
 
 

Escola: ______________________________________________________ 

Ano: 7º 

Área: Português 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 03. 
 
O LEÃO E O RATINHO 
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa 
árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. 

Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu 
embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de 
esmagá-lo e deixou que fosse embora. 

Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não 
conseguia se soltar, e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. 

Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e 
soltou o leão. 

MORAL: Uma boa ação ganha outra. 
 
 Fonte: Ler e escrever: livro de textos do aluno/ Secretaria da Educação, FDE. 
São Paulo: FDE, 2008, acesso em 30/06/2020, 
 
01) O leão conseguiu se soltar da rede dos caçadores porque: 

(A) prendeu o ratinho com a pata. 

(B) desistiu de esmagar o ratinho. 

(C) deixou o ratinho ir embora. 

(D) o ratinho roeu as cordas. 

 

02) A fábula O leão e o ratinho quer: 

(A) ensinar o leitor, com diferentes situações. 

(B) descrever as relações dos animais na floresta. 

(C) revelar grandes segredos ao leitor. 

(D) contar sobre a fuga do leão. 

 

03) A expressão que apresenta uma qualidade, revelando a opinião do narrador 

na fábula O leão e o ratinho é: 

(A) “Todos os ratinhos conseguiram fugir”. 

(B) “roeu as cordas e soltou o leão”. 
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(C) “dormia espichado”. 

(D) “O leão ficou preso na rede de uns caçadores”. 

Fonte: Ler e escrever: livro de textos do aluno/ Secretaria da Educação, FDE. 
São Paulo: FDE, 2008, acesso em 30/06/2020, 
 
 Leia o texto abaixo: 
 

 
 

 
04 - No último quadrinho, o que a Mônica não entendeu? 

     a)   Onde foi que seu pedaço de pizza caiu. 
     b)   O que aconteceu com seu pedaço de pizza. 
     c)   Como a Magali consegue ser tão magrinha. 
     d)   Por que a Magali come muito e não engorda. 

 
05 – Leia o texto abaixo. 
         

A integração de imagens e palavras contribui para a formação de novos 
sentidos do texto. Observe: 
 

 
 

A atitude de Romeu em relação a Dalila revela: 
    a)   Compaixão. 
    b)   Companheirismo. 
    c)   Insensibilidade. 
    d)   Revolta. 
 

06 – De acordo com o poema abaixo: 
 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-2gl5OL3nZVY/Wfz1uroXN5I/AAAAAAAAEAc/tAl1NsQNrDUe9WuPLfOUzrjuNV2OoPnqgCLcBGAs/s1600/magali.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Xj4719nr21o/Wfz2PhaJexI/AAAAAAAAEAk/GsK1ECbqhtMSTbBm-0UKsbBZOI5f7cd-gCLcBGAs/s1600/dalila.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-0OWQJjiq73g/Wfz2zR3OthI/AAAAAAAAEAw/ZuwkgwSstOQWfaIPLYOQ6aGlqQ4XoNWLwCLcBGAs/s1600/cigarra.jpg


QUADRAS POPULARES 
 
Você me mandou cantar 
Pensando que eu não sabia 
Pois eu sou que nem cigarra 
Canto sempre todo dia. 
**** 
Já fui galo, já cantei 
Já fui dono do terreiro 
Não me importo que outras cantem 
Onde eu já cantei primeiro. 
 

             Azevedo, Ricardo. Bazar do Folclore. São Paulo: Ed. Ática, 2002. 
Os dois poemas falam: 

     a)   Da arte de cantar. 
     b)   De quem canta desolado. 
     c)   De quem não sabia cantar. 
     d)   Do galo cantor dono do terreiro. 
 

Fonte: em https://armazemdetexto.blogspot.com/Acesso em 30/06/2020 

https://armazemdetexto.blogspot.com/Acesso


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
 
Atividades do Período 06/07/2020 à 10/07/2020  
Conteúdo:  Multiplos 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

Múltiplos de um número 

 
Por exemplo, listemos os 12 primeiros múltiplos de 2. Para isso temos que multiplicar o 

número 2 pelos 12 primeiros números inteiros, assim: 
 
2 . 0= 0 
2 · 1 = 2 
2 · 2 = 4 
2 · 3 = 6 
2 · 4 = 8 
2 · 5 = 10 
2 · 6 = 12 
2 · 7 = 14 
2 · 8 = 16 
2 · 9 = 18 
2 · 10 = 20 
2 · 11 = 22 
2 · 12 = 24 
 
Portanto, os múltiplos de 2 são: 

 
M(2) = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,...} 

 
Observe que listamos somente os 13 primeiros números, mas poderíamos ter listado 

quantos fossem necessários, pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número 
por todos os inteiros. Assim, o conjunto dos múltiplos é infinito. 
OUTOR EXEMPLOS: 
 

1) Múltiplos de 4 maiores que 5 e menores que 25. 

Resposta: 8, 12, 16, 20, 24. 
 

2) Múltiplos de 8 maiores que 10 e menores que 40. 

Resposta: 16, 24, 32. 
                                                Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplos-divisores.htm 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplos-divisores.htm


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Atividades 

 

                             Fonte: https://alfakids.org/atividades-de-matematica-multiplos-de-um-numero-natural/ 

 

 

Referências: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplos-divisores.htm 

https://alfakids.org/atividades-de-matematica-multiplos-de-um-numero-natural/ 

https://alfakids.org/atividades-de-matematica-multiplos-de-um-numero-natural/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplos-divisores.htm
https://alfakids.org/atividades-de-matematica-multiplos-de-um-numero-natural/


REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA      7ºANO              13ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavouras em Santa      

Mariana (PR) 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Joinvile (SC) 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
FONTE: 
Torrezani, Neiva Camargo Vontade de saber: geografia: 7o ano: ensino fundamental: anos finais / Neiva Camargo, Torrezani. — 1. ed. — São Paulo: Quinteto 
Editorial, 2018. 

 

• Quais as principais diferenças podemos observar entre os espaços rural e urbano? 

• Quais são, na sua opinião, as vantagens e desvantagens de se viver nesses dois 

espaços? 

 

 



REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR/ PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA      7ºANO              13ª SEMANA 
 
 
 

Fechando o que estudamos sobre os povos americanos, leia o texto a seguir e conheça 
um pouco mais sobre a formação cultural dos maias, incas e astecas. 
 
[...] 
Para entender quem foram e qual a importância dos povos incas, maias e astecas, devemos fazer 
primeiro uma pergunta: o que é a cultura de um povo? De uma forma simples, podemos dizer 
que cultura é o conjunto de crenças, tradições, conhecimentos, costumes e comportamentos 
dos povos. No caso dos incas, maias e astecas, os pesquisadores acreditam que suas culturas 
foram construídas a partir das crenças, tradições, conhecimentos, costumes e comportamentos 
transmitidos por outros povos que viveram antes ou ao mesmo tempo que eles. Assim, muitas 
das características que chamam a atenção nessas três civilizações — como a construção de 
grandes cidades, templos majestosos, técnicas de irrigar o solo, calendários, escritas, estilos 
artísticos, deuses e rituais religiosos — já faziam parte da vida de grupos ainda mais antigos. [...] 
 
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Incas, maias e astecas: três tesouros na América. Ciência Hoje das Crianças, Rio 
de Janeiro, SBPC, ano 14, n. 114, jun. 2001. p. 13.  
 

a ) De acordo com o texto, o que é a cultura de um povo? 
 
 
b ) Como se constituíram as culturas inca, maia e asteca? 
 
 
c ) Quais são as características comuns entre esses povos? 
 
 
 
Fonte:  
Dias, Adriana Machado Vontade de saber : história : 7o ano : ensino fundamental : anos finais / Adriana Machado Dias, 
Keila Grinberg, Marco César Pellegrini. — 1. ed. — São Paulo : Quinteto Editorial, 2018. 
 
 

 
 
 



 
 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE CIÊNCIAS  

PERÍODO: 06/07/2020 A 10/072020  

TURMA: 7º ANO            13º SEMANA CARGA HORÁRIA: 3 HORAS / SEMANA   

Bioma Amazônico 

 
Este bioma chega ocupar uma área de 4.196.943 Km², que corresponde mais 
de 40% do território nacional e é constituída principalmente por uma floresta 
tropical. A Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará 
e Roraima, e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e 
Tocantins. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas 
densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos 
alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações 
pioneiras. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua 
área já foi devastada, o que equivale a duas vezes e meia a área do estado de 
São Paulo. 
O desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a 
biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo 
bioma amazônico. O conjunto formado por essas ações devastadoras é 
responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta, como o 
aquecimento global. Amazônia é considerada  um grande “resfriador” 
atmosférico e como maior abrigo da biodiversidade do mundo. 
Fauna 
Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de trinta milhões de 
espécies animais. Dá para acreditar? E isso porque nem todas as espécies 
foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais 
que ainda são desconhecidos pelos homens. 
Bom, mas uma coisa é certa: são muitos animais convivendo neste grande 
ecossistema. Talvez, os mais famosos deles sejam os macacos. Eles são 
numerosos: coatás, guaribas, barrigudos, entre outros. Uma infinidade de 
primatas pode ser encontrada nos galhos das árvores amazônicas. Além deles, 
existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, 
como onças, tamanduás, esquilos, e mamíferos aquáticos, como peixes-boi e 
botos. 
 Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região podem 
ser vistos lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os anfíbios, existem 
variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande coleção de peixes é 



outro fato digno de nota: nas águas amazônicas estão 85% das espécies de 
peixes de toda a América do Sul. Todos os anos milhares deles migram 
tentando encontrar locais adequados para reprodução e desova. É o que se 
chama Piracema. 
Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio deste 
ecossistema: os insetos. Eles estão na terra, na água e no ar, exemplo: 
besouros, formigas, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é maioria 
na fauna amazônica. Há também grande variedade de aves na floresta, como 
por exemplo, araras, papagaios, periquitos e vários outros. Um deles,são os 
tucanos que colorem as copas das árvores. Mais de mil espécies de aves já 
foram catalogadas.  
  
 Vegetação 
A vegetação divide-se em três categorias: matas de terra firme, matas de 
várzea e matas de igapó.  
As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e por 
este motivo não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande 
porte, como a castanheira-do-pará e a palmeira. 
As matas de várzea são as que sofrem com inundações em determinados 
períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de 
inundação é curto e a vegetação é parecida com a das matas de terra firme. 
Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação 
é semelhante a das matas de igapó. 
As matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Estão 
quase sempre inundadas. Nelas a vegetação é baixa: arbustos, cipós e 
musgos são exemplos de plantas comuns nestas áreas. É nas matas de igapó 
que encontramos a vitória-régia, um dos símbolos da Amazônia. 

  Solo 
O solo da floresta amazônica é em geral bastante arenoso. Possui uma fina 
camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos 
e animais mortos. Esta camada é rica em húmus, matéria orgânica muito 
importante para algumas espécies de plantas da região. Em áreas 
desmatadas, as fortes chuvas "lavam" o solo, carregando seus nutrientes. É o 
chamado processo de lixiviação, que deixa os solos amazônicos ainda mais 
pobres. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a 
agricultura. 
Mas se apenas essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? Aqui 
está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. 
Neste processo a camada de húmus tem um papel fundamental. Além disso, 
os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas 
raízes das árvores, e estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes 
para enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem de 
nutrientes. 

Relevo  
 
As planícies são constantemente inundadas pela água dos rios. Na região de 
planaltos existem algumas serras, como as de Taperapecó, Imeri e 
Parima.  Ficam na Amazônia as formações de relevo mais baixa  - planície 

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=775&sid=2


Amazônica - e mais alta - planalto das Guianas - do país. É nesse planalto que 
se encontra o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com cerca de 3.015 
metros.  
Compõem o bioma Amazônia planícies (terrenos com pouca variação de 
altitude), depressões (tipo de relevo aplainado, onde são encontradas colinas 
baixas) e planaltos (terrenos com superfície elevada). 
 
Água 
A água é um importante componente em um ecossistema. Isto porque a água é 
fundamental para a vida. No caso da floresta amazônica, a água doce é 
abundante: trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o 
Amazonas, que possui mais de mil afluentes (rios menores que nele 
deságuam), é o mais largo do mundo e grande responsável pelo 
desenvolvimento da floresta. 
Os rios influenciam a vida dos animais e, como você já viu, a vegetação do 
lugar. De forma geral, são classificados em três tipos: rios de águas barrentas, 
de águas claras e águas pretas. 
Por fim, os rios de águas pretas são assim denominados por nascerem em 
terrenos de planície e carregarem a areia e o húmus que caracterizam o solo 
de tais terrenos. O húmus é o grande responsável pela cor escura das águas. 
O mais conhecido rio amazônico de aguas pretas é o rio Negro.A coloração da 
água varia de acordo com determinadas substâncias que podem ser 
encontradas nos rios. Os chamados rios de águas barrentas, como o Madeira e 
o próprio Amazonas, têm a cor da água modificada por serem ricos em 
sedimentos e nutrientes. Os de águas claras, como o Xingu, o Tapajós e o 
Trombetas possuem muitos trechos de corredeiras e cachoeiras. Estes rios não 
banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de água barrenta. Desta 
forma apresentam água mais cristalina. 
  
 Clima 
 
Na região amazônica chove bastante e a temperatura é elevada, normalmente 
variando entre 22ºC e 28ºC. É o chamado clima equatorial úmido, que 
caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. E como o clima 
interfere? Pelo que vimos até aqui, você já deve imaginar alguma forma... Por 
exemplo: de acordo com a intensidade das chuvas sobe o nível dos rios; com o 
aumento do nível dos rios algumas áreas podem ser alagadas e, uma vez 
alagadas, essas áreas podem ser mais ou menos adequadas à vida de 
determinados vegetais e animais. 
  
Fatores como o clima, relevo, solo e água interferem na vida de animais e 
vegetais. Não foi isso que vimos ser a definição de um ecossistema?  A relação 
entre seres vivos e não vivos em uma região? Pois é, quando falamos da 
Amazônia existe ainda outra relação que está colocando em risco o equilíbrio 
do ecossistema. A relação entre os homens e a floresta.  
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
ATIVIDADE 

1- Leitura do texto; 

2- Faça uma pesquisa sobre as principais consequências do 

Desmatamento da Floresta Amazônica para o Brasil e para o 

Mundo. 

3- Produza um texto de no mínimo 20 linhas relatando o resultado da 

pesquisa realizada. 

https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico?utm_source=google-

ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=biomas&keyword=%2Bamaz%C3%B4nia%20%2Bflores

ta&creative=32039 

Adapdado por Sabrina Leal C. Machado 

IMAGENS 

REPRESENTANDO A 

BIODIVERSIDADE DA 

FLORESTA AMAZÔNICA. 

NÃO NECESSITA 

IMPRESSÃO!  

https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=biomas&keyword=%2Bamaz%C3%B4nia%20%2Bfloresta&creative=32039
https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=biomas&keyword=%2Bamaz%C3%B4nia%20%2Bfloresta&creative=32039
https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=biomas&keyword=%2Bamaz%C3%B4nia%20%2Bfloresta&creative=32039
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Referência bibliográfica: <www.hiteacher.com.br>Acesso em: 26/06/2020 

 

 

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Interpretação e Diferenciação cultural Período: 06/07 a 10/07  

1. Veja o texto abaixo e responda: 

The church fair, usually with a charity bazaar, is called a quermesse. The festivities also celebrate 
rural life, the farmers (agricultores) life, and feature typical dress, food and dance. They usually 
take place in a large open space outdoors (cartazes)  and flags (bandeiras) and pleople release 
hot air ballon (balão de são joão) called an arraial and people dress up as farmers, or country 
folk (caipira) with straw hats (chapéu) and checked shirts or dresses. 

São João celebrates marriage, so couples dance a kind of square dance called a quadrilha which 
features a mock wedding with the bride and groom. June is the time of the corn harvest, so special 
dishes are prepared made with corn. Canjica is made from grated corn and coconut, boiled with 
water, milk, sugar and cinnamon. Pamonha is a sweet concoction of corn paste which is rolled 
and baked in fresh cornhusks. Pinhão, an edible pine seed is also very popular. 

A typical drink is the quentão. As the name suggests, this is a hot alcoholic drink with ginger and 
usually cachaça – a kind of rum made from sugar cane and commonly known as pinga. Bonfires 
(Foqueiras) and firework (fogos) displays are also important features of these colourful two-
week celebrations. 

1º) Preencha as lacunas abaixo com os vocabulários em destaque. 

Hats and checked shirts or dresses – Bonfires – firework – outdoors and flags -  hot air 
ballon 

a) People usually wear ______________ at a June Festival. 
b) People release ______________________ in the air on São João. 
c) Some folks have the costume of jumping over the ________________ as a sign of good luck. 
d) On June Festival, all the city, public buildings and stores are decorated with 
___________________. 
e) ______________ is more common on New Year Ever rather than on June Festivals. 

 

 

Vocabulary: 

Wear: Vestem 

Release: Soltam 

Folks: Caipira 

Jumping over: Pular ou passar em 

cima 

Decorated with: decorados com 

More Common: Mais comum 

New Year: Ano novo 

 

http://www.hiteacher.com.br/
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Referência bibliográfica: <www.hiteacher.com.br>Acesso em: 26/06/2020 
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Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 06/07/2020 ao dia 10/07/2020 
Turmas: 6° ao 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
MONA LISA 

 
Na letra da música que nós estudamos na semana passada estava escrito o 

nome de um quadro de arte chamado: Mona Lisa. Esta é a mais notável e conhecida 

obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. 

O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco 
tímida. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão, 
o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Encontra-se exposto no Museu do 
Louvre, em Paris, e é uma das suas maiores atrações. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora 
%20Lisa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano 
 

 
ATIVIDADE 

A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como 
referência uma obra anterior para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a 
ela um toque pessoal, de acordo com as próprias experiências (fonte: 
https://iphotochannel.com.br/colunistas-de-fotografia/o-que-e-releitura-e-o-que-e- 
plagio-em-arte-e- 
fotografia#:~:text=A%20releitura%20de%20uma%20obra,falsifica%C3%A7%C3%A3o 
%20ou%20de%20uma%20c%C3%B3pia.). 

Sabendo disso, faça uma releitura em seu caderno da obra Mona Lisa. Aqueles 

que quiserem usar o celular para realizar a atividade pode. Depois envie para mim. 
Faça com capricho e use a sua criatividade! 

 

Obra original Exemplo de releitura 
 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora%20Li 
sa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano. 
https://gramho.com/media/2286034247565688415. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://gramho.com/media/2286034247565688415


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  
“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):___________________________________________TURMA:6,7,8 ou 9______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Festa Junina e as tradições religiosas Período: 06/07 a 10/07  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Festa Junina e suas tradições 

Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a 

festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento 

chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus 

espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso 

considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. 

As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser 

cristianizadas a partir do momento em que o Cristianismo se consolidou como a principal região do 

continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do 

catolicismo... 

O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições 

bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá 

pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida 

no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos 

anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. 

Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em 

parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além 

disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das 

zonas rurais.... 

Responda: 

1. Por que a festa junina era realizada por povos pagãos? 

2. Quando a comemoração junina se tornou parte do cristianismo? 

3. Quando a Festa Junina começou a ser realizada no Brasil? E qual povo que a trouxe? 

4. Qual era o antigo nome da Festa Junina? 

5. Como é vista a Festa Junina atualmente? 

6. Você, particularmente, gosta das Festividades Juninas? Você já conhecia a história da origem 

desta festividade? Qual parte ou algo que não pode faltar em uma Festa Junina? 

 

Referências: 

Fonte texto:< https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm> Acesso em: 

26/06/2020 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio Vivácqua. ES 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-colonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Disciplina: Educação Física 

DATA: 06/07/2020 a 10/07/2020                       SÉRIE: 7°ANO 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

TEMA: GINÁSTICA LABORAL 
 

A proposta é aproveitar este período de distanciamento social, devido à 

pandemia do novo corona vírus (covid-19), em benefício da saúde mental e 

física. Com exercícios simples e alongamento é possível dar uma energia 

extra para o corpo, quebrar a monotonia e a repetição de movimentos durante 

o estudo no trabalho ou até mesmo postura na qual fica em frente do 

computador, celular e TV. Melhorando a postura, evitando prejuízos e futuras 

lesões. 

 
1) Atividade pratica para ser realizado em casa, o aluno (a) e demais 

pessoas da casa. Podendo colocar musica relaxante para efetuar a 

ginástica. (SE PUDER TIRA FOTO DO EXERCICIO EM CASA) 

Cada exercício tem duração de 10 segundos. Segue a figura abaixo 

para realização dos exercícios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginastica laboral - PESQUISA GOOGLE/ ginastica laboral, exercícios... 

https://www.pinterest.com 

 

 

 

 

 

 

Boas atividades, em breve estaremos juntos novamente. 


	Atividade domiciliar de Arte

