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Miguel não caiu. Miguel foi empurrado. 

 
Se um coração bate aí dentro, não é pra você continuar bem ou indiferente depois de saber o que aconteceu 
com Miguel, menino de 5 anos que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife, enquanto procurava 
pela sua mãe, Mirtes.  
E já nem era para estar depois das mortes de Ágatha e do João Pedro, também crianças que perderam a vida 
depois de serem atingidas por disparos de armas policiais, igualmente responsáveis por assassinarem o músico, 
Evaldo Souza, e o catador de material reciclado, Luciano Macedo, com "acidentais" 80 tiros no ano passado -- pra 
não dizer tantos outros casos.  
Só que Miguel não morreu pela brutalidade da força policial. E, acreditem, não foi pela negligência da patroa Sari 
Côrte Real, que não teve a paciência para cuidar do filho de sua funcionária por alguns minutos e, assim, conduzi-
lo para o caminho que destinou à morte da criança.  
Porque não foi um caso isolado. Foi uma coisa montada, construída.  
Miguel morreu pela existência de uma estrutura no Brasil que faz uma mulher negra, quase que na 
obrigatoriedade de uma lei, passear com o cachorro da patroa, enquanto a patroa livra-se da responsabilidade 
de cuidar filho da mulher negra com a mesma indiferença que descartamos um objeto de lixo.  
Por uma estrutura que, mesmo em tempos de pandemia e isolamento social necessário, obrigou Mirtes a 
continuar limpando o chão dos patrões, mesmo depois do marido de Sari, o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker 
(PSB), ter afirmado que testara positivo para a Covid-19. 
Por uma estrutura que obrigou Mirtes a levar o filho para o trabalho porque as creches e escolas estão fechadas 
e ela não teria com quem deixá-lo. Miguel morreu porque, no Brasil, 20 mil reais é o preço que uma pessoa rica 
paga para responder em liberdade depois de tirar o futuro de uma vida negra. Miguel caiu do nono andar 
porque a burguesia despreza as classes pobres. Não as toca. É indiferente, tira sarro e é insensível às vidas que 
não pertencem ao mundo dela e que não circulam nos mesmos espaços, senão as que estão ali para servi-la.  
Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que torce 
o nariz para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, 
a pobreza e a fome.  
Não são todos assim, obviamente.  
Mas sei que existem pessoas que funcionam desse jeito, porque cresci, vivi, vivo e convivo nos biomas das classes 
média e rica. Já dei risada, joguei bola, estudei, trabalhei e sentei na mesma mesa que elas para comer, e conheci 
muita gente parecida com a Sari que minha cabeça construiu.  
Só que mesmo vivendo sempre nesse ambiente, não tenho todas as respostas para as perguntas que eu comecei 
a fazer de uns anos pra cá. E uma delas é: por que os ricos, no bálsamo de uma vida privilegiada e confortável, 
têm tanto ódio? 
Ódio a quê? E ódio a quem?  
Por uma criança de 5 anos  que, dentro de um repertório de linguagem ainda em construção, só tentava expressar 
o desejo de estar perto de sua mãe?  
Eu não sei.  
E um, ou vários dele, empurrou Miguel.  
Mas sei que esse ódio, racista e muito brasileiro, existe e tem muitos braços -- na polícia, na presidência, na 
sociedade civil.  
 
#JustiçaPorMiguel 

(Caio Possati Campos) 
https://blogdojuca.uol.com.br/2020/06/miguel-nao-caiu-miguel-foi-empurrado/ 

 
01) Justifique o título dado ao texto, posicionando-se sobre ele:  
02) Por que o texto é um artigo de opinião?  
03) No que a morte de Miguel difere das outras mortes citadas no 
texto?  
04) Justifique as aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto:  
 



05) Posicione-se sobre a passagem destacada no texto, argumentando bem:  
06) Copie do texto marcas de oralidade:  
07) O que significa a expressão "torcer o nariz"? Ela encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Por quê?  
08) Copie do texto uma passagem que revela uma incoerência da burguesia, explicando sua escolha:  
09) Por que você acha que os ricos, em geral, têm ódio dos pobres?  
10) Como solucionar essa problemática? Explique: 
11) Explique a passagem destacada no final do texto, justificando sua resposta:  
12) A palavra BRAÇOS, também situada no final do texto, encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Por 
quê?  
13) Copie do texto uma passagem em que o autor dialoga diretamente com o leitor: 
14) Transcreva do texto uma comparação, explicando-a:  
15) Que mensagem o texto transmite? Comente:  
 
16) Localize no texto: 
a) um numeral: 
b) quatro substantivos próprios: 
c) um advérbio de intensidade:  
d) um pronome de tratamento: 
e) um pronome possessivo: 
f) dois advérbios de tempo: 
g) três substantivos comuns:  
h)um monossílabo tônico: 
i) uma palavra com dígrafo: 
j)Uma palavra com encontro consonantal: 
k)Uma palavra polissílaba, oxítona: 
l)Um substantivo com seu respectivo adjetivo: 

m)Uma palavra polissílaba, proparoxítona: 
n)Um numeral cardinal: 
o)Um numeral ordinal 
p)Uma profissão: 
q)Um pronome pessoal do caso oblíquo: 
r)Um pronome pessoal do caso reto: 
s)Sinônimo de aspereza: 
t)Uma classe social: 
u)Expressão que significa “caçoar de alguém”: 
v)Um substantivo derivado: 
 

 
 
17) Copie um trecho do artigo de opinião que dialoga mais diretamente com 
a charge abaixo:  

 
18) Que crítica social a charge faz? Comente:  
 
19) Pode-se afirmar que existe na charge um paradoxo? Justifique sua 
resposta:  
 

 

 

 

20)Analise as orações abaixo e responda: 

a) No trecho “ Não as toca”. Sobre quem o pronome oblíquo destacado está se referindo no texto?  

b) na oração  “ Não as toca.” Qual o tipo de sujeito desse verbo? 

c)” Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que 
torce o nariz para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a 
miséria, a pobreza e a fome.” Quantas orações há no período?  
 



ATIVIDADE PARA ENVIAR: 
Nome: _______________________________   Turma ____________ 

 

 
FAÇA O SEU MANIFESTO: 

 
 
Faça uma frase ou parágrafo manifestando sua opinião com o tema: 

 
#TodasAsVidasSãoImportantes 

 
(destruição do meio Ambiente, extração do minério no rio Camaquã, morte de crianças “acidentais”, 
racismo, violência contra mulher, COVID_19- Ficar em casa, etc.) 

 
Escreva em uma folha de ofício, escolha um local e tire uma foto simbolizando a sua manifestação. 
 
O envio deve ser feito até às 20h30 do dia 18/6, quinta feira. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Matemática



Língua Inglesa

Como usar DO e DOES????? 

No Simple Present,  usamos DO e DOES como auxiliar para outros verbos 

quando deseja-se escrever frases interrogativas e negativas. No primeiro 

caso (frases interrogativas),  eles devem vir no início da frase. No segundo 

caso (frases negativas), é usado junto ao termo not (do not = don’t ou does 

not = doesn’t).  

Exemplos: 

We don’t need your help. – Nós não precisamos da sua ajuda.                                                                       

She doesn’t need your help. – Ela não precisa da sua ajuda. 

Does she still live in California? – Ela ainda mora na Califórnia?                                                                     

Do they still live in California? – Eles ainda moram na Califórnia?       

Se você observar os exemplos verá que às vezes usamos DO e, às vezes 

usamos DOES.                    Então, quando usar cada um deles???????  

Usa-se DO quando o SUJEITO da frase for: Usa-se DOES quando o SUJEITO da frase 

for: 

I  (EU) HE (ELE) 

YOU (VOCÊ) SHE   (ELA) 

WE    (NÓS) IT   (ELE, ELA)  

THEY (ELES, ELAS) COISA OU ANIMAL 

Observe os SUJEITOS das frases e completa com DO ou 

DOES:                                                                                                                                                       

1- I ______ not work with my siblings.                                                                                                             

2- __________ he play tennis every week?                                                                                                                  

3- __________ you work in the morning?                                                                                                                         

4- My grandfather ___________ not sleep after lunch.                                                                                                    

5- They ________ not speak Chinese.                                                                                                                            

6- We ________ not study Portuguese on Monday.                                                                                                        

DO DOES 
USADO PARA A 3ª 

PESSOA                                                           







Ciências

Os Primeiros Seres Vivos 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “Os Primeiros Seres Vivos” das 

páginas 19 e 20 do livro didático; 

2º) Fazer um desenho no teu caderno da ilustração da página 20 com o título 

“Surgimento dos primeiros seres vivos”; 

3º) Fazer a atividade da página 20 do livro didático com o título “De olho no 

tema”. 

4º) Fazer os exercícios do 1 até o 7 da página 21 do livro didático. 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Ciências 7º Ano Unidade 1 Origem da Vida” do canal Colégio Doze de Outubro. 

Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=69U9AlwyT8s 

“A Criação#1 – A Origem da Vida” do canal Medelin. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uIo5Mr7SelQ  

7º ANO 

Ciências 



Geografia

AULA DE GEOGRAFIA 7º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Características territoriais e populacionais das regiões brasileiras 

 

 

 A Região Centro-Oeste é constituída por três estados, sendo a segunda maior 

região em extensão territorial do país. Faz limite com todas as outras regiões, por isso 

apresenta grande biodiversidade. A área abrangida é cerca de 1.606.403 km², ocupando 

aproximadamente 18% do território nacional.  

É a região com menor número de habitantes, cerca de um pouco mais de 16 

milhões e possui densidade demográfica de 10,01 hab/km2,, a segunda menor do país, 

ficando atrás apenas da Região Norte. 

 

Realizar leitura das páginas 155 a 158, do seu livro didático e após a leitura 

resolver as atividades da página 156, atividade 3 da página 159 e atividades 1 e 2 

das páginas 160 e 161. 

 

 

A Região Sudeste é constituída por quatro estados, sendo a segunda menor 

região em extensão territorial do país. Possui cerca de 924.620 km2, é a região mais 

populosa do Brasil e apresenta a maior densidade demográfica, 92,025 hab/km2. 

Com mais de 85 milhões de habitantes, o Sudeste brasileiro é composto pelos 

estados de maior representatividade econômica do país. Muitas pessoas migram para 

essa região em busca de oportunidades de emprego e melhoria de vida. 

 

Realizar leitura da página 184 do seu livro didático e após a leitura resolver o 

exercício 5 na página 192. 

 
 

A Região Sul é constituída por três estados e é a menor região do Brasil em 

extensão territorial. Abrange uma área de 576.774 km2 e é considerada uma das regiões 

com características mais distintas de todo o resto do país. Isso deve-se principalmente ao 

contexto histórico no que diz respeito à colonização. Essa região foi colonizada 

especialmente por alemães e italianos. 

Nessa região, habitam mais de 29 milhões de pessoas, correspondendo a 

aproximadamente 14% da população brasileira. Apresenta os melhores indicadores 

sociais, indicando ser uma região que apresenta boas políticas públicas para educação e 

saúde. 

 

Realizar leitura da páginas 164 a 169 do seu livro didático e após a leitura resolver 

os exercícios 1 e 2 na página 170 e os exercícios 1 e 4 da página 173. 



História
A Conquista dos Povos Pré-Colombianos  

A conquista e a colonização do continente americano significou um choque entre dois mundos e fez surgir um “Novo Mundo”.  
O Império espanhol foi o mais rico e cobiçado dos impérios coloniais na época moderna. Os metais preciosos da América invadiram a 
Europa. Prata e ouro foram transformados em moeda, estimulando o comércio internacional. Mas toda essa riqueza teve um preço. Os 
indígenas sobreviventes das guerras de conquista foram incorporados ao processo de colonização. Os europeus impuseram suas leis e 
sua cultura a eles, milhares de indígenas foram obrigados a trabalhar no interior das minas que eram perigosas e muitos morreram. Além 
disso, a fome, a violência e as doenças trazidas pelos europeus causaram a morte de populações inteiras. 

 

A queda dos Impérios 
Astecas: na conquista do Império, Hernán Cortés teve ajuda de uma jovem Asteca chamada Malinche. Ela 

foi escravizada pelos Maias, e acabou sendo oferecida como presente para Cortés. Malinche falava a língua 
asteca e também língua maia, e a partir do contato com os conquistadores, ela também aprendeu o espanhol. 
Como o objetivo de Cortés era conquistar os Astecas, ele aproveitou a habilidade de Malinche no entendimento 
das duas línguas e também no conhecimento dos costumes indígenas para usá-la como sua interprete.  

A notícia da chegada de homens vindos do mar em caixas flutuantes logo chegou a capital Tenochtitlán. O mensageiro informou ao 
Imperador Motezuma que os homens tinham o rosto coberto de pelos, soltavam fogo pelos braços, usavam capacetes reluzentes e 
montavam em animais de quatro patas e com casco. Montezuma se assustou, porque até então os Astecas nunca tinham visto um navio, 
homens com barba, nem armas de fogo ou escudos de metal. Incialmente quando os espanhóis chegaram a Tenochtitlán, eles foram 
tratados de forma cordial, pois os Astecas acreditaram que a profecia do retorno do deus Quetzalcoalt estava se cumprindo. Porém os 
espanhóis se aproveitaram da situação e aprisionaram o Imperador Montezuma e o obrigaram a contar onde estavam os tesouros dos 
Astecas. A população Asteca só percebeu que havia sido enganada quando os espanhóis durante uma cerimônia religiosa fecharam as 
portas do templo e massacraram cerca de dois mil Astecas. O Imperador Montezuma foi morto durante o conflito.  

Em 1521, Henám Cortés invade a cidade de Tenochtitlán. Os espanhóis fizeram uma aliança com povos indígenas (tlaxcaltecas) 
inimigos dos Astecas e juntamente com as tropas espanholas, realizaram um cerco a Tenochtitlán e envenenaram as fontes de água da 
cidade. O cerco durou 75 dias, milhares de Astecas morreram de fome, doenças ou envenenados. Em agosto de 1521. Os espanhóis 
invadiram a cidade e mataram o sucessor de Montezuma II, conquistando assim a civilização Asteca.  

Incas: Alguns anos depois, por volta de 1530, a mesma coisa aconteceu com o Império Inca. Bastou a notícia 

da chegada de homens barbudos que Imperador Atahualpa entrasse em pânico. Os Incas não sabiam se eram 
homens, deuses, se eram amigos ou inimigos. Os Incas temiam que o fim do mundo estivesse próximo, como 
diziam suas lendas. O conquistador do Império Inca foi Francisco Pizarro. Ele chegou a América em 1532, 
acompanhado de cerca de 180 homens vestidos com armaduras de metal, trazendo 30 cavalos e muitas armas, 
como arcabuzes (espécie de espingarda antiga), espadas e canhões. Ao chegar, ele tomou conhecimento de que 
o imperador Atahualpa encontrava-se na cidade de Cajamarca acompanhado de cerca de 30 mil soldados Incas.  
Reforçando seu exercito com os povos rivais dos Incas, Pizarro partiu para Cajamarca e convidou Atahualpa 
para um encontro pacífico. Atahualpa seguiu para o local combinado acompanhado de cinco mil homens 
desarmados. Pizarro e os soldados espanhóis atacaram os homens de Atahualpa e prenderam o Imperador.  Para 

que Atahualpa fosse solto, Pizarro exigiu uma enorme quantia de ouro e prata como resgate. O resgate foi entregue aos conquistadores, 
mas Francisco Pizarro não cumpriu sua parte do acordo e mandou executar Atahualpa. Em seguida, tomou Cuzco, aniquilando o Império 
Inca. Em 1535, Pizarro fundou Lima, e instalou a sede do governo Espanhol.  
 

Maias: por volta do século XIII, às cidades Maias começaram a entrar em colapso, acredita-se que a crise desta civilização esteja 

relacionada à ocorrência de uma violenta seca que teria se estendido por mais de dois séculos. Quando os 
espanhóis chegaram à região do atual México em 1517, a civilização maia já se encontrava em declínio, mas 
ainda era muito resistente e tinha uma cultura bélica desenvolvida. As expedições sistemáticas se iniciaram cerca 
de dez anos mais tarde e só tiveram relativo sucesso na virada da década de 1540 para 1550, pois os espanhóis 
tinham voltado seu interesse na conquistar dos Astecas e Incas porque esses povos possuíam mais riqueza, 
retardando desse modo as investidas espanholas no Império Maia.  Ao contrário dos Impérios Inca e Asteca, os 
Maias não possuíam um único centro político que, uma vez derrubado, derrotaria todo o Império. Em vez disso, 

as forças dos conquistadores tiveram que combater as várias cidades independentes uma a uma, muitas das quais mantiveram uma 
resistência feroz ao domínio espanhol. A conquista da Península de Iucatã demorou uns 170 anos e teve o esforço de milhares de soldados 
espanhóis. Os povoados maias ainda existentes foram dominados em 1697. 
 



Motivos da Vitória dos Espanhóis 
A vitória dos espanhóis sobre os Astecas, Incas devido à combinação de alguns fatores:     

►Os europeus utilizaram as rivalidades entre os grupos indígenas para conseguir aliados e assim derrotar os Incas e Astecas.  

►Crença dos Astecas na divindade dos europeus. Essa crença permitiu que os espanhóis fossem recebidos no palácio imperial e 
conseguissem várias informações sobre o funcionamento do Império. 

►Superioridade bélica dos espanhóis. Enquanto os Astecas e Incas lutavam com arco e flecha, lanças, machados, facas e escudos de 
madeira, os espanhóis tinham armaduras, elmos e espadas de metal, armas de fogo (Arcabuzes) e canhões, que além de causar enorme 
destruição, provocaram grande medo e espanto nos indígenas.  

►Outro fator que favoreceu a vitória dos europeus foi o uso de cavalos. Os Astecas não conheciam esse animal e ficavam aterrorizados 
com os ataques dos cavaleiros espanhóis. Quando viram um cavalo pela primeira vez, os nativos não sabiam se o cavaleiro e o cavalo 
eram duas criaturas ou um monstro com duas cabeças.  

 ►As doenças trazidas pelos espanhóis também causaram vários danos à população nativa. Os europeus ao longo dos séculos 
desenvolveram imunidade contra doenças como a varíola e o sarampo, já os indígenas da América nunca haviam tido contato com essas 
doenças e não eram imunes a elas. Com os espanhóis, portanto, também chegaram às epidemias que causaram a morte de milhões de 
indígenas. O resultado da conquista foi trágico para a maioria da população nativa do continente.  
 

Atividade 
1- Porque o Império da Espanha era o mais rico da Idade Moderna?  

2- Hernán Costés teve ajuda de uma nativa na conquista do Império Asteca. Quem era essa nativa e a qual povo ela pertencia?  

3- Qual era o nome dos Imperadores dos Impérios Asteca e Inca? 

a) Palenque e Yucatã      b) Guzmã e Tlaxcala     c) Montezuma e Atahualpa   d) Malinche e Tezcatlipoca 

4- Como Cortez conquistou a cidade de Tenochtitlán?  

5- Quando os espanhóis chegaram quem os Astecas pensaram que eles eram?   

6- A história da conquista do Império Maia se deu de forma diferente dos Impérios Asteca e Inda. Comente como foi essa 

conquista. Cite uma causa da vitória dos espanhóis sobre os Astecas e Incas.  

7- Porque o uso do cavalo foi importante na conquista espanhola?  

8- Qual dos conquistadores abaixo dominou o Império Inca? 

a) Hernán Cortés          b) Henrique Salazar            c) Ponce de Leon         d) Francisco Pizarro  



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 7º Ano  

Prof.ª Célia 

 

 

Em tempos de pandemia, muitas coisas se modificaram. As relações interpessoais, 

os planos, a liberdade de ir e vir foram afetados drasticamente. 

As dificuldades nos deixam marcas, mas elas nem sempre são negativas. Podemos 

aprender coisas boas, nos tornando mais fortes, mais sábios. 

Dessa forma, a atividade sugerida para essa semana é pensar nesse tempo como 

um aprendizado para o futuro. 

Após uma reflexão, realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno 

cartaz para escrever uma frase curta, com letra legível e colorida para que apareça na foto. 

Bom trabalho! 

 

 
Futsal 

Regras básicas do futsal. Cada aluno deve descrever 10 regras básicas do futsal, bem como 

desenhar uma quadra de futsal com suas dimensões e marcas. 

Desenhe a quadra e escreva dentro dela as 10 regras básicas. 

Após realização da tarefa, tire uma foto e encaminhe para o professor. 

Ed. Física



Arte
7º ano – Barroco brasileiro no estêncil 

Ampliando as possibilidades do estudo da arte barroca no Brasil, vamos 

continuar com o livro didático na página 130 e 131, vimos que o barroco ficou 

muito ligado a decoração das igrejas católicas, com muitas pinturas e 

esculturas carregadas de formas torneadas, ornamentos cheios de detalhes, 

também valorizando muito a perfeição técnica das obras de arte. 

Vamos trazer esse conceito para os nossos dias, onde poderíamos ver algo 

assim com muitas pinturas, muitos detalhes, muitas formas diferentes, algo que 

nos encha os olhos ao nos depararmos com a obra? Alguém pensou em 

pichação e grafite? Abra o livro didático na página 34, leia o texto com atenção 

o texto e vais perceber as semelhanças nas artes. Começa na utilização de 

afrescos, no grande número de detalhes, na utilização do claro e escuro na 

pintura para realçar detalhamentos, siga com a leitura da página 35, onde 

temos pinturas de Michelangelo, seguindo entramos no muralismo na página 

36, que é um movimento artístico do início do século xx, onde são utilizadas 

diversas técnica para compor murais de grandes proporções.  

Observe a obra de Diego Rivera ( curiosidade, ele foi marido da famosa Frida 

Kahlo, hoje popular em muitas estampas ) perceba como é cheia de 

detalhes. siga a leitura até a página 39 que vai contando um pouco da história 

do grafite e como ele está nas ruas mas também pode estar em galerias e em 

pequenas telas. Esta é uma técnica muito versátil!  

Agora vamos unir tudo o que vimos e fazer um trabalho que se refere ao 

barroco e ao grafite, através do acúmulo de detalhes, da sobreposição de 

figuras, claro e escuro, porém vamos utilizar uma técnica do grafite que é o 

estêncil.  

Para fazer seu estêncil rendado vamos precisar de papel e tesoura. 

  
Agora pegue uma folha de papel pode ser reutilizado pois fica bom com outras 

coisas de fundo, como escritas, de jornal, revista ou qualquer outro, coloque o 

estêncil sobre o papel escolhido e pinte, espere secar e troque a posição do 

estêncil e a cor da tinta e pinte novamente, repetindo o quanto quiser para criar 

as sobreposições, volume e quantidade de informação necessária. 

Aqui estão dois exemplos de 

como podes fazer seu estêncil 

rendado 


