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PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 4 / dia: 08/07/2020       

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               2

Unidade temática Unidade linguística/semiótica

Objetos do conhecimento Fono-ortografia

Habilidade desenvolvida (EF67LP32) Escrever palavras com correção
ortográfica, obedecendo as convenções da 
língua escrita.

Conteúdo trabalhado Acentuação

      Com relação aos verbos, as regras de acentuação são bem claras:

      Os verbos ter e vir não são acentuados na primeira pessoa do indicativo, como por
exemplo:  ele tem, ele vem. Mas na terceira pessoa do indicativo eles são acentuados,
como por exemplo: eles vêm, eles têm.

    Já os verbos conter, deter, manter e reter ficam da seguinte forma no singular:

    Ele contém, ele detém, ele mantém, ele retém

   Estes mesmos verbos ficam da seguinte forma no plural:

    Eles contêm, eles detêm, eles mantêm, eles retêm

Obs: Dessa forma, o que muda com relação ao verbo do singular ao plural é o acento.

Exercício:

1.  Complete  as  frases  corretamente,  escolhendo  um  dos  verbos  entre  parênteses.
Observe os exemplos trabalhados anteriormente.

a)Ela ________ ( tem/têm) muitas amigas.
b)Eles __________( tem/têm) dúvídas em relação à matéria.
c)Ela ___________( vem/vêm) a pé da escola.
d)Elas ___________( vem/vêm) todos os dias juntas para casa.

Fonte: William Roberto Cereja e Thereza Cochar de Magalhães. Gramática Reflexiva. São Paulo: 
Atual, 2008.



PERÍODO: CIÊNCIAS

Aula 1 / dia: 08/07/2020                                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas 1

Unidade temática Vida e evolução

Objetos do conhecimento Diversidade e ecossistema
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Habilidade desenvolvida EF07CI09

Conteúdo trabalhado O solo

                           Características dos seres vivos.

                                    Reino monera.

                  A estrutura celular no reino dos moneras.

     Monera são todos seres vivos unicelulares e procariontes, isto é, sem núcleo
organizado, individualizado por membrana.

     Seu material genético encontra-se disperso no citosol. Nesse reino, incluem-
se as bactérias e as arqueas.

     Além da  ausência  de  núcleo  individualizado,  as  células  dos  moneras
apresenta organelas membranosas, como mitocôndrias e cloroplastos.

     As únicas organelas existentes no citosol bacteriano são os ribossomos. Ai
ocorre a produção de proteínas.

     A célula é formada de:

     - ribossomas

     - citosol

    - parede celular

    - membrana plasmática

    - material genético

    As bactérias são encontradas em todos os ecosistemas da terra. Esses seres
microscópios  são  geralmente  que  oito  micrometros  (símbolo:  Um)  de
comprimento (1 um = 0,001 mm).



PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 3 / dia:  08/07/2020      

Base Nacional curricular

Competências específicas  3 e 6

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Linguagem algébrica: variável e incógnita

Habilidade desenvolvida (EF07MA13) Compreender a ideia de variá-
vel, representada por letra ou símbolo, para 
expressar
relação entre duas grandezas, diferenci-
ando-a da ideia de incógnita.

Conteúdo trabalhado Expressões Algébricas

      Copiar
     Continuação aula dia 07/07
      Valor numérico das expressões algébricas

      Quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir seu valor
na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. 
Para tanto, é preciso saber que o coeficiente sempre multiplica a incógnita que 
acompanha. Como exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a 
seguir, sabendo que x = 2 e y = 3.
4x2 + 5y
      Substituindo os valores numéricos de x e y na expressão, teremos:

4·22 + 5·3

PERÍODO: EDUCAÇÃO FÍSICA

Aula 2 / dia:   08 Julho

Base Nacional curricular

Unidade temática  Esporte

Objetos do conhecimento  Esporte de invasão

Habilidade desenvolvida  (EF35EF05) 

Conteúdo trabalhado  Conhecer a origem do Voleibol

  Continuação da aula anterior.

  Finalizar as questões, após tirar uma foto das questões resolvidas e passar para meu whats, com
seu        nome,  turma,  escola  e  data.  O trabalho também pode ser  entregue na escola,  após
terminado. 


