
Sexta - feira

20/03

Segunda - feira

23/03

Terça - feira

24/03

Ciências:

Para aprofundar e conhecer: (Cap.6)

Leia o texto disponível no link:

http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/

programa/adote-um-cientista/170-a-viagem-de-

darwin

Em seu caderno, responda:

✍Segundo o texto, como surgiu o conceito de

Seleção Natural?

✍ Aponte ao menos duas informações novas que

você descobriu ao realizar a leitura.

Geografia:
📖 Leitura prévia do Cap.3 pp. 45 a 52.

História:
📖Leia com atenção o capítulo 03

(Renascimento comercial e urbano – Pp. 66 a

70). Em seguida, acesse o link abaixo e assista

ao vídeo sugerido:

Cena do filme O Perfume (2006). O

personagem Jean-Baptiste Grenouille, o

protagonista do filme, anda pela primeira vez

pelas ruas de Paris:

https://youtu.be/-JJgkpkvYyM

Com base na leitura do texto e nas

informações do vídeo, responda no caderno

às questões a seguir:

✍Quais fatores contribuíram para o

revigoramento da vida urbana,

principalmente a partir do século XII?

✍Quais características dessas cidades

medievais podemos perceber no vídeo?

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário aos

exercícios das páginas 26 a 28 do livro.

Inglês:
📖 Leitura e resolução do paradidático:

Where is Tina? pp.3 a 9.

👉 Utilize o seu dicionário como apoio.

Matemática:

✍ Responda aos exercícios do bloco de

Revisão da 1ª etapa da apostila de

Matemática (até a questão 13).

Roteiro de estudos 7º ano

http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/programa/adote-um-cientista/170-a-viagem-de-darwin
https://youtu.be/-JJgkpkvYyM


Roteiro de estudos  
Quarta - feira

25/03

Quinta - feira

26/03

Sexta - feira

27/03

Português:
📖 Leitura Pp. 79 e 80 do Livro.

✍ Responda aos exercícios das Pp. 81 e 82. 

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário aos

exercícios das páginas 29 a 31 do livro.

Ciências:
📖 Leitura prévia do capítulo 10 Pp. 99 a 107 a

respeito dos vírus, doenças e vacinas, em seguida

acesse o link abaixo e assista ao vídeo sugerido.

https://www.youtube.com/watch?v=6qs9_BFkgps

A definição de pandemia não depende de um número
específico de casos. Considera-se que uma doença
infecciosa atingiu esse patamar quando afeta um
grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. A
OMS evita usar o termo com frequência para não causar
pânico ou uma sensação de que nada pode ser feito
para controlar a enfermidade. Acesse o link e assista ao
vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=81ppA-

wxUOg

Com base na leitura e informações dos vídeos

responda em seu caderno às perguntas a seguir:

✍Como uma vacina pode ajudar no combate

ao coronavírus?

✍Por que medidas como paralisação das

atividades escolares e de outras áreas da

sociedade podem ajudar a diminuir a

proliferação da pandemia?

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário aos

exercícios das páginas 41 a 44.

📖 Revisão da Leitura do paradidático: “De

no en no”.

Matemática:
✍Leitura e resolução dos exercícios do Livro

Pp. 65 a 68.

7º ano

https://www.youtube.com/watch?v=6qs9_BFkgps
https://www.youtube.com/watch?v=81ppA-wxUOg


Roteiro de estudos  
Segunda - feira

30/03

Terça - feira

31/03

Quarta - feira

01/04

Português:

✍ Responda aos exercícios no livro - “Passando a

limpo” Pp. 100 a 103.

Ciências:

📖Para aprofundar o tema abordado na atividade

anterior de Ciências, faça a leitura do texto

complementar sobre terapia gênica, disponível no link:

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/terapi

a-genica.htm

Algumas doenças em um futuro próximo podem estar
perto de não serem um problema grave para o homem
graças a um processo chamado terapia gênica. Após a
leitura do documento responda às perguntas em seu

caderno.

✍Como os vírus participam no processo de terapia

gênica?

✍Pesquise algumas doenças que podem ser curadas

por meio da terapia gênica.

Geografia:

📖Leitura prévia Pp. 53 a 62.

Após a leitura, assista ao documentário: “A Pobreza

que voltou a crescer no país - Parte 1 (exibição:

30/11/2018)” no link:

https://www.youtube.com/watch?v=IjE8ZoEkKJE&featu

re=youtu.be

✍ No caderno, faça um breve resumo entre 15 e 20

linhas sobre o conteúdo do documentário,

relacionando com a leitura das pp. 61 e 62 do livro.

Português & Programa Semente:

📖Com base na leitura já realizada do paradidático

Pollyanna e nas pp. 30 e 31 do livro de Aprendizagem

Socioemocional, responda:

✍Quando relacionamos o acrônimo IDEA com o

Jogo do contente de Pollyanna, podemos inferir que

ela utiliza a estratégia de encontrar novos

pensamentos e assumir um novo comportamento?

Justifique.

✍ Escreva em um parágrafo de 5 linhas outras

características da personagem ou situações

vivenciadas por ela lhe chamaram a atenção durante

a leitura do livro.

História:

📖Leia com atenção o capítulo 04

(Renascimento e Humanismo).

🌍Em seguida, acesse o link e realize um tour

virtual à Capela Sistina, no Vaticano:

http://www.museivaticani.va/content/museivatic

ani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-

virtuale.html

Com base na leitura do texto e nas informações

do vídeo, responda no caderno às questões a

seguir:

✍ Descreva quais detalhes da Capela Sistina

chamaram a sua atenção . Cite pelo menos dois.

✍ Explique qual a relação da Capela Sistina

com o conteúdo lido por você no livro.

7º ano

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/terapia-genica.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IjE8ZoEkKJE&feature=youtu.be
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

