dois números de sinais diferentes é obtida subtraindo-se os valores absolutos, dando-se o 
sinal do número que tiver maior valor absoluto. 
Exemplos: 
a) +6 –1 = +5                              ou                            a)  (+6) + (-1) = +5 

b) +2 – 5 = -3                 b) (+2) + (-5) = -3 

c) –10 +3 = -7      c) (-10) + (+3) = -7 

d) +5 –12 = -7      d) (+5) + (-12) = -7 

 

 § Quando as parcelas  são números opostos, a soma é igual a zero. 
   
  Exemplo: a) (+3) + (-3) = +3 – 3 = 0 
        b) (-8) + (+8) = - 8 + 8 = 0 
 
 § Quando um dos números dados for igual a zero, a soma é igual ao outro número. 
 
  Exemplo: a) (+5) + 0 = 5 
        b) 0 + (-3) = -3 
 
 
 § Adição de três ou mais números:  
 
Para obter a soma de três ou mais números, adicionamos os dois primeiros e, em seguida, adicionamos 
esse resultado com o terceiro e assim por diante. 
 
  Exemplo: a) –12 + 8 – 9 + 2 -  6   b) +15 – 5 – 3 + 1 – 2  
    - 4 – 9 + 2 – 6    +10 – 3 + 1 – 2 
        -13  +  2 – 6        +7 + 1 – 2 
             -11 – 6       +8 – 2 
                 -17          +6      
 

 
1) Calcule as somas: 
 
a) 4 + 10 + 8 =   b) 5 – 9 + 1 =    c) – 8 – 2 + 3 = 

d) – 15 + 8 – 7 =   e) 24 + 6 – 12 =   f) 18 – 3 – 21 = 

g) – 14 – 3 – 6 – 1=   h) – 4 + 5 + 6 + 3 – 9 =  i) – 1 + 2 – 4 – 6 – 3 – 8 = 

j)  6 – 8 – 3 – 7 – 5 – 1 + 0 – 2 = l) 2 + 9 – 10 – 6 + 14 – 1 + 20 = m) – 13 – 1 – 2 – 8 + 4 – 6 –10= 

 
 

REGRA: 
 
(+) + (+) = +        Sinais iguais, soma-se e conserva-se o sinal 
(-) + (-) = - 
 
 
(+) + (-) =            Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número com maior valor absoluto. 
(-) + (+) = 



 

 

Aulas Programadas  

Turmas: Sétimo Ano  
Professor: Simone Mendonça da Silva  
Disciplina: Ensino Religioso  

� ASSISTIR NO YOUTUBE “DIVERSIDADE RELIGIOSA E  
DIREITOS HUMANOS - 20* ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA” 
(11:58)  

  

  

DOCUMENTÁRIO   

Um documentário se caracteriza por apresentar um conjunto de informações (conceitos, imagens, dados...) que 

contribuem para a compreensão mais ampla e aprofundada de um determinado tema.  

Sobre o tema da DIVERSIDADE RELIGIOSA.  

Solicito a assistir ao documentário que representa um panorama geral das diferentes crenças e filosofias de vida e do 

mundo.  

Após assistir ao documentário, reflita e responda através de um pequeno texto sobre o DIREITO HUMANO E 

CONSTITUCIONAL das pessoas terem religião ou não, no Brasil, bem como a importância do RESPEITO ÄS 

DIFERENÇAS para construir uma cultura de paz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aulas Programadas  

Turma: Sétimo Ano  
Professor: Simone Mendonça da Silva Disciplina: 
Língua Inglesa  

  
  

VERBS – SIMPLE PRESENT (Verbos no presente do indicativo)  

No presente do indicativo, os verbos em inglês geralmente seguem os modelos 

abaixo:  

   

I love (eu amo)  

You love  

He loves  

She loves  

We love  

You love  

They love  

  I wish (eu desejo)  

You wish  

He wishes  

She wishes  

We wish  

You wish  

They wish  

  I go (eu vou) 

You go  

He goes  

She goes  

We go  

You go  

They go  
  

I play (eu jogo)  

You play  

He plays  

She plays  

We play  

You play  

They play  

  I study (eu 

estudo) 

You study  

He studies  

She studies  

We study  

You study  

They study  

    

  

OBSERVAÇÃO  

Geralmente os verbos no presente do indicativo recebem um s na terceira pessoa do 
singular (he loves, she Works). Mas note-se o seguinte:  

— Os verbos que terminam em s, sh, ch, o, x — recebem es.  
— Os que terminam em y precedido de vogal, recebem apenas s.  
— Os que terminam em y precedido de consoante mudam o y por ies.  

  



1. Escreva no singular:  

a) They play football. He 

plays football.  

b) They study History.  

_______________________________________ 

c) They dance well.  

_______________________________________ 

d) They go to school.  

_______________________________________ 

e) They whash the car.  

_______________________________________ 

f) They like music.  

_______________________________________ 

g) They watch television.  

_______________________________________ 
h) The students read books.  

_______________________________________ 

i) The boys like apples.  

_______________________________________  

j) The birds fly in the sky.  

_______________________________________ 
k) The girls play the piano.  

_______________________________________ 

l) The students relax after class.  

_______________________________________  

  

2. Preencha os espaços com a forma verbal correta:  

a) We __________ sports.  

(like — likes)  

b) She __________ flowers in the Garden.  

(plant — plants)  

c) The planes __________ in the sky.  

(fly — flies)  

d) The bus _________ the station.  

(reach — reaches)  

e) Mary ________ to the park.  

(go — goes)  

f) The child __________ sweets.  

(want — wants)  

g) She __________ very happy. (seem — 
seems)  

  

3. Escreva em inglês.  

a) Simone ama Bob.  

____________________________ 

b) Eles planejam se casar logo. 
____________________________ 

c) Bob tem um bom emprego. 

____________________________ 
d) Figura mostra duas garotas.  

____________________________ 

e) Ela vai para a escola.  

____________________________  

  

4. Complete a frase de acordo com o 

pronome:  

I read a book.  

You ________________________  

He _________________________  

She ________________________  

We ________________________  

You ________________________  

They _______________________  
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SUPPOSE THAT YOU ARE IN THIS PLACE BELOW. WRITE THE PEACE 
MESSAGE AND THE ADDRESS OF YOUR FRIEND AT SCHOOL. AFTER,    

POSTCARD PARTS AND SEND TO YOUR FRIEND (PERSONALLY), BY E--
MAIL, FACEBOOK OR WHATSAP. 

                   DEAR PUPIL: 



Escola Municipal  de Ensino Fundamental Antônio Curi 

Disciplina de Geografia  -  Profª  Andréia – 7º Ano 

 

Leia o texto abaixo, copia ou imprime e responda as questões no seu caderno:  

A formação territorial do Brasil 

          O território do Brasil ocupa uma área de 8 514 876 km². Em virtude de sua extensão 

territorial, o Brasil é considerado um país continental por ocupar grande parte da América do Sul. 

O país se encontra em quinto lugar em tamanho de território. 

          A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população 

habita na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do 

que uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado, os primeiros núcleos 

urbanos surgiram no litoral. 

         Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, 

assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre 

Portugal e Espanha. 

          No século XVI: a ocupação limitava-se ao litoral, a principal atividade econômica desse 

período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa, a 

produção era destinada à exportação. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra, 

cultivadas com força de trabalho escrava. O crescimento da exportação levou aos primeiros 

centros urbanos no litoral, as cidades portuárias. 

      Século XVII e XVIII: foram marcados pela produção pastoril que adentrou a oeste do país e 

também pela descoberta de jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e 

Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. 

     Século XIX: a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção de café, 

principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa 

atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. 

     A ocupação do território brasileiro pelos colonizadores europeus teve início nas áreas 

litorâneas. 

 

 

 



Responde 

1- Por que o Brasil é considerado um país de dimensões continentais? 

2- Comenta sobre a forma de distribuição da população brasileira em seu território: 

 
3- O que foi o Tratado de Tordesilhas? 

 
4- Durante o século XVI, qual era a atividade econômica do Brasil, e como era cultivada essa 

cultura e qual sua finalidade? 

 
5- O que foi o período aurífero no Brasil? 

 
6- Comenta como se seu o processo de urbanização do Brasil o século  XIX: 

 

Bom Trabalho!!! 

 

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

DESAFIO / BÔNUS DE PORTUGUÊS 
      Ler um livro de literatura juvenil e *apresentar* oralmente, na volta às aulas. 
      Ou escrever uma poesia sobre o *município*. 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

“No tempo tem sempre um dia. Um dia em que muda o tempo e um tempo novo se inicia.”  

Fiapo de trapo 

Espantalho tão bonito e elegante nunca se tinha visto por aquelas redondezas. Nem por outras, 
que ele era mesmo carregado de belezas. Precisava só ouvir a conversinha do Dito Ferreira 
enquanto montava o espantalho, todo orgulhoso do seu trabalho. 

-- Nunca vi coisa igual. O patrão caprichou de verdade. Vai botar no campo um espantalho com 
roupa de gente ir à festa na cidade. 

E era mesmo. Tudo roupa velha, claro, como convém a um espantalho que se preza. Mas da 
melhor qualidade, roupa de se ir à igreja em dia de procissão e reza. 

Dito Ferreira mostrava todo prosa: 

-- Esse chapéu é de um tal de veludo. E vejam que beleza essa camisa cor-de-rosa. Tem até 
coração bordado... O patrãozinho pensou em tudo. Com uma gravata de seda, fez esse cinto 
estampado. Até a palha do recheio é toda macia e cheirosa. 

Não é que era mesmo, a danada? Tinha um perfume forte, que ajudava a espantar a passarada. 

Ah, porque é preciso também dizer que aquilo tudo dava certo, funcionava tanto... O espantalho 
elegante era mesmo um espanto. Passarinho nem chegava perto. E lá ficava sozinho, espetado 
no milharal deserto. 

O patrão ficava  



 Feliz com um defensor tão eficiente. Dito Ferreira se alegrava com aquela figura imponente. Que 
espantalho diferente! Só que eles nem sabiam que diferença era essa. 

Como todo espantalho, esse não andava nem falava, mas tinha o dom de poder sentir as coisas 
ao seu jeito – para um boneco de palha, isso era um grande defeito. 

E era só por causa do desenho que tinha bordado no peito. Linhas de cor em forma de coração – 
e pronto, lá estava o pobre espantalho sofrendo com a solidão! Ninguém se aproximava dele, 
ninguém fazia um carinho, e ele ficava tão triste, só, espantando passarinho... 

De longe via uma passarada, de todo tipo e feição. Pintassilgo e saíra, cambaxirra e corruíra, 
rolinha e corrupião. Pássaro de toda cor, de todo canto e tamanho, de todo a-e-i-o-u – sabiá, tiê, 
bem-te-vi, curió e nhambu. Vontade de chamar. 

-- Vem cá me ver, bem-te-vi! 

Vontade de mostrar: 

-- Tico-tico, olha lá o teco-teco! 

Mas não adiantava. Ninguém chegava perto. 

E o tempo passava. Horas e dias, dias e semanas, semanas e meses, meses e anos. 

E o espantalho ficava no tempo. No bom tempo e no mau tempo. No sol que queimava e na 
chuva que molhava. No mormaço que fervia e no vento que zunia. 

E seu cheiro se gastava, sua cor se desbotava, sua seda desfiava, seu veludo se puía. 

Até que um dia... 

No tempo tem sempre um dia. Um dia em que muda o tempo e um tempo novo se inicia. 

Pois foi o que aconteceu. Houve um dia em que choveu. Mas não foi chuva miúda, foi pra valer, 
de verdade, foi mesmo um deus-nos-acuda, uma imensa tempestade, de granizo, raio, vendaval, 
com aguaceiro e temporal, chuva de muito trovão, que virou inundação. 

Quando a chuvarada passou e o sol voltou, um arco-íris no céu se formou. E na beleza do dia 
novo, azul lavado, vieram os pássaros, em bando assanhado, ocupando todo o campo, ciscando 
no milharal. Livres. 

Foi aí que Dito Ferreira reparou: 

-- Cadê o espantalho velho? 

Saiu todo mundo procurando. Não acharam. Nem podiam achar. Ele tinha desmanchado, tinha 
sido carregado, pelo vento espalhado, pela chuva semeado, com a terra misturado, plantado 
naquele chão, sua palha adubando muito pé de solidão. 

Do que sobrou por aí, foi tudo virando ninho, protegendo com carinho filhotes que iam nascer. 

Veludo em trapos, seda em farrapos, coração bordado em fiapos, maciezas boas de se aquecer. 

E hoje em dia, sua palha misturada na terra ajuda a plantação a crescer. 

Os trapos de sua seda, o seu forro de bom cheiro, farrapos de seu veludo se espalham desde o 
galinheiro até a mais alta arvore que tenha um ninho barbudo. E em cada ovo que nasce ali por 
aquele lugar, cada ninhada que se achega à procura de calor, em cada vida a brotar, em cada 
marca de amor, seu coração sobrevive num fiapinho de cor. 

 Ana Maria Machado. Quem perde ganha. Rio de janeiro, Nova Fronteira,1985 p. 10-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

Esta é uma atividade para o 7º, ela está relacionada aos conteúdos formação das monarquias nacionais e absolutismo 

monárquico. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE ARTE – PROFESSORA BRUNA 





 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 Alongamento (alunos sabem os movimentos). 

Acrescentar 3x de 20 agachamentos com um pé a frente e outro atrás). 

Acrescentar 20 Polichinelos.  

Acrescente 10 apoios. 

 

 Desenhe no chão um quadrado...Entre no quadrado pule 5x primeiro 

para frente...depois pule 5x para trás...pule 5x para as laterais, primeiro 

para direita, depois esquerda...pule dentro e fora do quadrado 5x. 

 Faça um círculo no chão, você fica a uma certa distância do círculo tente 

acertar esse círculo utilizando primeiro o braço direito e depois o braço 

esquerdo. Logo após tenta fazer o Levantamento próximo ao círculo e 

deixe que a bola caia dentro do círculo. 

 Levante a bola e deixe-a bater ao chão faça os três toques...no terceiro 

pode fazer a batida. 

 



OBS: Pessoal vamos continuar com treinamento de Punhobol em 

casa.... 

Para o pessoal que não tem bola lembre se, pode ser feito com material 

alternativo como bola de balão, meias e etc..  
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