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A maneira como somos, agimos e reagimos no cotidiano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afinal, qual dos dois lobos você quer que prevaleça? 

A Fábula dos Dois Lobos (dos índios Cherokee) 

Algumas pessoas dizem que há dois lobos dentro de cada um de nós. Há uma batalha constante entre esses dois lobos. E 

você decide o vencedor. 

Tsali, um antigo chefe dos cherokees (uma tribo de índios norte-americanos que vivem no sudoeste dos Estados Unidos), 

costuma caminhar ao longo do riacho perto da vila com seu neto. Eles fazem isso quase todos os dias. O velho conhece muitas 

histórias cheias de aventura ou sabedoria e o menino adora ouvi-las. 

Hoje de manhã, Tsali decide contar ao garoto sobre uma batalha que às vezes acontece dentro de si. O velho diz: “Essa 

batalha é entre dois lobos”. Uma é má: crueldade, ódio, raiva, inveja, desespero, ganância, arrogância, culpa, mentira, 

ressentimento, inferioridade, superioridade e ego. 

O velho índio para por um momento e depois diz: "O outro é bom: alegria, paz, amor, esperança, empatia, amizade, 

serenidade, humildade, bondade, generosidade, verdade, compaixão e fé ..." 

O garoto está cheio de curiosidade. Ele olha para esse avô e pergunta: “O que acontece então”? Qual lobo vence? 

Tsali apenas sorri e responde: "Aquele que eu alimento". 

 

1)De acordo com o texto, quem é Tsali?  

a.( )um velho cacique dos Cherokees.   b.( ) o neto de um velho cacique dos Cherokees. 

c.( ) a neta de um velho cacique dos Cherokees. 

 

2)O que Tsali fazia frequentemente?  

a.( )caminhava com o neto pelo rio perto da aldeia. 

b.( ) aconselhava a tribo para tomar cuidado com os lobos que viviam perto da aldeia. 

3)Qual é a batalha que acontece dentro de nós mesmos, de acordo com o texto? Você concorda com essa ideia? 

 4)De acordo com o texto, qual dos dois lobos vence a batalha?  

 

5)Você acredita que podemos tirar uma lição desse texto? Qual?  

 

6.É comum encontrarmos muitas palavras sinônimas na língua  portuguesa,  isso facilita a compreensão dos textos, 

tornando assim mais coeso e menos redundante. Então encontre 6 palavras sinônimas no texto acima:  

 



7.Relacione as palavras de sentidos antônima:

a)amigo 

b)vencedora 

c)mentiras 

d)ganância 

e)raiva 

f)desespero 

g)ódio 

h)crueldade 

i)interior 

j)mau 

( ) esperança    

( ) amor    

( ) inimigo    

( )serenidade     

( ) exterior     

( )fracassado  

( ) verdade    

( ) bondade    

( )generosidade 

 

8)A batalha a que Tsali se refere acontece no plano: 

a) Militar. b) Material.  c) Mental. d) Monetário. e) Científico. 

9) Os lobos da história do velho índio simbolizam: 

a) Nossas virtudes e nossos defeitos.     b) Nossas certezas e dúvidas. 

c) Nossos sucessos e fracassos.      d) Nossas esperanças e frustrações. 

e) Nossos avanços sociais e tecnológicos. 

10)O garoto está curioso para saber: 

a) Qual dos lobos vence a batalha.     b) Qual dos lobos é mais perigoso. 

c) Qual dos lobos perde a batalha.     d) Qual é o prêmio do vencedor. 

e) Qual dos lobos tem mais fome. 

11)Pela resposta de Tsali, o garoto: 

a) Sabe que o vencedor é o lobo bom.     b) Sabe que o vencedor é o lobo mau. 

c) Não sabe qual dos dois lobos é o vencedor.    d) Fica sabendo que não há vencedor. 

e) Sabe que os dois lobos estão famintos. 

12)Visando passar ao neto uma boa lição de vida, Tsali lhe demonstra que: 

a) Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes negativas. 

b) Não devemos deixar de alimentar os nossos “lobos”, sejam bons ou maus. 

c) Não devemos alimentar os animais selvagens, principalmente animais perigosos como os lobos. 

d) Devemos seguir nossos impulsos, para o bem ou para o mal. 

e) Devemos soltar o lobo que há dentro de nós. 

 

ATIVIDADE PARA ENVIAR PRODUÇÃO TEXTUAL: 

NOME:_________________________________________________________________________  
 
Refletimos 
aquilo que 
alimentamos em 
nosso interior. 
Desse modo o 
exterior 
transparece 
quem somos. 
Por isso cada 
pessoa enxerga 
o outro de uma 
determinada 
forma. 
 
 
 
 
 
 
Diante da situação que estamos vivenciando, o que tens refletido aos demais?  
Analisando o texto lido, quais os sentimentos tens alimentado? Como tem sido sua imagem diante das pessoas? 



Língua Inglesa

TRADUZA TODOS OS QUADRINHOS EM SEU CADERNO E FAÇA A TAREFA 

CONFORME EXPLICAÇÃO ABAIXO:



Ciências

Ecossistemas Aquáticos 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto das páginas 170 e 171 do livro 

didático; 

2º) Fazer a atividade página 171 com o título “De olho no tema”; 

3º) Fazer a atividade das páginas 174 e 175 do livro didático. O título do texto é 

“Impactos Ambientais do desastre de Mariana”, responder as questões 1,2,3 e 4 no 

“Trocar ideias sobre o tema”. 

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 

“No mar: Bioma Marinho” do canal Petrobras. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSZMnxUu8_Y  

“Lagoa dos Patos RS – Documentário” do Canal Mochileirando. Link de acesso 

ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uOiWJhrLPZ0 

“Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente” do canal CNPQOficial. 

Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tfWNBZZI4LQ 

7º ANO 

Ciências 



Geografia

AULA DE GEOGRAFIA 7º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Características territoriais e populacionais das regiões brasileiras 

 

 

 Região Norte é constituída por sete estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins)  e é a maior região do Brasil em extensão territorial do 

Brasil. Compreende uma área de 3.853.327 km², cerca de 45% do território nacional. Essa 

região apresenta a menor densidade demográfica do país, ou seja, o menor número de 

habitantes por quilômetro quadrado. 

A população é de aproximadamente 18.182.253 milhões de habitantes e a 

densidade demográfica é de 4,72 hab/km2. Isso possibilita dizer que é 

uma região populosa, mas pouco povoada. 

 

Realizar leitura das páginas 116, 117 e 134 do seu livro didático e após a leitura 

resolver as atividades 1 e 2 da página 127 e as atividades 1 e 2 da página 128. 

 

 

A Região Nordeste é constituída por nove estados (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe) sendo, portanto, 

maior região em unidades federativas e a terceira maior região em extensão territorial. 

Compreende uma área de 1.544.291 km2, sendo a região com maior faixa litorânea do 

país. Com paisagens paradisíacas, o Nordeste brasileiro atrai milhares de turistas do 

mundo todo. 

  Vivem nessa região mais de 56 milhões de habitantes, sendo, portanto, 

a segunda maior região em termos populacionais, segundo o IBGE. É a região que 

apresenta mais problemas sociais no país, devido ao baixo desenvolvimento associado às 

características geográficas. Muitas pessoas vivem em situação de miséria. 

A Região Nordeste é a terceira maior região do Brasil com uma área de 

aproximadamente 1.544.291 km2, constituída por nove estados, sendo, portanto, a região 

com maior número de unidades federativas. Definitivamente o turismo é um dos 

principais propulsores da economia na região. Atividades 

como extrativismo e agropecuária também são desenvolvidas. 

 

Realizar leitura da páginas 214 e 215 do seu livro didático e após a leitura resolver 

os exercícios 3 e 4 na página 217. 

 



Ensino Religioso

Ensino Religioso - 7º Ano  

Prof.ª Célia 

Pluralismo religioso – rituais 

O cotidiano de qualquer sociedade humana é permeado de rituais não só os de 

caráter religioso, como também os de caráter secular, ou seja, aqueles desvinculados do 

sentido religioso, como os rituais cívicos, entre outros.  

Os rituais cívicos são aqueles ligados ao culto da pátria, por exemplo: o canto do 

Hino Nacional, o hasteamento da Bandeira, o desfile no Dia da Pátria. Já os rituais 

religiosos são uma série de procedimentos, palavras e gestos sagrados que constituem 

uma cerimônia de uma determinada tradição religiosa.  

Por meio da linguagem dos rituais religiosos, as pessoas buscam externar a fé e 

seus anseios espirituais, bem como ressignificar e explicar o sentido da vida ou das 

experiências com as quais se deparam no dia a dia.  

Os rituais possuem propósitos distintos nas tradições religiosas, tais como: prestar 

culto a Deus, estabelecer a filiação, celebrar momentos da vida e acontecimentos 

importantes.  

Em resumo, pode-se afirmar que rituais são cerimônias compostas por uma série 

de palavras e gestos simbólicos.  

Cada religião possui rituais próprios para diferentes ocasiões. Existem os rituais 

litúrgicos, de iniciação ou passagem, festivos ou celebrativos, mortuários, divinatórios, 

entre outros.  

O ritual litúrgico são as cerimônias de culto que acontecem nas diferentes 

tradições religiosas, carregados de sentido comunitário, devocional, adorativo, identitário 

e doutrinário. Este ritual padroniza o estilo de culto de cada tradição religiosa. Exemplos: 

o culto evangélico, a missa católica, a divina liturgia ortodoxa, as reuniões de oração, a 

novena,  etc.  

Nos rituais de passagem as pessoas celebram a mudança de uma fase da vida para 

outra, como, por exemplo, o batismo, o casamento, a comemoração do nascimento de 

bebês entre os indígenas, o Bar Mitzvah e Bat Mitzvah dos judeus e a feitura no 

Candomblé.  

A esses rituais foram incluídos vários elementos simbólicos, tais como: água, 

fogo, ervas, flores, incenso, óleo de oliva, entre outros.  



Além desses elementos, a prece (oração), a dança, o gesto simbólico, o canto, a 

música, o vestuário, a recitação de orações ou palavras sagradas, são também itens 

importantes presentes nos rituais religiosos. 

 

Atividades:  

1- De acordo com o texto, numere as sentenças corretamente: 

(1) Rituais  

(2) Cerimônias ligadas ao culto da pátria 

3) Devemos conhecer para... 

(4) Rituais litúrgicos 

(5) Água, fogo, incenso, canto, vestuário, palavras sagradas 

(6) Culto, missa, divina liturgia, novena 

(7) As pessoas celebram a mudança de uma fase da vida para outra   

 

(   ) Alguns elementos que fazem parte dos rituais religiosos. 

(   ) Cerimônias de culto que acontecem nas diferentes comunidades religiosas. 

(   ) Exemplos de rituais litúrgicos. 

(   ) Rituais cívicos. 

(   ) ...respeitar o diferente. 

( ) Cerimônias compostas de uma série de objetos simbólicos, palavras e gestos sagrados. 

(   ) Rituais de passagem. 

 

2- Em quais rituais você já participou ou costuma participar? Escolha um e relate como 

acontece e descreva os elementos que fazem parte dele. 

 

 



Arte


















