
AULA 7 ANO   09/07

PERÍODO: LÍNGUA  INGLESA
Aula 1 / dia: 09/07/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 4 
Unidade temática Gramática;
Objetos do conhecimento Verbo modal can - presente; Correção dos 

exercícios.
Habilidade desenvolvida

EF07LI20; EF07LI19;

Conteúdo trabalhado Verbo modal can – exercícios; Pronomes 
demonstrativos.

  Para  que  a  correção  dos  exercícios  anteriores  seja  realizada  preciso  da
participação de vocês, visto que as respostas são pessoais.

  Começarei com o novo conteúdo.

  Demonstrative Pronouns  

  Os  pronomes  demonstrativos  em inglês (demonstrative  pronouns   )  são
utilizados para indicar algo (pessoa, lugar ou objeto) e mostrar sua posição no
espaço. 

  Isso porque alguns deles são utilizados quando o falante está perto, e outros,
quando está longe. 

  Diferente do português, os pronomes demonstrativos não variam em gênero.
Ou seja, a mesma palavra é usada no feminino e no masculino. No entanto, há
variação de número (singular e plural) 

 

  Demonstrative Pronouns Tradução 

  This (singular) este, esta, isto 

  These (plural) estes, estas 

  That (singular) esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo 

  Those (plural) esses, essas, aqueles, aquelas 

  

Pay Attention! (Atenção) 

This   e  that   é usado no singular. O primeiro é empregado quando o falante
está perto do objeto ou do sujeito. Já o segundo, quando o falante está longe. 

O these  é a forma do plural do this  . O those  , por sua vez, é a forma do plural
do that  . Portanto, da mesma forma que os pronomes no singular, o these  é



utilizado  para  indicar  proximidade;  e  o  those   ,  indica  que  a  pessoa  está
afastada daquilo que está mostrando.

 PERÍODO: CIÊNCIAS

Aula 2 / dia: 09/07/2020       

Base Nacional curricular

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 gerais dos seres vivos.
                                                       Reino monera.
                                        As diferentes formas das bactérias.

       De acordo com a forma que apresentam, as bactérias podem ser:
       - espirilo : forma de espiral
       - coco : forma arredondada
       - vibrão : forma de virgula
       - bacilo : forma de bastonete

      Responda:

 O que é monera?
 Onde é encontrado o seu material genético?
 Quais as bactérias que se encontram no reino monera?
 Como a célula é formada?
 O que são bactérias?
 Onde existe os organelas?

PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 4 / dia:   09/07/2020    

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 08/07

      Observe que o coeficiente multiplica a incógnita, mas, para facilitar a escrita, o sinal 
de multiplicação é omitido nas expressões algébricas. Para finalizar a resolução, basta 
calcular a expressão numérica resultante:
4·22 + 5·3 = 4·4 + 5·3 = 16 + 15 = 31
       Vale dizer que duas incógnitas que aparecem juntas também estão sendo 
multiplicadas. Se a expressão algébrica acima fosse:
2xy + xx + yy = 2xy + x2 + y2

     Seu valor numérico seria:

2xy + x2 + y2 = 2·2·3 + 22 + 33 = 12 + 4 + 9 = 25

PERÍODO: HISTÓRIA

Aula 1 / dia:    09.07.2020                                       

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)      1;2;

Unidade temática Humanismos, Renascimentos e o Novo 
Mundo

Objetos do conhecimento Humanismos: uma nova visão de ser 
humano e de mundo
Renascimentos artísticos e culturais

Habilidade desenvolvida (EF07HI04) Identificar as principais 
características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus 
significados.

Conteúdo trabalhado Renascimentos

Bom dia pessoal!
Como  estudamos  na  aula  passada,  as  ideias  do  humanismo  repercutiram  na
sociedade Europeia e por consequência também no pensamento de Europeus que
viviam nas colônias americanas.
  Hoje  vamos  entender  o  que  foram  os  Renascimentos  cultural,  comercial  e
ciêntífico.

O  Renascimento  comercial é  o  nome  que  se  dá  ao  processo  de
crescimento comercial pelo  qual  a  Europa  passou  a  partir  do  século  XI.
Esse renascimento aconteceu a  partir  do  desenvolvimento  de um excedente comercial e
resultou no surgimento de rotas comerciais por toda a Europa. 
O Renascimento Cultural foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se
estendeu por toda a Europa até o século XVI.Os artistas, escritores e pensadores renascen-
tistas expressavam em suas obras os valores, ideais e nova visão do mundo, de uma socie-
dade que emergia da crise do período medieval.
O Renascimento Científico foi um período de desenvolvimento da ciência (astronomia, ma-



temática, física, química, anatomia, etc.) que ocorreu durante o período do Renascimento (sé-
culos XV e XVI).
Dessa forma, representou uma revolução científica pautada no racionalismo, que mudou a 
forma de ver o mundo, ou seja, a mentalidade das pessoas.

Aula 2 / dia:        09.07.2020

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)    1;2;

Unidade temática Humanismos, Renascimentos e o Novo 
Mundo

Objetos do conhecimento Humanismos: uma nova visão de ser 
humano e de mundo
Renascimentos artísticos e culturais

Habilidade desenvolvida (EF07HI04) Identificar as principais 
características dos Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus 
significados.

Conteúdo trabalhado Características do Renascimento

Continuação do texto:

Principais características do Renascimento: 

O elemento central foi o humanismo, (como vimos na aula passada)no sentido de valori-
zar o ser humano, considerado a obra mais perfeita de Cristo. Além do humanismo temos:

1) Racionalismo: Baseado na convicção de que tudo se podia explicar pela razão e
pela observação da natureza, tentava compreender o universo de forma calculada
e matemática.

2) Antropocentrismo: renascentista, ou seja, a ideia do homem como centro das pre-
ocupações intelectuais e artísticas.

3) Naturalismo: pregava a volta à natureza.
4) Hedonismo: defendia o prazer individual como o único bem possível.
5) Neoplatonismo: defendia  uma elevação espiritual,  uma aproximação com Deus

através de uma interiorização em detrimento de qualquer busca material.
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/

Neste  site:  https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-o-renascimento/ temos  vá-
rios exemplos do renascimento cultural/artístico, quem tiver acesso à internet pesquise uma
obra de arte renascentista. Se puder poste no whats ou escreva no caderno.

Bom trabalho!

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foi-o-renascimento/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/
https://www.todamateria.com.br/neoplatonismo/
https://www.todamateria.com.br/hedonismo/
https://www.todamateria.com.br/antropocentrismo/
https://www.todamateria.com.br/racionalismo/
https://www.todamateria.com.br/humanismo/

