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Dando continuidade a aula da semana passada, vamos conhecer um pouco dos indígenas que viveram aqui no Brasil 

antes da chegada dos colonizadores, para isso, realiza uma pesquisa para responder as seguintes questões.  Faça no 

caderno. 

A população indígena 

1) Em relação a influência indígena na cultura brasileira, relacione as colunas abaixo: 

 

(A) Na alimentação   (    ) mutirão, uso de rede, banho diário 

(B) No folclore    (    ) batata doce, guaraná, palmito 

(C) Nos costumes   (    ) lendas do uirapuru, iara, Vitória-Régia 

(D) No vocabulário   (    ) samambaia, Curitiba, siri  

 

2) Como vive atualmente a maioria das tribos? 

3) Que organização foi criada para defender os interesses dos índios? 

4) Hoje em dia os indígenas tem que lutar para garantir suas terras e preservar sua cultura. 

a. Você acha que o índio tem esse direito? 

b. Por quê? 

5) Encontre no quadro abaixo de sete tribos indígenas do Brasil: Tupiniquins, Caiapó, 

Ianomâni, Tapuia, Tupi, Carajá e Tapajós. 

 



 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  
CONTINUAÇÃO... 
 
PRINCIPAIS TIPOS DE SERES VIVOS QUE HABITAM OS BIOMAS AQUÁTICOS: 
 
Plânctons: São seres microscópicos que habitam a superfície da água. O fitoplâncton marinho como, por 
exemplo as algas, são clorofilados e importantes produtores de oxigênio para nossa atmosfera. Existe 
também o zooplâncton (protozoários e pequenos animais aquáticos), que se alimentam de substâncias 
orgânicas produzidas por outros animais. 
Bentos: São seres vivos que vivem próximos ou grudados ao substrato marinho. Os corais, por exemplos, 
vivem de forma fixa. Já os caranguejos, vermes marinhos e alguns moluscos vivem próximos ao substrato, 
porém se movimentam. 
Nécton: São os animais que se locomovem livremente pela coluna de água dos mares e oceanos. Usam 
suas barbatanas ou outros apêndices. Exemplos: peixes, mamíferos marinhos, várias espécies de 
crustáceos. 
 
BIOMAS DE ÁGUA SALGADA: OCEANOS 
Como cerca de ¾ da superfície do planeta Terra é coberta por oceanos, este é o maior ecossistema do 
nosso planeta. Milhares de espécies de seres vivos marinhos vivem nestes oceanos. 
De acordo com a incidência de luz nas águas dos oceanos, podemos classifica-las em duas zonas: 
- Zona Fótica: vai até 180 metros de profundidade, aproximadamente. É a zona que recebe a luz solar e, 
portanto, é habitada por seres que necessitam desta luz para sobreviverem. Grande parte dos peixes e 
mamíferos marinhos vive nesta zona oceânica. 
- Zona Afótica: são as águas que ficam abaixo da zona fótica, portanto é uma área cujas águas não recebem 
luz solar. A pressão em águas desta zona também é grande, pois vai aumentando de acordo com a 
profundidade. A ausência de luz solar e a pressão dificulta a sobrevivência de muitas espécies. Portanto, na 
zona afótica vivem apenas bactérias, vermes e algumas espécies de peixes, crustáceos e moluscos. 
 
BIOMAS DE ÁGUA DOCE: RIOS, LAGOAS E LAGOS 
A presença de luz solar e também da boa quantidade de oxigênio são favoráveis para a manutenção da vida 
de várias espécies de peixes e anfíbios. 
Principais animais de água doce (aquáticos e semiaquáticos): peixes de água doce, tartarugas, golfinho de 
água doce, ariranha, lontra, capivara, jacarés e crocodilos. 
Problema atual 
Infelizmente, com o crescimento desordenado das grandes cidades nas últimas décadas, tem aumentando 
muito a poluição das águas de rios e lagos no Brasil. Este grave problema ambiental tem prejudicado a vida 
de várias espécies de animais que habitam biomas de água doce. 
 
RESPONDA: 

1. Quais são os principais seres vivos que habitam os biomas aquáticos? 
2. Qual a importância do fitoplâncton? 
3. O que são Bentos? Dê exemplo. 
4. O que são nécton? 
5. Como são classificados as zonas das águas dos oceanos? 
6. Quais são os seres que habitam nessas zonas? 
7. Quais são os principais animais que habitam na água doce? 
8. Qual é o problema atual que interfere no bioma da água doce? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

ASSISTA AOS VÍDEOS SOBRE CIVILIZAÇÕES PRÉ-COLOMBIANAS 

Civilizações Pré-Colombianas - Incas, Maias e Astecas 

Povos Pré Colombianos - Incas, Astecas e Maias - desenho animado 

CIVILIZAÇÕES PRÉ-COLOMBIANAS 

Saiba o que foram e que importância tiveram as Civilizações Pré-Colombianas, como a dos astecas, maias 

e incas. 

Você sabia que a história da América, isto é, de toda a ação humana já transcorrida no continente americano, 

possui uma divisão fundamental? Pois bem, dividimos a história da América entre antes e depois de 

sua descoberta por Cristóvão Colombo, em 1492. Essa divisão foi estabelecida não apenas para facilitar nossos 

estudos, mas também para indicar a importância e a singularidade do “choque” ou “encontro” entre europeus e 

nativos americanos. O período anterior a esse “encontro” é denominado pelos historiadores e demais estudiosos 

como “Período Pré-Colombiano”, e as civilizações que se desenvolveram nesse período são conhecidas 

como “civilizações pré-colombianas”. 

As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram 

os astecas, maias e incas. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região 

conhecida como Mesoamérica, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização 

inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, 

Equador e Peru. 

Ao contrário de outras culturas, ou povos, que habitavam todo o continente americano nessa época (como 

os tupi-guarani no Brasil e os sioux, nos Estados Unidos), astecas, maias e incas são considerados “construtores 

de civilização”, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que os possibilitou a criação de 

cidades, de sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses três povos também 

conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, das quais se destacam 

as grandes pirâmides de Tenochtitlán, capital do Império Asteca. 

 
Civilização Maia  

O povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán (região 

sul do atual México). Viveram nestas regiões entre os séculos IV a.C e IX a.C. Entre os séculos IX e X , os toltecas 

invadiram essas regiões e dominaram a civilização maia. 

Nunca chegaram a formar um império unificado, fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos. As cidades 

formavam o núcleo político e religioso da civilização e eram governadas por um estado teocrático. O império maia 

era considerado um representante dos deuses na Terra.  

A zona urbana era habitada apenas pelos nobres (família real), sacerdotes (responsáveis pelos cultos e 

conhecimentos), chefes militares e administradores do império (cobradores de impostos). Os camponeses, que 

formavam a base da sociedade, artesão e trabalhadores urbanos faziam parte das camadas menos privilegiadas e 

tinham que pagar altos impostos.  

A base da economia maia era a agricultura, principalmente de milho, feijão e tubérculos. Suas técnicas de irrigação 

eram muito avançadas. Praticavam o comércio de mercadorias com povos vizinhos e no interior do império. 

 Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando um grande avanço na arquitetura. O artesanato também 

se destacou: fiação de tecidos, uso de tintas em tecidos e roupas. 

A religião deste povo era politeísta, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Elaboraram um eficiente 

e complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. 

Assim como os egípcios, usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos (hieróglifos). Registravam 

acontecimentos, datas, contagem de impostos e colheitas, guerras e outros dados importantes. 

Desenvolveram muito a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e o valor zero. 

  

Civilização Asteca  



Povo guerreiro, os astecas habitaram a região do atual México entre os séculos XIV e XVI. Fundaram, no século 

XIV, a importante cidade de Tenochtitlán (atual Cidade do México), numa região de pântanos, próxima do lago 

Texcoco.  

 A sociedade era hierarquizada e comandada por um imperador, chefe do exército. A nobreza era também formada 

por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte 

da população. Esta camada mais baixa da sociedade era obrigada a exercer um trabalho compulsório para o 

imperador, quando este os convocava para trabalhos em obras públicas (canais de irrigação, estradas, templos, 

pirâmides).  

 Durante o governo do imperador Montezuma II (início do século XVI), o império asteca chegou a ser formado por 

aproximadamente 500 cidades, que pagavam altos impostos para o imperador. O império começou a ser destruído 

em 1519 com as invasões espanholas. Os espanhóis dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de 

ouro desta civilização. Não satisfeitos, ainda escravizaram os astecas, forçando-os a trabalharem nas minas de 

ouro e prata da região.  

Os astecas desenvolveram muito as técnicas agrícolas, construindo obras de drenagem e as chinampas (ilhas de 

cultivo), onde plantavam e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau etc. As sementes de cacau, por exemplo, eram 

usadas como moedas por este povo. 

O artesanato asteca era riquíssimo, destacando-se a confecção de tecidos, objetos de ouro e prata e artigos com 

pinturas.  

 A religião era politeísta, pois cultuavam diversos deuses da natureza (deus Sol, Lua, Trovão, Chuva) e uma deusa 

representada por uma Serpente Emplumada. A escrita era representada por desenhos e símbolos. O calendário 

maia foi utilizado com modificações pelos astecas. Desenvolveram diversos conceitos matemáticos e de 

astronomia. 

 Na arquitetura, construíram enormes pirâmides utilizadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos. Estes 

eram realizados em datas específicas em homenagem aos deuses. Acreditavam que com os sacrifícios, poderiam 

deixar os deuses mais calmos e felizes. 

   

Civilização Inca 

Os incas viveram na região da Cordilheira dos Andes (América do Sul) nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. 

Fundaram no século XIII a capital do império: a cidade sagrada de Cusco. Foram dominados pelos espanhóis em 

1532. 

O imperador, conhecido por Sapa Inca era considerado um deus na Terra. A sociedade era hierarquizada e formada 

por: nobres (governantes, chefes militares, juízes e sacerdotes), camada média (funcionários públicos e 

trabalhadores especializados) e classe mais baixa (artesãos e os camponeses). Esta última camada pagava altos 

tributos ao rei em mercadorias ou com trabalhos em obras públicas. 

 Na arquitetura, desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixadas, como templos, casas 

e palácios. A cidade de Machu Picchu foi descoberta somente em 1911 e revelou toda a eficiente estrutura urbana 

desta sociedade. A agricultura era extremamente desenvolvida, pois plantavam nos chamados terraços (degraus 

formados nas costas das montanhas). Plantavam e colhiam feijão, milho (alimento sagrado) e batata. Construíram 

canais de irrigação, desviando o curso dos rios para as aldeias. A arte destacou-se pela qualidade dos objetos de 

ouro, prata, tecidos e joias.  

Domesticaram a lhama (animal da família do camelo) e utilizaram como meio de transporte, além de retirar a lã, 

carne e leite deste animal. Além da lhama, alpacas e vicunhas também eram criadas. 

A religião tinha como principal deus o Sol (deus Inti). Porém, cultuavam também animais considerados sagrados 

como o condor e o jaguar. Acreditavam num criador antepassado chamado Viracocha (criador de tudo). 

Criaram um interessante e eficiente sistema de contagem: o quipo. Este era um instrumento feito de cordões 

coloridos, onde cada cor representava a contagem de algo. Com o quipo, registravam e somavam as colheitas, 

habitantes e impostos. Mesmo com todo desenvolvimento, este povo não desenvolveu um sistema de escrita. 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Atividade de Artes 7º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
Texto para leitura. 

MÚSICA 

O ser humano produz sons através do seu corpo. As batidas do coração, no ato de mastigar ou 
na própria respiração. Também se produz sons batendo as mãos, os pés ou utilizando as cordas 
vocais: falando, murmurando, assobiando, gritando ou cantando.  

Sons das Cavernas  

Na Pré-história o homem comunicava-se através de grunhidos, depois foi imitando a natureza 
como: os cantos dos pássaros, barulho da chuva ou sopro dos ventos.  

Os sons foram também aparecendo através dos rituais de dança quando batiam palmas e batiam 
os pés, usavam objetos como madeira e pedras, até se desenvolverem os primeiros instrumentos 
musicais; como tambores e flautas. 

Toda sociedade da Terra existe a música, ela está ligada ao homem independente da cultura.  

A música exerce uma grande influência na vida das pessoas. As vibrações sonoras podem nos 
acalmar, agitar, alegrar ou entristecer. É como se o som preenchesse nosso corpo.  

 

Trabalho de Pesquisa 

1) Cite uma música que me acalma. 

2) Cite uma música que me alegra. 

3) Cite uma música que lembra minha infância. 

4) Uma música que lembra minha família. 

5) Uma música preferida da minha mãe e uma do meu pai. 

6) Uma música que me deixa com raiva. 

7) Uma música que eu queria ter composto. 

8) Uma música preferida sua. 

9) Escute uma música e faça um desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes  
 

REVISÃO 
 
1) Escreva com símbolos matemáticos: 
a) mais quinze: 
b) menos quarenta e cinco: 
c) oito positivo: 
d) doze negativo: 

 
2) Escreva os subconjuntos de Z: 
 
a) Z+ = 
b) Z- = 
c) Z*

+ = 
d) Z*

- = 
e) Z* = 

 
3) Quanto valem os números a, b e c, representados nas figuras? 
 

  
 
 
 
 

 
 
4)  Escreva os números inteiros: 
 
a) compreendidos entre –6 e 4   b) compreendidos entre 2 e 5 
c) compreendidos entre –3 e 6   d) compreendidos entre –5 e 7 
f) compreendidos entre –3 e 8 

 
5) Responda: 
 
a) o sucessor de 16  b) o sucessor de –31  c) o sucessor de –99 
 
d) o antecessor de 0  e) o antecessor de –39 f) o antecessor de –199 
 
6) Coloque os números em ordem crescente (usando o sinal <): 
a) –8, 1, 3, -12, -6, -25, 7 = 
b) 22, -30, -48, 12, -100, 18, 104 = 

 
7) Coloque os números em ordem decrescente (usando o sinal >): 
 
a) 56, -87, 16, -37, -41, 0, 13 = 
b) –293, 34, 57, -72, -46, 93 = 

 
 
 
8) Determine: 
 



a) o oposto de 8  b) o simétrico de –5   c) o oposto de –15 
 
d) o simétrico de 10  e) o oposto de –3   f) o simétrico de 12 
 
9) Escreva: 
 
a) o valor absoluto de 2 b) o módulo de –10  c) o valor absoluto de 12 
 
d) o módulo de 15  e) o valor absoluto de –20 f) o valor absoluto de –27 
 
g) o módulo de 14 

 
10) Escreva: 
 
a) |12| = b) | -5| = c) | -3| = d) | -15| = e) |20| = f) |18| =  
 
11) Qual o maior número? 
 
a) +2 ou –12 
b) 10 ou 13 
c) –15 ou –20 
d) –100 ou +5 
e) 4 ou –3 
f) 12 ou 14 

 
12) Escreva entre chaves os elementos dos conjuntos: 
 

a)   34/ xZx      b)   52/ xZx  

c)   33/ xZx      d)   04/ xZx  

e)   45/ xZx      f)   4/ xZx  

g)   3/ xZx       h)   2/ xZx  

i)   1/ xZx  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 LEIA O TEXTO, REFLITA E RESPONDA AS QUESTÕES 
ABAIXO: 

 
 

Respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a 

gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões, sem discriminações ou 

punições, é não maltratar as pessoas, animais, natureza, etc. Simplesmente porque nos 

consideramos certos o melhores. Aceitar as diferenças sem julgamentos. 

 

RESPEITO 

 Durante uma era glacial bem remota, grande parte do planeta se achava coberto por densas 

camadas de gelo. Muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se 

adaptarem às condições do clima hostil. 

 Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, 

começaram a se unir, a juntar-se mais e mais. Bem próximo um do outro, cada qual podia sentir o calor 

mutuamente. Assim aquecidos, conseguiam enfrentar por mais tempo aquele inverno terrível. 

 Porém, os espinhos de cada um começaram a incomodar, a ferir os companheiros mais próximos, 

justamente aqueles que lhes forneciam mais calor. Feridos, magoados e sofridos começaram a afastar-se. 

Por não suportarem mais os espinhos dos seus semelhantes, eles se espalharam. 

 Novo problema: afastados, separados, começaram a morrer congelados. 

 Os que sobreviverem ao frio, voltaram a se aproximar, pouco a pouco. Com jeito e precauções. 

Unidos novamente, mas cada qual conservando uma certa distância do outro. Distância mínima, mas 

suficiente para conviver, sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem casar recíprocos sofrimentos. Assim 

agindo, eles resistiram à longa era glacial. Apesar do frio e dos problemas, conseguiram sobreviver 

 

Atividades do Texto: Respeito 

1. O que é respeitar para você? 

2. O que é respeitar: Em casa? Na Escola? Na cidade? Na Igreja? 

3. É possível conviver em qualquer lugar com outras pessoas sem que haja regras? 

Explique? Comente. 

4. Qual o título do texto? Qual outro título você daria para este texto? 

5. Qual o objetivo da união dos porcos espinhos? 

6. Por que alguns porcos espinhos começaram a morrer de frio? 

7. Qual a solução encontrada pelos porcos espinhos para sobreviver ao frio? 

 



 

Aulas Complementares 
Turmas: Sétimo Ano 
Professor: Simone Mendonça da Silva 
Disciplina: Língua Inglesa 

 APÓS ESTUDAR O SIMPLES PRESENT, CONSTRUA FRASES COM OS 
VERBOS APRESENTADOS NOS DESENHOS ABAIXO. NÃO ESQUEÇA 
DAS REGRAS NO USO DAS TERCEIRAS PESSOAS DO SINGULAR ( 
HE, SHE E IT) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Pessoal para mantermos nosso corpo saudável é necessário que vocês realizem 

atividades físicas no mínimo 30min por dia. Se por ventura vocês não tem o 

material para fazer as aulas que estão descritas abaixo, faça uma caminhada ou 

corra na volta da quadra, mas que tenha no mínimo 30min por dia. Assim 

quando voltarmos poderemos dar seguimento nas aulas, sem maiores 

problemas, ok. 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Estique uma cordinha como se fosse rede no espaço que você possui e 

desenhe uma quadra de punhobol. 

 Hoje vamos trabalhar o saque: Coloque 3 cadeiras distantes umas das 

outras no pátio. Exemplo: duas na linha de 3m e uma no meio, como se 

existisse quadra. Pegue uma certa distância e tente sacar sempre em cima 

das cadeiras, primeiro na do meio, depois nas das pontas.  

Depois mude as cadeiras coloque elas mais afastadas como se fosse 

jogadores de fundo e um jogador de meio, saque nas cadeiras novamente 

até acertar.  

E por fim coloque ela bem próximo de você e saque em cima dela 

novamente como se fosse largadinha, certo. 

 Vamos trabalhar o saque com salto; lance a bola para cima quando a 

mesma estiver bem no alto, salte e bata nela de modo que você consiga 

fazer a bola ultrapassar a corda, não necessita acertar um alvo, somente 

bata para que ela ultrapasse a corda. 

 

Qualquer dúvida entre em contato pelo watts. 
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