
Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 7º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            10.12.2020 e 10.12.2020                                       

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)      1;2;

Unidade temática A organização do poder e as dinâmicas do 
mundo colonial americano

Objetos do conhecimento A conquista da América e as formas de 
organização política dos indígenas e 
europeus: conflitos, dominação e 
conciliação

Habilidade desenvolvida (EF07HI09) Analisar os diferentes impactos
da conquista europeia da América para as 
populações ameríndias e identificar as 
formas de resistência.

Conteúdo trabalhado Escravização africana

Bom dia!  
Vou mandar o gabarito da avaliação da SME:
1. B
2. A.
3. A.

Vamos copiar o seguinte texto:

   Pós abolição. E agora?

     No final da década de 1880, a escravização no Brasil era uma situação insustentável, já que
imagem internacional do país estava prejudicada, pois esse era o último país do Ocidente a ainda
permanecer com  o  trabalho  escravizado.  Além  disso,  as  fugas  e  revoltas  de  escravos
multiplicavam-se,  e  isso ameaçava  sua  ordem,  uma  vez  que  o  Exército  havia  se  recusado  a
continuar procurando escravos fugidos.
     Com essa situação, parte dos grandes nomes do Império optou por apoiar a abolição, e isso
levou o político João Alfredo a propor a abolição sem restrições. O projeto foi apresentado dia 9
de maio de 1888, aprovado no Senado e assinado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888.
Com a lei, os escravos conquistaram sua liberdade sem restrições e os senhores de escravos não
receberam indenização.
      A vida dos agora ex-escravizados no período pós-abolição foi caracterizada por desafios, uma
vez que o preconceito na sociedade brasileira  era aberto e porque não existiram iniciativas que
dessem melhores condições àqueles que conquistaram sua liberdade.

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/princesa-isabel.htm


Os dias seguintes à abolição
     A tramitação da Lei Áurea foi acompanhada de muita expectativa, e os relatos dos historiadores
reafirmam a mobilização popular pela aprovação da lei. As ruas do Rio de Janeiro ficaram tomadas
de  pessoas  e  houve  grande  aglomeração  ao  redor  do  Senado  e  do  Paço  Imperial.  O  mesmo
aconteceu em outras regiões do Brasil, como na Bahia, onde escravos reuniram-se em locais onde
havia jornais e telégrafos, à espera de notícias sobre a aprovação da lei.
       Depois que a lei foi aprovada, a festa espalhou-se pela capital e pelo Brasil. Sua validação
aconteceu por volta das 15 horas, e a festa no Rio de Janeiro varou a noite e estendeu-se por dias.
Houve passeatas  na  rua, gritos  de  comemoração, discursos  públicos etc.  O  que  também
aconteceu em cidades como Salvador  e  Recife,  que tiveram suas ruas tomadas por  passeatas
realizadas pelos abolicionistas.
     Em Salvador, as comemorações também duraram dias, e existem inúmeros relatos que retratam
as festas populares e as reações daqueles que defendiam o abolicionismo. O historiador Walter
Fraga  traz  o  relato  de  um militante  do  movimento  abolicionista  chamado Manoel  Benício,  que
chorou copiosamente quando soube da notícia da abolição da escravidão.
      As festas tiveram amplo envolvimento dos libertos e foram efusivas em todas as partes do Brasil.
A grandiosidade das comemorações é explicada pelo historiador Walter Fraga sob o argumento de
que a abolição representava a vitória do movimento popular, além de trazer a expectativa por dias
melhores para os ex-escravizados e para o país.
Além disso,  sobre  o  grande  envolvimento  dos  libertos  nas  comemorações  pós-abolição,  Walter
Fraga argumenta que os ex-escravos sabiam que estavam vivendo um grande momento e que seu
envolvimento  com  as  festas  denotava  o  desejo  desses  de  participarem  como  cidadãos
livres das questões políticas do país.
      Passada a euforia, os historiadores contam que muitos escravos partiram em busca de seu
sustento. Muitos libertos optaram por obter seu sustento longe do lugar onde foram escravizados.
Isso acontecia porque eles queriam distanciar-se desses lugares sinônimos de tanto sofrimento,
enquanto outros iam à procura de parentes para estabelecer-se junto desses.
      Havia aqueles que queriam apenas procurar outro sustento para conquistar um bom salário. Foi
o que fez o criado do barão de Vila Viçosa que, depois da Lei Áurea, manifestou ao seu antigo
senhor sua decisão de que não seria  mais criado,  pois desejava encontrar  uma nova forma de
sustentar-se.  Esse  mesmo  barão  ainda  presenciou  seu  engenho  parar  de  funcionar,  pois  seus
antigos  escravos  haviam  se  mudado  para  a  cidade  de  Santo  Amaro.  Essas  migrações  eram
realizadas em grande parte por homens jovens, que tinham melhores condições para o trabalho
braçal e de estabelecer-se em uma terra própria. Mulheres com filhos e idosos eram os grupos com
menores  possibilidades  de  mudança.  Tal  movimentação,  porém,  levou  a  uma reação  dos  ex-
senhores  dos  escravos.  Muitos  ex-senhores  começaram  a  mobilizar  as  autoridades
para reprimirem os libertos sob os argumentos de vadiagem e vagabundagem, e os alvos eram,
principalmente,  os  libertos  mais  “insubordinados”.  Outros  senhores  acionavam  a  Justiça  para
garantirem  a tutoria  dos  filhos  de  libertas,  a  fim  de  que  elas  permanecessem.  Outros
simplesmente ameaçavam seus ex-escravizados, impedindo-os de mudarem-se.
     Foram muitas  as  reclamações  dos  ex-senhores  de  escravizados  perante  a  libertação  dos
escravos. Eles não estavam satisfeitos por verem sua autoridade construída pela escravidão ter
sido desfeita com a abolição e manifestavam isso sob a alegação de “desorganização do trabalho”.
Os  senhores  estavam insatisfeitos  porque  os  libertos  não  aceitavam mais  qualquer  condição  e
exigiam salário para trabalhar. Muitos desses senhores cometeram suicídio após o Treze de Maio.
     Os libertos, de imediato, manifestaram que não mais aceitariam os tratamentos que lhes eram
dedicados  anteriormente.  Muitos  não aceitavam  mais  trabalhar para  seus  senhores sem  o
pagamento de um salário, e até mesmo a forma como tratavam seus ex-senhores mudou. Isso
foi interpretado pelos ex-senhores como insolência. Apesar dos libertos procurarem abertamente as
melhores condições para si,  eles permaneceram ocupando uma posição marginal na sociedade



brasileira.  A falta  de  acesso  à  terra foi  uma  questão  fundamental,  pois  a  Lei  Áurea  não  veio
acompanhada de uma reforma agrária, o que forçou os libertos a permanecerem trabalhando em
ofícios com baixas remunerações. A falta de acesso ao estudo também foi algo determinante, pois,
sem esse alcance, esse grupo não teve grandes oportunidades de melhorar sua vida. Politicamente
falando,  os  ex-escravos  também  foram  silenciados  por  uma  lei  de  1881,  conhecida  como Lei
Saraiva. Essa lei estipulava que o voto era direito daqueles que possuíssem renda anual de 200 mil-
réis e vedava a participação de analfabetos — condições essas impossíveis para muitos libertos.
     Dessa forma, a luta tem sido árdua,  ao longo desses anos, para que os descendentes de
escravizados tenham melhores postos de trabalho, acesso aos diversos níveis de ensino e seus
direitos de cidadão reconhecidos e postos em prática.

Dê sua opinião no whatts sobre o preconceito racial que ainda existe nos dias atuais. 

Bom trabalho e boas férias, cuidem-se!

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/reforma-agraria.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  2 aulas – 90min
 

Aula 1 e 2 / dias: Dezembro                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas   6, 7

Unidade temática Lutas

Objetos do conhecimento Lutas indígenas

Habilidade desenvolvida  (EF35EF15) (EF67EF16) (EF89EF18)

Conteúdo trabalhado Lutas indígenas no Brasil.

Leia o texto com atenção. 

Copiar e responder, somente as questões.

Huka-huka

Por Felipe Araújo

No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores ícones como Bruce
Lee (China/EUA) e Miyamoto Musashi (Japão),  além dos famosos ninjas, comprovam esta regra.
Porém,  no  início  do  século  XXI  houve  uma  rápida  popularização  do  UFC  (Ultimate  Fighting
Championship).  Assim,  vários  lutadores  ocidentais,  principalmente  do  Brasil,  ganharam  fama
internacional.  Exemplos desta  nova fase das artes marciais  são a Família  Grace,  pais  do Jiu-Jitsu
brasileiro, Anderson Silva, Antônio Rodrigo "Minotauro" Nogueira, entre outros campeões.

Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior
tradição é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do
Xingu,  localizados no  Estado do Mato  Grosso.  O huka-huka é  bastante  praticado nessa  região  e
representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano
de 1996.

A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono
da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então
os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se
encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão.

Fora de competições,  o huka-huka é um ritual tradicional para testar a  força de jovens índios.
Geralmente, é feito após o   Quarup, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia
posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de huka-huka. 

https://www.infoescola.com/autor/felipe-araujo/386/


Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua virilidade.

A arte marcial  indígena é tão eficiente que,  em São Paulo,  vem sendo testada na formação de
Policiais Militares. Outro campo em que o huka-huka marca presença é o UFC. Um exemplo é o
lutador  Anderson  Silva,  peso  médio  que  foi  até  o  Xingu  para  aprender  com  os  indígenas  que
originaram a  arte  marcial.  Silva  recebeu explicações  sobre  as  táticas  utilizadas  no  combate  e  foi
introduzido à luta da forma mais tradicional possível: pintura especial no corpo, panos grossos para
proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço.

Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possuem um cinturão, que fica com o último
campeão entre as lutas tribais. Silva participou de uma das lutas mas não durou nem 15 segundo na
arena.

Fontes:
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-
aprende-luta-local.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm

Responda de acordo com o texto.

1- Desconhecida entre o grande público, qual o nome de uma das arte marcial indígena, 
autenticamente brasileira?
2- Este estilo de combate foi criado por quais povos indígenas?
3- Em qual região, estado do Brasil?
4- Como a luta é praticada e qual seu objetivo?
5- Em qual cidade e para quem, essa arte marcial vem sendo testada?

Obs.: Como sempre, entregar as atividades no meu whats particular (foto) ou na escola. 

Identifique-as sempre.

http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/7º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 10/12/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 2
Unidade temática Estratégias de leitura;
Objetos do conhecimento Compreensão de textos;
Habilidade desenvolvida EF07LI03;
Conteúdo trabalhado Leitura e interpretação.

     Marque a alternativa correta em cada questão de acordo com o que está escrito no pequeno texto
que segue logo abaixo. Não há necessidade de traduzi-lo, mas caso vocês desejem, não há problema.

                          



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/7º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

07/12 à 15/12 sete  períodos( 315 minutos)

Aula 1 / dia:  08/12/2020 e 15/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 7

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Números racionais na representação fracio-
nária e na decimal: usos, ordenação e asso-
ciação com pontos da reta numérica e ope-
rações.

Habilidade desenvolvida (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e associá-
los a pontos da reta numérica.

Conteúdo trabalhado Números racionais – conjunto Q

     Calcule:
a) 63,33 + 17,08
b) 100,53 + 54,4
c) 151,9 + 211,65

Aula 2 / dia:  08/12/2020 e 15/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 7

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Números racionais na representação fracio-
nária e na decimal: usos, ordenação e asso-
ciação com pontos da reta numérica e opera-
ções.

Habilidade desenvolvida (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e associá-
los a pontos da reta numérica.

Conteúdo trabalhado Números racionais – conjunto Q



    Calcule:
a) 70,1 – 15,8
b) 206,2 – 119,43
c) 311,47 – 217,38

                              

Aula 3 / dia:   09/12/2020     

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 7

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Números racionais na representação fracio-
nária e na decimal: usos, ordenação e asso-
ciação com pontos da reta numérica e opera-
ções.

Habilidade desenvolvida (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e associá-
los a pontos da reta numérica.

Conteúdo trabalhado Números racionais – conjunto Q

1) Efetue estas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma irredu-
tível:

a) (      2   )  + ( -   7   ) =                           b) (+   6   )  - ( +   2   ) = 
                  5                2                                             3               5

Aula 4 / dia: 10/12/2020      

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 7

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Números racionais na representação fracio-
nária e na decimal: usos, ordenação e asso-
ciação com pontos da reta numérica e opera-
ções.

Habilidade desenvolvida (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e associá-
los a pontos da reta numérica.

Conteúdo trabalhado Números racionais – conjunto Q

     



2)       Efetue estas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma ir-
redutível:

a) (      7   )  . ( -   6   ) =                           b) (+   8   )  . ( +   6   ) = 
                  4              21                                           3                5

Aula 5 / dia: 11/12/2020         

Base Nacional curricular

Competências específicas 3 e 7

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Números racionais na representação fracio-
nária e na decimal: usos, ordenação e asso-
ciação com pontos da reta numérica e opera-
ções.

Habilidade desenvolvida (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e associá-
los a pontos da reta numérica.

Conteúdo trabalhado Números racionais – conjunto Q
   

1)      Efetue as multiplicações:
a) (- 13,7) . ( - 10,1 ) =                             b) ( + 71,46 ) : ( - 11,3 ) =

         
    



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Espanhola 7º ano Fernanda

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre 1h/a

Aula 1 / dia:  dezembro

Base Nacional curricular

Competências específicas(numerar ao lado) Não consta na BNCC

Unidade temática Não consta na BNCC

Objetos do conhecimento Não consta na BNCC

Habilidade desenvolvida Não consta na BNCC

Conteúdo trabalhado Números naturais

Escreve o nome dos números em espanhol,conforme aparece abaixo:



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências/ 7º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

1º trimestre  

Aula 1 / dia: 09/12/2020                                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 1-2-3

Unidade temática Vida e evolução

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

Habilidade desenvolvida EF07CI07

Conteúdo trabalhado Os seres vivos.

Responda texto do dia 03/12

Animais invertebrados

1) A doença de chagas é causada por?

2) Como é transmitida?

3) O que é o barbeiro?

4) O que se encontra nas fezes do barbeiro?

5) O que é plasmódio?

6) O que acontece quando o anáfoles pica uma pessoa doente?

7) Fale sobre plasmódios:



Aula 2 / dia: 10/12/2020     

Base Nacional curricular

Unidade temática Vida e evolução

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

Habilidade desenvolvida EF07CI09

Conteúdo trabalhado Os seres vivos

                                       Animais invertebrados – 04/12
                                                  As abelhas
           Responda:

1) Fale sobre as abelhas:
2) O que é Zangão?
3) O que é Rainha?
4) O que são operários?
5) De que são encarregados?

Aula 3 / dia: 11/12/2020    

Base Nacional curricular

Unidade temática Vida e evolução

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

Habilidade desenvolvida EF07CI07

Conteúdo trabalhado Os seres vivos

                                                       Animais vertebrados

      Os animais vertebrados podem ser divididos em 5 grupos:
 Mamíferos- são os que mamam quando pequenos.

Exemplos: homem, cachorro, gato, etc..
 Aves- são os vertebrados voadores. Possuem asas.

Exemplos: andorinhas, araras, beija-flor, coruja, etc..
 Repteis- animais que se locomovem ao chão. Suas patas são curtas, ou não 

possuem patas.
Exemplos: jacaré, jabuti, lagarto, lagartixa, etc..

 Anfíbios- nascem na água e depois vivem na terra.
Exemplos: sapo, rã, perereca, etc..

 Peixes- vivem exclusivamente na água. Respiram por brônquios.
Exemplos: sardinha, dourado, tubarão, agulha, lambari, tambaqui.

              



ATIVIDADES 
ESCOLA SÃO MIGUEL

7° ANO



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA-SÉTIMO ANO  

Período do ano Carga horária semanal

TERCEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min

Aula 1 / dia:     07-12-2020 á 15-12-2020 TERCEIRO TRIMESTRE                              

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 3

Unidade temática CONEXOES E ESCALAS

Objetos do conhecimento CARACTERISTICAS DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA

Habilidade desenvolvida EF07GE04

Conteúdo trabalhado DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PELO 
BRASIL.

ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA    SÉTIMO ANO -    - 
Colocar a data no caderno  07/12/2020
Copiem o conteúdo no caderno.

Pessoal/  Hoje  vamos  ver  como  a  população  se
distribui, por esse nosso imenso Brasil. 

Entendam  como  ocorre  a  distribuição  da
população  brasileira  ao  longo  do  território
nacional.

Há muita gente no Brasil! Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE –, a população do Brasil está estimada, para 2014,
em mais de 202 milhões de pessoas. Mas como o nosso país possui
uma área territorial de 8,5 milhões de km², significa que nós temos
uma  média  de  mais  ou  menos  27  pessoas  para  cada  quilômetro
quadrado, ou seja, tem espaço para todo mundo!

O  grande  problema  é  que  a população  brasileira distribui-se
irregularmente  pelo  nosso  território. E  o  que  isso  quer  dizer? Isso
significa que algumas regiões concentram mais  pessoas,  enquanto
em  outras  há  mais  espaço  sobrando,  até  porque  precisamos  de

https://escolakids.uol.com.br/populacao-brasileira.htm
https://escolakids.uol.com.br/territorio-brasileiro.htm


lugares em que a natureza esteja mais preservada, livre de cidades,
grandes fazendas e outras atividades humanas.

Se observarmos o mapa a seguir, podemos notar como ocorre a 
distribuição da população brasileira:

Mapa da distribuição da população brasileira pelo território ¹

Fonte; Site Brasil Escola



Aula 2 / dia:     07/12/2020 á 15/12/2020  TERCEIRO TRIMESTRE                              

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 3

Unidade temática CONEXOES E ESCALAS

Objetos do conhecimento CARACTERISTICAS DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA

Habilidade desenvolvida EF07GE04

Conteúdo trabalhado DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PELAS 
REGIÕES BRASILEIRAS.

ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA    SÉTIMO ANO-  
Coloquem a data no caderno 14/12/2020
copiem o conteúdo no caderno

GENTE/ Seguimos vendo a distribuição das pessoas
pelo Brasil, hoje vamos ver por região. 

Como podemos ver, a distribuição da população brasileira é
muito limitada às zonas litorâneas do país. Isso se deve a
motivos históricos e geográficos, que vêm desde os tempos
de colonização até os períodos posteriores. Por exemplo: a
grande  concentração  econômica  e  política  do  Brasil  no
Sudeste brasileiro,  sobretudo nos séculos XVIII  e  XIX,  fez
com  que  a  maior  parte  dos  habitantes  do  país  se
concentrasse nessa região.

Em números gerais, a distribuição da população brasileira
efetua-se da seguinte forma, de acordo com os dados do
Censo Demográfico de 2010:

Sudeste: como já dissemos, é a região mais populosa do
Brasil, com mais de 80 milhões de habitantes, com 44% da
população brasileira e 87 habitantes para cada quilômetro
quadrado. É muita gente no mesmo lugar! Para se ter uma
ideia, se consideramos a cidade de São Paulo e a sua região
metropolitana, temos mais habitantes (19 milhões) do que
o Centro-Oeste inteiro!



Nordeste: é a segunda região mais populosa, com quase
54  milhões  de  pessoas  e  28,0% da  população  do  nosso
país. Ao todo, são mais de 34 pessoas para cada quilômetro
quadrado.

Sul: a  terceira  região  mais  populosa  do  Brasil,  com  27
milhões de habitantes. Como a sua área é menor entre as
regiões  brasileiras,  a  sua  densidade  populacional
(habitantes por quilômetro quadrado) é de 47,8 hab/km².

Norte: é  a  quarta  mais  populosa,  ganhando somente  do
Centro-Oeste brasileiro. Sua população é de 16 milhões de
pessoas,  mas  podemos  dizer  que  essa  é  a  região  mais
“vazia” do país, pois é a maior e apresenta muito espaço
sobrando...  Ao  todo,  sua  densidade  demográfica  é  de
quatro habitantes para cada quilômetro!

Centro-Oeste: é a última colocada e possui 14,5 milhões
de  pessoas,  com  uma  densidade  demográfica  de  8,6
hab/km².  Mesmo  assim,  temos  grandes  cidades  nessa
região, sendo Brasília e Goiânia  as maiores delas.



Fonte; Site Brasil escola



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

RELIGIÃO-SÉTIMO ANO  

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO  TRIMESTRE - SETEMBRO  45 min.

Aula 1 / dia:     aula 07/12 á  15/12/2020          TERCEIRO TRIMESTRE                      

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 6

Unidade temática CRENÇAS RELIGIOSAS E FILOSOFIAS DE 
VIDA .

Objetos do conhecimento PRINCIPIOS ÉTICOS E VALORES 
RELIGIOSOS

Habilidade desenvolvida EF07ER05

Conteúdo trabalhado O NATAL
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
RELIGIÃO- SÉTIMO ANO               -                
Colocar a Data no caderno  07/12/2020
Copiar o conteúdo no caderno. Vamos ler com bastante atenção.

O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

Natal, comemoração de natal, festa de natal, movimentação
do  comércio,  o  verdadeiro  sentido  do  natal,  ceia  natalina,
reunião  de natal,  doações  de  presentes,  cartinha  ao  papai
Noel.

Com a chegada do período natalino podemos perceber o aumento do
movimento  das  ruas,  lojas,  e  shoppings,  devido  à  aquisição  dos
presentes para parentes e amigos.

É  muito  comum,  nessa  época,  comerciais  anunciando  presentes,
brinquedos,  utensílios  domésticos,  móveis  e  artigos  decorativos,
carros,  enfim, uma grande variedade de produtos,  onde os lojistas
mais  criativos  se  destacam  com  preços  melhores  e  algumas
promoções  para  atrair  maior  quantidade  de  clientes,  tendo  um
crescimento considerável das mesmas.

Acontece que o importante no natal não são os presentes nem 

tampouco o luxo das festas, mas sim relembrarmos o 



nascimento de Jesus Cristo, nosso salvador, aproveitando esse 

momento para agradecermos por nossas vidas, por nossas 

famílias, pela saúde, pelo trabalho, etc.

Porém, na sociedade capitalista e consumista em que vivemos, 

vemos que esses princípios andam bem esquecidos, onde as 

festas perdem seu verdadeiro sentido: união, paz, amor, 

momento de reflexão e oração, agradecendo por tudo de bom 

que recebemos e conquistamos ao longo de mais um ano que se

passou.

Nascimento de Jesus – momento sagrado que deve ser

respeitado

O que vemos são pessoas preocupadas com a aparência física 

da festa, os luxos das mesas natalinas, dos enfeites e arranjos 

dispostos sobre suas casas, numa ceia com cardápio tão 

exagerado e variado que sobram grandes quantidades de 

alimentos que são jogados no lixo, no dia seguinte. Enfim, um 

exagero total, onde se perde o verdadeiro sentido da festa, tão 

bonita, que deveria servir como instrumento de união, 

harmonia, paz e doação entre as pessoas.

Há alguns anos era comum as famílias trocarem cartões 

desejando boas festas, onde os mesmos eram dispostos no pé 

da árvore de natal, com o objetivo de trazer sorte, de acontecer 

tudo o que lhes era desejado nos mesmos. Mas devido à 

modernidade do mundo virtual, essa prática foi esquecida. Hoje 



as pessoas enviam cartões virtuais, que não têm o mesmo 

significado nem a beleza dos cartões tradicionais. 

Pessoal!Não vamos esquecer jamais o verdadeiro significado 

do Natal, o nascimento do nosso senhor JESUS CRISTO. Essa 

data é o momento do ano em que devemos renovar nossa fé, 

nossa esperança, e nossa força. ... Foi isso que Cristo nos 

ensinou, AMAR, sempre, sem distinção.

O Natal conta a história da família mais importante do mundo,
a família que  serve  de  exemplo  de  amor  e  união  para  toda
humanidade. Por isso, o Natal é tempo de família, é tempo de
compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que
são responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência.

Aos meus queridos alunos desejo um feliz 
Natal

Aos meus queridos alunos eu quero desejar um Natal abençoado por 
muito amor e muita paz! Que cada um celebre esta época rodeado 
pelo conforto e pelo carinho daqueles que mais ama, e que não faltem
os presentes e uma mesa recheada.

Mas não se esqueçam, meus queridos, que o mais importante é viver 
o espírito natalino da paz, do amor, do perdão. E deixar que esses e 
outros bons sentimentos renasçam e permaneçam no coração o ano 
todo.

Feliz Natal!- Prof. Bety.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

07/12 – 15/12 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre
diversas linguagens artísticas.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte



  









Aula 2 / dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte

Hora da poesia: 

Oi você que vem chegando
vá entrando e tome assento

desapeie dessa tristeza
que eu lhe dou de garantia

a certeza mais segura
que mais dia, menos dia
no peito de todo mundo

vai bater a alegria!

Torquato Neto



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
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Língua Portuguesa/7º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1 e 2/ dias: 07/12 e 14/12                                                 

Base Nacional Curricular

Competências específicas  7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Apreciação e réplica

Habilidade desenvolvida (EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao
leitor nos jornais, revistas, impressos e on-
line, sites noticiosos etc., destacando 
notícias, fotorreportagens, entrevistas, 
charges, assuntos, temas, debates em foco,
posicionando-se de maneira ética e 
respeitosa frente a esses textos e opiniões a
eles relacionadas, e publicar notícias, notas 
jornalísticas, fotorreportagem de interesse 
geral nesses espaços do leitor.

Conteúdo trabalhado Notícia

       Diversidade cultural é o conjunto de diferenças que cada cultura possui, seja de uma
localidade, de um grupo social, de um povo e/ou etnia, como a língua e os modos de fala,
os  costumes  e  hábitos,  as  manifestações  artístico-culturais,  as  tradições  culturais  e
religiosas, as festividades e os eventos, a vestimenta, a culinária, entre outras.

     Leia a notícia abaixo, sobre diversidade cultural, e responda as questões a seguir.



1.Qual fato originou a notícia? _________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.Por que os professores, os alunos e os voluntários realizaram essa ação? ____________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. O que você pensa sobre a frase pintada no muro: “A diferença nos enriquece... O respeito
nos une”? _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018

Aula 3/ dias: 08/12 e 15/12      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               7, 3

Unidade temática Leitura

Produção textual

Objetos do conhecimento Reconstrução das condições de produção e 
recepção dos textos e adequação do texto à 
construção composicional e ao estilo de 
gênero

Habilidade desenvolvida (EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os
contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo 
de divulgação científica, reportagem de 
divulgação científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e digital), esquema, 
infográfico (estático e animado), relatório, 
relato multimidiático de campo, podcasts e 
vídeos variados de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à construção 
composicional e às marcas linguística 
características desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades de compreensão
(e produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Verbete

      O  verbete é  um gênero  textual  que apresenta  a definição de algo  por  meio  da
exposição.  É  um  texto  explicativo  que  visa  ao  conhecimento  ou  à  ampliação  de
conhecimentos  do leitor  sobre  o  que está  sendo definido.  Além da exposição,  também
podemos encontrar em um verbete a narração e a descrição. Os verbetes são encontrados
em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações
gráficas (ilustrações) que se relacionam à definição.

   Você vai ler abaixo, o verbete de uma festa popular brasileira. Após a leitura, faça a
atividade a seguir.



   A partir  do verbete lido,  você vai  elaborar um verbete sobre outras festas populares
brasileiras,  as  Festas  Juninas.   Esse  verbete  será  construído  por  você  através  dos
seguintes dados:

Festas Juninas no Brasil:

Quando ocorrem? 1º de junho a 30 de junho.

Surgimento? Países europeus.

Santo homenageado? São João.

Acontecem em todo o Brasil.

Região em que mais se manifestam? Região nordeste.

   Através desses dados, elabore um verbete sobre as Festas Juninas no Brasil. Observe o
verbete sobre o Carnaval para ter ideias de como fazer.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018

Aula 4/ dia: 09/12    

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Habilidade desenvolvida (EF69LP02) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), 
de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das 
várias semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como forma de ampliar
suas possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Cartaz

     Leia o cartaz de uma campanha que faz menção a uma prática que acontece muito em
uma festa típica brasileira.



1.Uma  campanha  pode  divulgar  um  produto  ou  uma  ideia.  A  campanha  acima,  da
SBCM(  Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  da  Mão),  divulga  um  produto  ou  uma  ideia?
Explique._____

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________ 

2.Na cidade em que você mora, é comum a queima de fogos em festas populares? _______

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.Você concorda com o que foi divulgado pela campanha? Por quê? __________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018

Aula 5 / dias: 11/12      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Habilidade desenvolvida (EF69LP02) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), 
de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das 
várias semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como forma de ampliar
suas possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Cartaz



    Leia uma campanha publicitária veiculada no carnaval de 2018.

1.Qual é o objetivo da campanha? ______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.A quem é dirigida a campanha? ______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Qual o slogan da campanha, ou seja, qual é a frase que chama a atenção para o cartaz? 

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018

Respostas de atividades:

Dia 23/11

1. Predicados:
a) ... chegaram cedo na aula.
b) ...consertou o telhado da nossa casa.
c) ... é sobre o relacionamento entre pais e filhos.
d) ... saíram exaustos do jogo de futebol.
e) ... está com sua cerca quebrada.

Dia 24/11

1. a) Predicado nominal
b) Predicado verbal
c) Predicado nominal
d) Predicado verbal

Dia 25/11

1. O que causa humor na charge é o fato de a cidade chamar-se “Boa Vista” e o 
imigrante dizer que gostou da vista da cidade.

2. a) Predicado: “... já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista.” É um predicado 
nominal.



b) Predicado verbal

Dia 27/11

1. b) Os imigrantes deixaram suas casas amedrontados
c) Os refugiados se apresentaram às autoridades envergonhados.
d) Pessoas xingaram os refugiados enraivecidas.
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