
 

 
 

Escola: ______________________________________________________ 

Ano:7º 

Área: Português 

• Leia esta tira “Calvin”, de Bill Watterson. Em seguida, responda às 

questões: 

 

Disponível em:<http://tiras-do-calvin.tumblr.com>. 

1) Releia esta passagem do primeiro quadrinho: 

“Você só pode estacionar se me der 50 centavos.”. 

Os termos sublinhados indicam que Calvin: 

a) fez uma proposta 

b) realizou uma persuasão 

c) impôs uma condição 

d) fez uma promoção 

 2) Explique o porquê do destaque nos termos “meu” e “minha” na 

resposta do pai ao Calvin:  

 3) O que nos revela o último quadrinho? 

 4) Justifique o emprego das formas “por que” e “porque” na tira: 

Secretaria Municipal de   
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Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-tira-do-calvin-7o-ano/amp, acesso em 
01/06/2020, 

 
 

•  Leia a tirinha e depois responda as questões abaixo: 
 

 
Fonte: http://tudosaladeaula.blogspot.com/2016/06/interpretacao-tirinha-6-e-7.html?m=1 

 
5) No último quadrinho, o uso das letras maiúsculas e do uso da 
exclamação revelam que Mafalda ficou 
a)    triste. 
b)   preocupada. 
c)    alegre. 
d)   indignada. 
 
 
6) A expressão do pai de Mafalda no último quadrinho revela que ele ficou 
a)    com raiva. 
b)   triste. 
c)    confuso. 
d)   alegre. 
 
 
7) A finalidade da tirinha acima é 
a)    promover reflexão. 
b)   gerar dúvida no leitor. 
c)    mostrar como se planta uma árvore. 
d)   causar humor. 
 
 
8) A tirinha acima apresenta uma linguagem 
a)      verbal, somente. 
b)      não verbal, somente. 
c)      mista. 
d)      nenhum tipo de linguagem. 

Fonte: http://tudosaladeaula.blogspot.com/2016/06/interpretacao-tirinha-6-e-7.html?m=1, acesso em 01/06/2020 

 
 
 
  

http://tudosaladeaula.blogspot.com/2016/06/interpretacao-tirinha-6-e-7.html?m=1
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2016/06/interpretacao-tirinha-6-e-7.html?m=1
https://3.bp.blogspot.com/-WOhmHwXsqak/V3L1MtZdI-I/AAAAAAAAB_Q/CqnkJBfkwSoqebNnL8gKKTCgOFBYxahFQCLcB/s1600/tirinhamauricio.jpg


 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
Atividades do Período 08/06/2020 à 10/06/2020  
Conteúdo: Estatística (Gráficos) 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

Atividades 
 1) Observe o gráfico a seguir e responda:  

 
a)  Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes.  
b) Em qual dia da semana houve menos visitantes? 
c)  Quantas pessoas, ao todo, visitaram o Parque do Ibirapuera nos cinco dias?  
                                                     Fonte: https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 

 
 

2) O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada 
mês. Qual mês teve mais aniversários?                                                                                                            

 
 
a) maio 
b) outubro 
c) fevereiro 
d) janeiro                      Fonte: http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-5-ano.html 
 

 

 

Referências: 

https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 

http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-5-ano.html 

https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html
http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-5-ano.html
https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html
http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-5-ano.html
https://1.bp.blogspot.com/--PyA01mSmXA/XJPatjMXlNI/AAAAAAAABZs/nXrln13sWLkdg2qhBKkSGzwnSEsQCIQiQCLcBGAs/s1600/gr%C3%A1fico+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-N42VXs2wbMs/VhwH8ylwsaI/AAAAAAAABkA/1FyeKuc9rx8/s1600/w36.png


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              9ª SEMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

De acordo com o que lemos acima à respeito da Biodiversidade brasileira, 

vimos que algumas espécies animais estão ameaçadas não apenas pela 

devastação das formas vegetais do Brasil, mas também pelo tráfico ilegal. 

Gostaria que você assistisse ao desenho animado “Rio” (se já assistiu 

melhor ainda!!), e desse a sua opinião à respeito do tráfico ilegal de animais 

silvestres, que infelizmente ocorre no Brasil. Divirta-se, e boa reflexão!!  



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              9ª SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

1) De acordo com os textos acima, responda: 

a) Qual era a principal forma de dominação Asteca na conquista de novas terras? 

 

 

b) Que tipos de produtos eram comercializados em Tenochtitlán? 

 



 

 

 

ATIVIDADE 09 CIÊNCIAS 7º ANO 

ALUNO:______________________________________________________________ 

ESCOLA:_____________________________________________________________ 

 

 

A Importância das Minhocas Para o Meio 

Ambiente 
 

Embora o devido valor não seja dado, as minhocas contribuem, e 
muito, para o meio ambiente e para a agricultura. Se você é daquele 
(a) que não suporta ver, e muito menos, tocar neste animal, leia esta 
matéria e reveja o seu conceito. 
Dentre tantos motivos que fazem a minhoca ser um animal importante, 
ressalto dois: 
– Se alimentam dos restos orgânicos que ficam depositados na terra, 
seja de animais ou vegetais, por isso, ela é chamada de detritívoro. 
– Por alimentarem-se destes restos de alimentos, com a ação de 
bactérias sobre estes restos alimentares, a minhoca elimina suas 
fezes no solo sob a forma de húmus, um insumo orgânico 
importantíssimo. 

Húmus: um bem para o meio ambiente 
O húmus é um excelente adubo natural, que agiliza o processo de 
crescimento dos vegetais em geral. Isso acontece porque contém 
nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio, entre vários outros 
nutrientes de elevado valor para a nutrição das plantas. 
O simples movimento destes invertebrados no solo faz diversos túneis 
que ajudam na circulação do ar dentro do solo, beneficiando as raízes 
das plantas e também facilitam a penetração de água das chuvas, 
fazendo com que as raízes absorvam os líquidos e se fortaleçam mais 
rápido. 
Como algumas minhocas podem viver até 16 anos, (isso mesmo que 
você leu) e sua reprodução é muito rápida, cada minhoca consegue 
colocar até 15 milhões de ovos no decorrer da sua vida, o que facilita 
ainda mais a produção de húmus e, consequentemente, aumenta os 
benefícios ao solo. 
E você achando que a minhoca servia apenas como isca em 
pescarias, não é mesmo? Agora, quando você pensar nelas, pense 



também no benefício que trazem para o meio ambiente, plantas e para 
a qualidade do seu alimento do dia-a-dia. 
 

Fonte: https://www.miltonpadovan.com.br/blog/minhocaagriculturaemeio-ambiente/ 

 

 

ATIVIDADE 
Produzir Húmus através de um minhocário 
  

Materiais necessários: 

 
 01 garrafa pet transparente 

 01 sacola plástica preta 

 Areia de construção  

 Terra preta 

 Restos de alimentos (cascas de frutas, legumes e ovos em pouca 

quantidade para evitar mau cheiro) 

 10 a 15 minhocas 

 01 copo de água  

 

Passo a Passo: 

 

 Retire a parte de cima da garrafa pet com o auxilio de um adulto para 

evitar acidentes; 

 Adicione no fundo da garrafa pet o equivalente a um dedo de areia, em 

seguida adicione dois dedos de terra preta; 

 Repita esse processo até atingir metade da garrafa pet; 

 Coloque os restos de alimentos em pedacinhos bem pequenos e em 

pouca quantidade; 

 Coloque as minhocas; 

 Adicione 01 copo de água; 

 Cubra a garrafa pet com a sacola plástica preta (minhocas gostam de 

ambientes escuros); 

 Faça pequenos furos na sacola na parte de cima para entrar oxigênio; 

 Gravam vídeos ou tirem fotos do processo de montagem com 

autorização do responsável e enviei para o professor. 

 Façam anotações e tirem fotos uma vez por semana até completar um 

mês para verificarmos a evolução na produção de húmus. 

 Após esse período, devolva as minhocas para o solo e utilize o húmus 
produzido em plantas e hortas, a mamãe vai adorar!    

  

https://www.miltonpadovan.com.br/blog/minhocaagriculturaemeio-ambiente/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google:  

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6 e 7_____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 08/06/2020 a 10/06/2020 

OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Inglês logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1. Leia o Texto abaixo e complete com verb To Be (AM, Are or IS). 

Her name ____ Ane, She ___  30 years old, She _____ a History Teacher. She Works at 

Public School. Nowadays, she ____ living in a Airbnb with her husband (Paul). I ___ her friend, 

since we was child.  

 

2. Pense em palavras que você usa no seu cotidiano, porém estão em inglês, como exemplo 

facebook, liste-as abaixo e tente escrever uma tradução a partir da sua visão. 

Exemplo: Facebook: Uma rede social, onde escrevemos e postamos fotos do que queremos. 

 

A._______________________________________________________________ 

B._______________________________________________________________ 

C._______________________________________________________________ 

D._______________________________________________________________ 

E._______________________________________________________________ 

 

3. Complete the greetings: 

(A).Bom dia! – Good__________________. 

(B).Boa tarde! – Good_________________. 

(C).Boa noite!( ao encontrar alguém) – Good__________________. 

(D).Boa noite! ( ao despedir-se de alguém) – Good________________. 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua. Atílio Vivácqua. 2020 

Ativ.3: <https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-6o-ano/> 

Acesso em: 01/06/2020 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-6o-ano/


 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 08 / 06 / 2020 ao dia 10 / 06 / 2020 
Turmas: 6° e 7º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
PLANETA AZUL 

 
Leia a letra da música “Planeta azul” de Chitãozinho e Xororó. Em seguida, se 

possível, assista ao vídeo desta música disponível no seguinte site:  
https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo 
 

A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 
Se invertem as estações do ano 

Faz calor no inverno e frio no verão 
Os peixes morrendo nos rios 

Estão se extinguindo espécies animais 
E tudo que se planta, colhe 

O tempo retribui o mal que a gente faz 
 

Onde a chuva caía quase todo dia 
Já não chove nada 

O Sol abrasador rachando o leito dos rios secos 
Sem um pingo d'água 

Quanto ao futuro inseguro 
Será assim de Norte a Sul 

A Terra nua semelhante à Lua 
 

O que será desse planeta azul? 
 

O rio que desce as encostas já quase sem vida 
Parece que chora um triste lamento das águas 

Ao ver devastada, a fauna e a flora 
É tempo de pensar no verde 

Regar a semente que ainda não nasceu 
Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida 

Estar de bem com Deus 
 

O que será desse planeta azul? 
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/ 
 

EXERCÍCIO 
Precisamos mudar os nossos hábitos se quisermos preservar o nosso meio 

ambiente. Uma das atitudes que precisamos ter é reduzir a quantidade de lixo que 
jogamos fora todos os dias. Para isso, podemos, por exemplo, reutilizar materiais que 
seriam jogados fora. Sua tarefa desta semana é reutilizar um material que seria 
jogado fora! Quem sabe as pontas de lápis viram um belo desenho? Quem sabe 
folhas de jornal viram um belo quadro de arte?  Ou quem sabe uma garrafa pet vira 
um vaso de plantas? Use a sua criatividade e transforme aquilo que iria para o lixo em 
uma bela obra de arte! Se puder, tire fotos ou faça um vídeo de você confeccionando 
sua bela obra de arte e envie para mim!  Irei amar receber! Estou aguardando! Bom 
trabalho! 

https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo
https://www.letras.mus.br/chitaozinho-e-xororo/45235/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,_________ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Valores Humanos  Período: 08/06 a 10/06 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  
 

                                                      ATIVIDADE 

1- Leia o poema abaixo:  

É... 

Cada um com seu valor; 

Qualidades e defeitos... 

Mas, com valor; 

Todos nos temos um valor; 

Valor que nos damos... 

Cabe-nos 

Aumentar ou diminuir esse valor, 

Através de nosso pensar, 

Vivência e ações relativas a nós e aos outros; 

Por isso a inveja, a ambição e a maldade são coisas inúteis 

Numa vida que nos pertence... 

E qualquer juízo ou ação 

Pertencerá e refletirá em nós mesmos, 

Sempre... 

 

2- Como você faz para valorizar a sua vida?  

3- É possível ser feliz, praticando atos de inveja, ambição e maldade nesta vida?  

4- Qualquer Juízo ou ação, pertencerá e refletirá em nós mesmo, sempre... justifique esses 

versos!  

5- Faça um comentário sobre os valores a si mesmo e aos outros:  

 

 

Fonte Poema:<www.pensador.com>poemas-que-falam-dos-valores...>acesso:28/06/2020 

 

Atividades: FERNANDES, João Flávio. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. 

Atílio Vivácqua. ES 



 
Turmas:   6 ° e 7º 

Atletismo 

 

O atletismo nasceu na Grécia, onde foram criados os estádios para realização das 

corridas a pé. Foi na Grécia também que houve o primeiro registro de uma 

competição de atletismo, durante as Olimpíadas realizadas em 776 a.C. 

 

A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. As 

corridas são divididas em curta distância ou de velocidade; média distância ou de 

meio fundo; e longa distância ou de fundo. A pista de corrida contém oito raias, com 

largura mínima de dez metros. A pista oficial de atletismo é composta de duas retas 

e duas curvas.  

 

RIBEIRO, Thiago “Atletismo: Mundo educação”. Disponível em:. 
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo .  Acesso em 02 de junho de 2020. 

  

Atletismo: um esporte com muitas modalidades 

O Atletismo é um esporte composto por diversas modalidades classificadas 

em:  

- Corridas: de curta distância e longa distância, além de provas de 

revezamento e com obstáculos e da marcha atlética; 

- Saltos: de altura, em distância e triplo; 

- Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e de 

peso. Consiste em lançar o objeto o mais longe possível do ponto inicial. 

 

Há também as provas combinadas que unem duas ou mais modalidades sob 

um mesmo nome e que variam conforme o sexo. A prova feminina é o Heptatlo, que 

consiste em corrida de 100 metros com barreiras, salto em altura, corrida de 200 

metros, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros de corrida. 

 

O Decathlon é uma prova masculina composta de: 100 metros de corrida, 

salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros de corrida, 

https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo


corrida de 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso 

de dardo e é finalizado com 1500 metros de corrida. 

 

 

A primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em atletismo é a 

corrida. Historicamente, o ato de correr acompanha todo o processo de evolução 

humana: antes do desenvolvimento da criação de animais, os homens centravam-se 

na prática da caça e da coleta de alimentos para conseguir sobreviver. Há grandes 

indícios de que a caça, por necessitar da agilidade humana em pegar a presa, tenha 

sido em parte responsável pelo desenvolvimento da corrida. Essa ideia fornece certo 

fundamento para a afirmação bastante comum (mas que ainda ninguém conseguiu 

comprovar) de que o ótimo desenvolvimento de atletas quenianos em corridas de 

longas distâncias se deve à tradição de seu povo em caçadas. Algumas pessoas 

vão mais longe ao afirmar que até o tipo de corpo dos corredores quenianos é 

resultado das antigas atividades caçadoras, cujas habilidades teriam sido 

transmitidas geneticamente. Outra ligação da evolução humana com o atletismo são 

as provas de arremesso e de lançamentos: há um mito de que os homens 

arremessavam pedras e pontas afiadas para auxílio na caça. 

 
RONDINELLI, Paula. "Atletismo: um esporte com muitas modalidades"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo . Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

1)De acordo com textos acima coloque V quando julgar Verdadeiro e F quando 

Falso e assinale a alternativa correta. 

(   ) A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. 

(  ) Foi na Alemanha também que houve o primeiro registro de uma competição de 

atletismo. 

(   ) Ligação da evolução humana com o atletismo são as provas de andar e correr. 

(   )  Lançamentos e Arremessos: podem ser de dardo, disco, martelo e de peso. 

 

(A) F, F, F, F  

(B) V, V, V, V 

(C) V, F, F, V 

(D) V, F, F, F 

 

2) De acordo com segundo texto acima descreva as principais modalidades do 

atletismo. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/atletismo


 

 

 

 

 

3) Observe as imagens abaixo e marque x imagem correta: qual a imagem que está 

relacionada ao lançamento de peso?  

                  
  

A) (  )                             B) (  )                       C) (  )                    D) (  ) 

 
Imagens retirada no site: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo. Acesso em 

02 de junho de 2020. 

 

 

4) Observe as imagens abaixo e marque x imagens corretas: qual das imagens 

mostra o salto com obstáculo? 

                                             
 

A) (  )                             B) (  )                                   C) (  )                              D) (  ) 

 
Imagens retiradas no site: http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo. Acesso em 

02 de junho de 2020. 

 

 

5) Complete corretamente o nome de três esportes que faz parte do atletismo.  

   

http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo
http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/esportes/atletismo


S__LT__  EM  A__T__RA 

M__RA__ON__ 

__ANÇ__DOR 

DE  D__SC__ 

 

Atividades adaptada pela professora. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/SamuelAlencar2/avaliao-de-educao-fsica-1-ano-do-ensino-fundamental-1-2-

bimestre. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

 

https://pt.slideshare.net/SamuelAlencar2/avaliao-de-educao-fsica-1-ano-do-ensino-fundamental-1-2-bimestre
https://pt.slideshare.net/SamuelAlencar2/avaliao-de-educao-fsica-1-ano-do-ensino-fundamental-1-2-bimestre

