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                                                             Prof° Leonor Cristina Acosta  

                     7° ano -  01/6/2020 
 

Na semana do Meio Ambiente pensou-se em realizarmos atividades ligadas à educação 

ambiental, tendo como meta inserir valores socioambientais na comunidade cristalense, 

possibilitando mudanças de comportamento e aquisição de atitudes ecologicamente corretas 

para a melhoria da qualidade de vida. 
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Matemática









Ciências

Conhecendo o Bioma Pampa 

 

As atividades a seguir são alusivas à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 05 

de junho. Para comemorar essa data a escola propõem a realização da Semana do Meio Ambiente da Otto 

Becker, de 1º a 5 de junho de 2020. Com isso, os conteúdos ministrados durante a Semana do Meio 

Ambiente da Otto Becker terão vinculação com práticas de Educação Ambiental. 

Na aula anterior aprendemos sobre o Bioma que o município de Cristal pertence. Tu saberias me 

dizer o nome desse Bioma? Essa é fácil professor, a resposta é Bioma Pampa. Então, como eu sei que vocês 

estão por dentro de tudo sobre o Bioma Pampa. A atividade proposta para essa semana será fazer o registro 

fotográfico, ou por meio de desenho, de três (03) elementos da natureza que compõem o Bioma Pampa de 

onde tu moras, em especial o Rio Camaquã. Junto com o registro fotográfico ou desenho, tu deves descrever 

as principais características e a importância do elemento à conservação do meio ambiente. Por exemplo: 

Desenhar 03 árvores, e descrever os seus nomes populares, a importância delas para a natureza, para a 

sociedade, se possuem frutos comestíveis, se tem propriedades farmacológicas; desenhar ou fotografar um 

animal nativo, uma planta nativa e uma paisagem que tu achas muito linda do Rio Camaquã, e descrever as 

principais características de cada elemento.  

Seja livre e criativo para desenvolver essa atividade, que será realizada em parceira com a 

disciplina de Educação Artísticas.  

O trabalho desenvolvido por vocês deverá ser encaminhado por meio de registro fotográfico via 

WhatsApp para o professor responsável. 

Além da atividade da semana, a disciplina de Ciências está propondo que a partir da Semana do 

Meio Ambiente da Otto Becker, todos os alunos coletem o óleo de cozinha usado (óleo saturado) produzidos 

em seus lares, e se possível de outros lugares como casa de parentes, amigos e até mesmo restaurantes. O 

óleo saturado deve ser armazenado em garrafas de plásticas de 2 litros, e antes de ser acondicionado deve 

ser pré-filtrado com auxílio de um funil com um papel ou pano. Essa pré-filtragem é necessária para evitar 

que junto com óleo seja armazenado restos de comida, como pedaços de carne, farinha ou demais coisas 

que vocês possam ter fritado. A proposta é juntarmos o máximo de óleo cozinha usado possível, para que 

no final do ano esse material seja trocado por equipamentos necessários para escola junto ao Projeto Verde 

é Vida da AFUBRA. 

Cabe ressaltar que se trata de uma atividade avaliada dentro da disciplina de Ciências, então a sua 

participação é obrigatória. Além de ganhar nota, com essa atividade tu vai estar ajudando a escola e o meio 

ambiente. Participem! 

 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Rio Camaquã – A Joia do Pampa” do canal Camaquense. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5MWPBzaQ9eo 

“Óleo de cozinha – Feel animações” do canal Feel Animações. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw 

“Reciclando o óleo de cozinha” do canal 52 Animation Studio. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qT3wp1mKN-s&t=1s 

 

7º ANO 

Ciências 



História









Geografia
AULA DE GEOGRAFIA 7º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Para a aula desta semana usaremos o Livro didático Projeto Araribá do 7º ano.  

Realizar leitura das páginas 76 a 82. 

 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios das seguintes páginas: 

• 79 exercícios 1 ao 3. 

• 83 exercícios 1 ao 7.   

 

Ensino Religioso - 7º Ano  

Prof.ª Célia 

Mídias – uso e interferência no cotidiano 

 

 

 

 

Podemos definir mídia como um conjunto dos meios de comunicação social que 

atinge um grande número de pessoas e, por meio deles, há a difusão de informações 

variadas e transmissão de mensagens.  

As mídias têm sido importante para nós, estudantes e professores, nesses tempos 

de pandemia. Temos utilizado principalmente as redes sociais para nos comunicarmos e 

desenvolvermos nossas atividades. Mas será que as mídias sociais podem substituir o 

contato direto ou pessoal nos relacionamentos humanos? 

Vamos fazer uma reflexão sobre o uso das mídias sociais e o impacto que elas 

causam na nossa vida. Leia as perguntas e responda mentalmente, sem escrever: 

→ Como os adolescentes têm usado as redes sociais? 

→ Por quais razões as utilizam? 

→ Qual rede social você mais utiliza? Com que frequência? 

→ Quais os aspectos positivos e negativos desse uso? 

→ Qual a importância dessa rede em seu cotidiano? 

→ Como ela contribui em suas relações interpessoais? 

Segundo uma pesquisa da GlobalWebIndex, o Brasil é o segundo país no mundo onde 

as pessoas gastam mais tempo nas redes sociais. Atualmente essas redes são utilizadas 

como ferramenta de divulgação de informações importantes sobre saúde,  
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Podemos definir mídia como um conjunto dos meios de comunicação social que 

atinge um grande número de pessoas e, por meio deles, há a difusão de informações 

variadas e transmissão de mensagens.  

As mídias têm sido importante para nós, estudantes e professores, nesses tempos 

de pandemia. Temos utilizado principalmente as redes sociais para nos comunicarmos e 

desenvolvermos nossas atividades. Mas será que as mídias sociais podem substituir o 

contato direto ou pessoal nos relacionamentos humanos? 

Vamos fazer uma reflexão sobre o uso das mídias sociais e o impacto que elas 

causam na nossa vida. Leia as perguntas e responda mentalmente, sem escrever: 

→ Como os adolescentes têm usado as redes sociais? 

→ Por quais razões as utilizam? 

→ Qual rede social você mais utiliza? Com que frequência? 

→ Quais os aspectos positivos e negativos desse uso? 

→ Qual a importância dessa rede em seu cotidiano? 

→ Como ela contribui em suas relações interpessoais? 

Segundo uma pesquisa da GlobalWebIndex, o Brasil é o segundo país no mundo onde 

as pessoas gastam mais tempo nas redes sociais. Atualmente essas redes são utilizadas 

como ferramenta de divulgação de informações importantes sobre saúde,  

educação, emprego, lazer, etc. Muitas empresas utilizam de perfis das redes 

sociais para a seleção dos funcionários. Portanto, é difícil ficar fora ou longe delas. 

No entanto, o uso inadequado das redes pode trazer problemas muito sérios aos 

usuários. É necessária uma postura responsável diante do mundo virtual para não cairmos 

em perigo. A seguir, veremos algumas dicas importantes: 

→ Ter cuidado ao compartilhar informações pessoais. 

→ Evitar  postar fotos e vídeos íntimos que revelem a intimidade (fatos que 

interessam somente a você) 

→ Lembrar que quando compartilhamos e marcamos amigos, os amigos dos 

nossos amigos também veem nossa publicação. 

→ Cuidar a configuração de privacidade para que fotos ou comentários 

indesejados sejam publicados. 

→ Não adicionar pessoas desconhecidas.  

→ Evitar publicações que identifique o endereço ou bens materiais. 

→ Cuidar da linguagem utilizada. Pode haver uma diferença entre o que você quer 

dizer e o que o outro entende. 

→ Pensar antes de postar qualquer coisa, pois depois de publicado pode ser difícil 

de consertar. 

→ Ter cuidado ao comentar publicações de outras pessoas. 

Podem ser orientações difíceis de seguir, mas podem ser úteis na proteção dos 

usuários.  

 

Deixo um versículo bíblico para reflexão: “Tudo me é permitido, mas nem tudo 

convém” (1 Coríntios 10:23)    

 

Atividade:  

Escolha duas dicas de comportamento dadas no texto e escreva um texto 

argumentando suas ideias. 



Arte

7º ano Artes e Ciências – Aula da semana do meio ambiente. EF 69 AR 05. 

Essa aula será interdisciplinar, serão realizadas em conjunto, Artes e Ciências. 

Após ler com atenção o texto de ciências vamos produzir de maneira 

sustentável e que não agrida o meio ambiente, ou causando o menor impacto 

ambiental possível. Como sabemos o papel branco que utilizamos com frequência 

nas aulas de artes tem um processo de produção bastante poluente, contaminando 

principalmente a água que acaba nos nossos rios, então em comemoração a 

semana do meio ambiente que será a partir do dia 01/06/20, faremos nossos 

trabalhos em um material natural que é as folhas de árvore.  

Pegue folhas de árvore secas no pátio de casa ou outro local que tiver acesso 

sem correr riscos, vamos desenhar dentro desse espaço que corresponde a uma 

folha de árvore a flora e a fauna do Rio Camaquã. 

Para produzir os desenhos os materiais que deram mais certo foram folhas 

secas e canetinha, mas estão todos liberados para fazerem testes com materiais 

que tiverem mais acesso, a única exigência é que sejam desenhos de plantas e 

animais do entorno do Rio Camaquã nas folhas de árvore.  

O trabalho de artes deve ser feito após a leitura do texto de ciências pois as 

duas matérias irão se complementar. 

 

 
 

Nesse exemplo utilizei folhas de 

eucalipto secas e canetinha preta. 

Utilize canetinhas escuras pois as 

folhas não são brancas, mas 

podem usar folhas de qualquer 

árvore e o material que quiserem 

para desenhar!! 

 

Bom trabalho☺!!!! 



Educação Física
Plano de aula 01/06 

Educação Física 

Professor Igor Schrank 

Exercício e Meio Ambiente 

 

Em comemoração ao dia do meio ambiente, 05 de junho, vamos agregar exercício físico e 

preservação ambiental. 

Cada aluno deve realizar uma caminhada de no mínimo 30 minutos,  sendo realizada ao ar 

livre (estrada, rua, campo...). O aluno deverá levar um saco de lixo (ou sacola) e recolher o 

máximo de lixo possível. Assim, além de realizar o exercício, estaremos fazendo o bem para 

nosso meio ambiente. 

Após a realização da atividade, tire foto de seu saco de lixo e encaminhe para a coordenação 

da escola. 


