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/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

19/10 – 20/10 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    



 







ATENÇÃO! Vamos falar sobre AVALIAÇÃO?



- Professora, o que é pra fazer?
Conforme nosso acordo feito em julho, a cada mês vocês vão enviar para mim
(por WhatsApp ou entregando na escola)  duas obras de arte que tenham sido
criadas por você. Use sua imaginação e escolha o que você quer fazer. Pode ser
desenho, pintura,  escultura,  poesia,  história,  música,  vídeo,  fotografia,  dança
(em vídeo, por exemplo), ou qualquer outra manifestação artística que te você
queira experimentar. 

- Mas e o tema professora? 
O tema é livre, senhoras e senhores! A proposta é trazer para seu trabalho os
assuntos e temas que são mais importantes para você. Essa é uma oportunidade
para que você pense sobre o que QUER dizer, mostrar o que te gera curiosidade
ou espanto, construir a sua estrada tomando suas próprias escolhas. 

- E se no meio do caminho eu encontrar problemas? 
Os  problemas  fazem  parte  do  caminho.  Na  verdade,  uma  das  coisas  mais
importantes  que você pode aprender com um processo criativo é  solucionar
problemas. As coisas  não vão sair exatamente da maneira como você gostaria
que elas saíssem, então brinque com isso! Não existe certo ou errado, existe
apenas caminhante e o caminho. Divirta-se!

-E se eu começar e depois não souber mais para onde ir? 
Se por acaso, você sentir que o seu processo criativo paralisou, a primeira coisa
que pode ser feita é parar a atividade e continuar no dia seguinte, porque esse
tempo vai te ajudar a amadurecer a idéia. Quando voltar ao trabalho, finalize
como for possível e aceite o resultado tal como ele é. 

-E as nossas aulas, professora? 
As nossas aulas estão ajudando você a ampliar seu ponto de vista a respeito da
arte. Leia os textos e, se puder, ouça os áudios que eu envio no grupo. O mais
importante é pensar sobre, não precisa copiar. As perguntas que são feitas no
texto, são para reflexão. 

Com amor e saudade, 
Zoé

Aula 2 / dia:    
Hora da poesia:

Não posso adiar o amor para outro século
Não posso

Ainda que o grito sufoque na garganta
Ainda que o ódio estale e crepite e arda

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

RELIGIÃO-SÉTIMO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO  TRIMESTRE - SETEMBRO  45 min.

Aula 1 / dia:     aula 19/10/2020          TERCEIRO TRIMESTRE                                   
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
RELIGIÃO- SÉTIMO ANO                              Professora Elizabete
Colocar a Data no caderno  19/10/2020
copiar o conteúdo no caderno.

O que é religião?
A palavra “religião” tem origem da expressão latina “religio”. Existem

debates a respeito do real significado desse termo. A interpretação

mais aceita afirma que a palavra significa “religar”. Essa ideia faz

menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos

deuses e ao sagrado. Existem estudiosos, porém, que sugerem que o

termo significa “reeleger”.

Trazendo  o  conceito  de  religião  para  uma visão  mais  moderna,  a

palavra faz referência ao conjunto de crenças e visões do mundo

que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser

humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o

ser humano acreditar na existência de uma entidade ou ser superior.

A religião é praticada pelo ser humano desde tempos antigos e era

utilizada,  muitas  vezes,  para  explicar  os  fenômenos  da  natureza.

Cada religião possui  suas particularidades:  suas histórias sagradas,

seus símbolos, contos e seu próprio código de conduta. Apesar disso,

os  estudiosos  da  área  conseguem  identificar aproximações  em

diferentes  religiões,  como acontece  no  caso  das  maiores  religiões

monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Tipos de religião

Atualmente, existem diversas religiões no mundo, as quais podem ser

classificadas em três diferentes grupos:



 Politeístas: sistema religioso que possibilita a crença em mais

de um deus.

 Monoteístas:  sistema  religioso  que  possibilita  a  crença  em

apenas um deus.

 Panteístas:  sistema  religioso  que  afirma  que  a  força  da

natureza é a manifestação de uma divindade em si. Baseia-se,

portanto, na crença em espíritos da natureza.

A Constituição de 1988 garante a liberdade religiosa em nosso país.

O Brasil é, atualmente, um país que garante liberdade religiosa e de

culto a todas as pessoas que residem no país.  Esse princípio está

presente no artigo 5º da Constituição de 1988. A legislação brasileira

também garante a preservação dos lugares de culto e da liturgia de

cada  religião.  O  Brasil  é  também  um Estado  laico,  isto  é,

teoricamente,  o governo cria  condições para o convívio  harmônico

entre as religiões e não favorece nenhuma religião específica.

Apesar de tudo isso, sabemos que há um longo caminho em nosso

país para garantir a liberdade religiosa para todos os grupos, uma vez

que minorias religiosas ainda sofrem preconceito e perseguição.

Segundo o censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), a distribuição religiosa em nosso país

era a seguinte1:

 Católicos  : 64,6%                          * Espíritas ; 2%

 Evangélicos: 22,2%                      * Religiões de matriz

africana; 0,3% 

 Sem religião: 8%                          * Outras religiões; 2,7%

Fonte;site Brasil escola.

Fonte;  site.pinterest.com
 Site eupensomeioambiente.com.br

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-1988.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA-SÉTIMO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERCEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min

Aula 1 / dia:     19/10/2020   TERCEIRO TRIMESTRE                                              
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA    SÉTIMO ANO -    - PROFESSORA ELIZABETE
Coloquem a data no caderno  19/10/2020  e copiem o texto no caderno.

Bom Dia  Galera!– Hoje vamos continuar vendo a   
região Norte.

Abaixo mapa , da localização do Norte no Brasil e de seus 
Estados.  

Estados e Capitais da Região Norte
Os sete estados da Região Norte e suas capitais são:

 Amazonas   (AM) - Manaus
 Pará   (PA) - Belém
 Acre   (AC) - Rio Branco
 Rondônia   (RO) - Porto Velho

https://www.todamateria.com.br/estado-do-amazonas/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-rondonia/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-acre/
https://www.todamateria.com.br/estado-do-para/


 Roraima   (RR) - Boa Vista
 Amapá   (AP) - Macapá
 Tocantins   (TO) - Palmas

Fronteiras da Região Norte
     A  região  Norte  faz  fronteira  com  a  Bolívia,  Peru,  Colômbia,
Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, e com os estados
do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso.

    O  Norte é a região menos habitada, com cerca de 4,7 moradores por
km². As cidades mais populosas são Manaus, Belém, Porto Velho e Macapá.
Em seguida vem Rio Branco e Palmas

Relevo da Região Norte
Na Região Norte predomina três áreas de relevo:

A planície amazônica que acompanha a grande bacia fluvial, com 
altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar.

A região de planaltos, entre 200 a 800 metros de altitude, em 
áreas de chapadas e serras: a serra dos Carajás, serra Pelada, serra 
de Tumucumaque, a serra do Acarai e a serra do Cachimbo no estado
do Pará; a serra Dourada, a chapada das Mangabeiras, no Tocantins; 
e a chapada dos Parecis em Rondônia.

As regiões de maiores altitudes, acima de 800 metros, entre elas,
a serra do Parima e do Pacaraima, no estado de Roraima, na fronteira
com a Venezuela e a serra do Imeri, no estado do Amazonas, onde se 
localiza o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março.

Fonte; site.todamateria.com.br/regiao-norte

https://www.todamateria.com.br/estado-do-tocantins/
https://www.todamateria.com.br/amapa/
https://www.todamateria.com.br/estado-de-roraima/


Aula 2 / dia; 23/10/2020   TERCEIRO TRIMESTRE                                              
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA    SÉTIMO ANO -    - PROFESSORA ELIZABETE
Coloquem a data no caderno  23/10/2020  e copiem o texto 
no caderno.
Turma! agora vamos falar  sobre a  Vegetação da 
Região Norte.

Sabiam que  a  região Norte do Brasil possui uma rica 
diversidade de vegetação e concentra a maior 
biodiversidade do mundo.

A região Norte abriga a maior parte da Floresta Amazônica e isso a 
torna a região mais rica do Brasil e do mundo em biodiversidade. 
Encontram-se também feições de Campos na região nordeste do 
Amapá, além de Cerrado no Tocantins, sul do Pará, Rondônia e 
Amazonas. Observam-se ainda vegetações litorâneas no Amapá e 
norte do Pará.
Floresta Amazônica

A Floresta Amazônica destaca-se em toda a região pela exuberância,
biodiversidade e extensão territorial. No Brasil, os estados abrangidos
por  ela  são:  Amapá,  Roraima,  Acre,  Rondônia,  Amazonas,  Pará,
Maranhão, Tocantins e Goiás. Além do Brasil,  a Floresta Amazônica
estende-se para Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa.

As feições da Floresta Amazônica podem ser divididas em:

 Mata  de  igapó (localiza-se  próximo  de  rios  e  em  terrenos
alagadiços);

 Mata de várzea (árvores localizadas em áreas de inundação
perene) – estas possuem maior porte do que as de igapó;

 Mata  de  terra  firme: ocorre  em  ambientes  que  não  são
atingidos por alagamentos em nenhum período do ano.

Desmatamento da Floresta Amazônica

Estima-se que a Floresta Amazônica perdeu entre 17% e 25% de sua
cobertura original.  O estado do Pará foi o maior contribuinte desse
indicador.  As  práticas  de  desmatamento  da  Floresta  Amazônica
remontam  aos  anos  1950,  com  a  intensificação  do  processo  de
ocupação e transformação no uso do solo, constituição de grandes
propriedades  e,  principalmente,  os  interesses  econômicos  com  a



criação  de  gado,  plantio  direto  e,  sobretudo,  o  desmatamento
constante de madeireiros, agricultores e mineradores.

No intuito de combater as práticas de desmatamento, desde 1988, o
país monitora o nível de desmatamento da Floresta Amazônica para
quantificar as áreas desmatadas e as suscetíveis ao desmatamento.
O objetivo é construir práticas de fiscalização mais eficientes e ágeis.
Dois  são  os  principais  programas  de  monitoramento  do
desmatamento  via  satélite  da  Floresta  Amazônica:  Programa  de
Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes)
e Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter),
este utilizado desde 2004. Esses programas monitoram áreas críticas,
e seus dados normalmente se referem a períodos anuais, o que torna
as ações de fiscalização defasadas.

Procurando preencher essa lacuna, criou-se o Sistema Integrado de
Alerta  de Desmatamento para a Amazônia  Legal  (SIAD),  objeto  da
parceria entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia (CENSIPAM) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). O
objetivo  é  promover  o  monitoramento  efetivo  e  sistemático  da
Floresta  Amazônica  em  curtos  períodos  de  tempo  por  meio  de
imagens de satélite.

Vista aérea da Floresta Amazônica, em Manaus

fonte; https://www.preparaenem.com/geografia/vegetacao-regiao-
norte.htm



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

3º trimestre  

Aula 1                                                 

         Trabalho de avaliação:

         Entregar na escola.

1) Responda:

a) O que são platelmintos?

b) O que são vermes?

c) O são plonários?

d) O que é verminose?

e) Como as pessoas são contaminadas?

f) O que é febre amarela?

g) O que causa a febre amarela?

h) Como podemos evitar a febre amarela?

i) O que é zika?

j) O que é zika e febre chikungunya?

k) Como o vírus e transmitido?

l) Quais são os sintomas?

      





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 7 ano Maria 

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre  135 minutos

Aula 1 / dia: 21/10/2020                                                   
                                                       As plantas

                                                        Vegetais

      Conheça as partes das plantas e suas funções:

 Raiz: fixa a planta no solo e retira água e sais minerais para alimentar o vegetal

 Caule: leva água, sais minerais e alimentos para as outras partes da planta, serve de
sustentação aos galhos, as folhas, as arvores e os frutos.

 Folhas:  responsáveis  pela  respiração da planta,  alem de deixar  ela  mais  bonita,
devemos nos lembrar ainda de que muitas folhas servem de alimento e medicação
para outros seres vivos.

 Flores: servem para  guardar as sementes e também para outros seres vivos.

Aula 2 / dia: 23/10/2020

                                                  A utilidade das plantas
       As plantas são muito úteis para a vida no planeta. Servem como alimento, renovam o ar
e liberam oxigênio quando fabricam seu alimento.
       As plantas servem:

 Para alimentar
 Para fabricação de móveis
 Para fabricação de perfumes, produtos de beleza e vestuário.

      Além dos citados as plantas têm muitas outras utilidades.

      Responda:

1) As plantas são úteis?
(   ) sim   (   )não

2) Para que elas servem?
3) As plantas são muito úteis para a . . . . . . . . . . . . no . . . . . . . . . . . . 



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: 21 e 28 de outubro

                     



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

19/10 à 30/10 Nove  períodos( 405 minutos)

Aula 1 / dia:  20/10/2020 e 27/10/2020                                                 

1)     Efetue as multiplicações:

a) ( +3 ) . ( - 11 ) =                   c) (10 ) . (+ 7 ) =

b) ( - 8 ) . ( - 5 ) =                       d) ( - 12 ) . (+ 2 ) =

Aula 2 / dia:  20/10/2020 e 27/10/2020                                                 

1)     Efetue as multiplicações:

a) ( + 21) . ( 8) =                          c) ( + 103 ) . ( - 6 ) =

b) ( - 25 ) . ( + 10) =                     d) ( - 17 ) . ( - 9) =

                              

Aula 3 / dia:   21/10/2020 e 28/10/2020     

1)      Efetue as divisões:

a) ( +42 ) : ( - 7 ) =                     c) ( 81 ) : (+ 9 ) =

b) ( - 45 ) : ( - 5 ) =                     d) ( - 63 ) : (+ 7 ) =



Aula 4 / dia:  29/10/2020       
     
    

1)      Efetue as operações indicadas:
a) (+ 13) . ( 26) =                        

b) ( - 24 ) : ( + 3) =                        

Aula 5 / dia: 23/10/2020 e 30/10/2020         
   

2)      Efetue as divisões:
a) (+ 310) : ( 5 ) =                             c) ( + 264 ) : ( - 3 ) =

b) ( - 294 ) : ( + 2 ) =                        d) ( - 124 ) : ( - 4 ) =

         
    



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: 29/10/2020                                                 

     BIOGRAPHY

     Neymar da Silva Santos Jr. was born on February 5, 1992, in Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil.

The son of a former professional soccer player, Neymar followed in his father’s footsteps by

playing street games and futsal, an indoor version of the game. He joined the Portuguesa

Santista youth club in 1999, and within a few years was one of the most highly regarded young

talents in the country [... ]

Answer in Portuguese:

a) Where is Neymar Junior from?

b) Was Neymar’s father a soccer coach?

c) Was Neymar influenced for his father’ occupation?

d) According to the text, what is futsal?

e) According to the text, who is Neymar today in the soccer world?



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Portuguesa/7º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1 e 2/ dia: 19/10 e 20/10                                                  

      Você já ouviu falar em crise hídrica? O que pode significar? Seu município já esteve
nessa situação? 

       Leia  abaixo uma notícia  que traz informações sobre a crise hídrica nos estados
brasileiros e perceba o significado dessa expressão.



1.Responda:

a) Que fato originou a notícia? _________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Releia o título da notícia.

      “País tem 917 municípios em crise hídrica.”

a) Em sua opinião, o que chama atenção nesse título? _____________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) Explique, então, o sentido da expressão “crise hídrica” nesse contexto. ______________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Obs:  Entregar  as  respostas dessas atividades à direção da escola  ou postar  fotos nas
mensagens instantâneas privadas. 

Fonte:

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



Aula 3 / dia: 21/10 e 23/10      



Responda:

1.Que relação é possível estabelecer entre o título da campanha e a imagem da torneira na 
parte superior do cartaz? Explique. _____________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.  Em sua opinião,  quais das orientações apresentadas no cartaz são fundamentais na
economia de água? _________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  Numa  situação  de  crise  hídrica,  uma das  medidas  é  o  racionamento  de  água,  que
consiste  na diminuição do consumo e na redução de abastecimento de água. As dicas
apresentadas devem ser usadas apenas em situação de racionamento de água? Explique.
____________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Obs:  Entregar  as  respostas dessas atividades à direção da escola  ou postar  fotos nas
mensagens instantâneas privadas. 

Fonte:

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



Aula 4/ dia: 26/10 e 27/10       

      Hoje vamos estudar a preposição. Chama-se preposição a palavra invariável que tem a
função de ligar dois termos e estabelecer relações entre eles.

Observe:

    Ex: Felipe bateu com sua cabeça na porta.

Preposições: com, na ( em+a)

      Algumas preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para,
por, sem, trás, sob, sobre.

       Quando duas ou mais palavras se juntam com valor de preposição, temos uma locução
prepositiva.

        Ex: Vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais.

        No exemplo acima, a locução prepositiva é fora de, que na oração, equivale a dizer:

        Vemos a violência a campear fora de estádios ( ...).

1. Circule as preposições das orações abaixo:

a) Eu fui de carro para casa.
b) A professora explicou o conteúdo após o recreio.
c) Meu tio está sem emprego.
d) Os alunos ficaram na escola até o final do dia.
e) O dia começou com chuva.

Fonte:

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



Aula 5 / dia: 28/10 e 30/10      

      Continuando o tema da aula passada, a preposição.

      Às vezes, a preposição se une a uma palavra, resultando em outra palavra. Observe:

      ( a+o) = ao                                           ( de+esta)= desta

      ( a+os)= aos                                         ( em+o)= no                                 

      ( a+onde)= aonde                                 ( em+um)= num

      ( de+o)= do                                           ( em+isso)= nisso

      Nesses casos, dizemos que houve uma contração da preposição com palavras de
outras classes gramaticais.

      Outras contrações podemos observar no exercício seguinte:

1.Faça  a  contração  dos  elementos  abaixo.  Observe  as  contrações  apresentadas
anteriormente para realizar as seguintes.

a) ( de+ os)=
b) ( em+as)=
c) ( de+isso)=
d) ( em+esta)=
e) ( de+ ela)=

Fonte:

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

Respostas de atividades:

Dia 05/10

a) Advérbio de modo



b) Advérbio de tempo

c) Advérbio de tempo

d) Advérbio de intensidade

e) Advérbio de negação

f) Advérbio de afirmação

g) Advérbio de dúvida

h) Advérbio de lugar

Dia 06/10

1.

a) Locução adverbial de lugar

b) Locução adverbial de tempo

c) Locução adverbial de afirmação

d) Locução adverbial de lugar

Dia 09/10

- Atividade para entregar.



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

Disciplina / ano Professor (a)
Redação/  7 ano  Paola farias 
Período do ano Carga horária semanal
l I I trimestre  45 min

Aula 1 / dia:  23 e 30 de outubro  quinta-feira                                              



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:            22.10.2020 e 22.10.2020                                       
Bom dia!  Copie os exercícios de avaliação abaixo:

1. Leia o texto abaixo:  A descoberta  oficial  da América,  1492 [...],  e as outras  viagens que Cristóvão
Colombo realizou, não tiveram apenas repercussões políticas e econômicas. As caravelas do navegador
voltaram com novos ingredientes de cozinha. Se não encontrou um trajeto mais rápido para buscar as
especiarias  no  Oriente,  como  prometera,  Colombo  foi  pelo  menos  um  brilhante  estimulador  de
descobertas  gastronômicas.  Assim,  muitos  alimentos  foram à  Europa,  trazidos  da  América:  tomate,
batata,  abacaxi,  abacate,  amendoim,  baunilha,  milho,  mandioca,  feijão,  pimentas,  provocando  uma
revolução nas  receitas  da época.  [...]  ABREU, Edeli  Simioni  de (et  al).  Alimentação mundial:  uma
reflexão sobre a história. Saúde e sociedade. São Paulo, v. 10, n. 2, p. 3-14, dez. 2001.  Com base em
seus conhecimentos sobre o tema e no trecho acima, podemos afirmar que a conquista da América
pelos europeus teve: 

 
a) também repercussões no campo da alimentação, uma vez que Colombo levou para a América alimentos como
o milho, a batata e o feijão. 
b) apenas repercussões econômicas, uma vez que os europeus eram guiados pelo mercantilismo. 
c) também repercussões alimentares, uma vez que Colombo levou para a Europa alimentos como o milho, a
batata e o feijão. 
d) apenas repercussões políticas, uma vez que os europeus iniciaram um processo de colonização das Américas.

2. Esses conquistadores, chamados também de adelantados, chegavam à América com recursos próprios, 
trazendo consigo um pequeno exército e a resolução de não voltarem de mãos vazias. Nesse trecho não 
voltar de mão vazias quer dizer o que?

      3.  A denúncia contra as violências cometidas pelos espanhóis contra os
nativos  foi  realizada  ardorosamente  pelo  bispo  de  Chiapas,  também
conhecido como:

a) Bartolomé de Las Casas
b) Francisco Pizarro
c) Hernán Cortês
d) Cristóvão Colombo
e) Rei Fernando

4. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis:

a) desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio
b) contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas
áreas de mineração



c) eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a
iniciativa privada
d) dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista

5. Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela 
tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente 
mais de doze milhões de pessoas…” (Bartolomé de Las Casas, 
1474 – 1566)
“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.”
(Pablo Neruda, 1904 – 1973)

As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas
a  ação  violenta  dos  espanhóis  durante  a  Conquista  da  América.  Pesquisas
históricas recentes apontam outra causa, além da já indicada, que foi:

a) a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do 
colonizador.
b) o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores.
c) a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças 
religiosas.
d) a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos 
problemas ambientais.
e) a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais 
as populações indígenas não possuíam anticorpos.



Aula 2 / dia:        29.10.2020 e 29.10.2020

Bom dia!  
Utilize a aula de hoje para responder as questões. Você tem até dia 30.10.2020 para 
entregar esta avaliação

       
 Bom trabalho!



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  

                               

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas do “Vôlei Sentado” e “Basquete em Cadeira de Rodas”.

* 1- Assista os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?
*Você sabia que no último Campeonato Parapan-Americano de 2019 na cidade de Lima (Peru) o 
Brasil ficou em 1º Lugar na Classificação Final Geral...muito à frente dos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Argentina e Canadá, ambos em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares.

Tabela no Site - https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-
parapan-americanos 

Pesquise mais sobre o assunto.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
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