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Natureza do Trabalho: DEVER DE CASA     Disciplina: REDAÇÃO  
      

Professora: CÉLIS ÂNGELA      Ano: 7º Ano  
 
DEVER PARA O DIA 19/05 (TERÇA-FEIRA) 

 

  

"Tu proverás" O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de 

acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.  Filipenses 4:19 

 

Capítulo 3 = Romance 

 

 - Leitura do texto página 82 e 83- FRANKENSTEIN 

  

ATIVIDADES –Aprendizagem página 85 (1 A 4) 
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COLÉGIO JOÃO CALVINO 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
Natureza do Trabalho:  Dever                                 Disciplina: Geografia     

Professora: Léa     Etapa: 1ª      Turma: 7º ano – 2020         Data: 14/04/2020 
 

 

Dever:  

1.Assistir a vídeo aula  
https://www.youtube.com/watch?v=03ycVSRQxWA&feature=youtu.be 
2. Acessar "tá na mídia" p.105      

3. Registrando p.106 

https://www.youtube.com/watch?v=03ycVSRQxWA&feature=youtu.be


Estudos das páginas 11 – 15 
Cap. 03 Livro 2 

Professor Vinicius Almeida  



 Os Peixes sem Mandíbula. 

 Atualmente formam um pequeno grupo de 
cerca de 65 espécies. 

 Boca circular, a pele lisa e sem escamas, 
esqueleto cartilaginoso. 

 



 A maioria das Lampreias são parasitas 
hematófagas (se alimentam de sangue). 



 Peixes cartilaginosos. 

 Tubarão, arraias e quimeras. 

 



 Esqueleto totalmente formado de cartilagem; 

 Possuem boca e mandíbula; 

 



 Nadadeiras pares; 

 Estrutura sensorial: ampola de Lorenzini, 
percebe estímulos elétricos. 

 Clasper, órgão de cópula, pois nos peixes 
cartilaginosos a fecundação é interna. 

  



 Os condrictes podem ser: 

Ovíparos: o embrião se desenvolve em um ovo, 
sem contato com o corpo da mãe. 

Ovovivíparos:  o embrião se desenvolve em um 
ovo, porem os ovos estão abrigados no corpo 
da mãe. 

Vivíparos: o embrião se desenvolve dentro do 
corpo da mãe sem formação do ovo.  



 Peixes ósseos; 

 Esqueleto totalmente formado por ossos. 

 



 Respiração por brânquias ( pg 6); 

 A brânquia é protegida por um estrutura 
óssea chamada opérculo. 

 

 



 Presença de bexiga natatória ( na maioria dos 
peixes ósseos): órgão que auxilia na 
flutuação. (Pg 7) 

 



 Alimentação variada; 

 Fecundação externa: os gametas são 
liberados na água. 



 Exercícios de aprendizagem, pág 15. 
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Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.  

 

Quantidade de 

aulas 

CONTEUDO METODOLOGIA 

 

2 aula 

 

Correção da avaliação online.  

 

Correção da avaliação do realizada no dia 05/05. 

 

Reabertura da atividade online para reforço do conteúdo.  

1 aula  Livro 02 Capítulo 3: Vertebrados 

Grupo dos peixes 

Slides explicativos sobre o conteúdo e orientações no grupo de wtsp; 

Atividades do livro: Exercícios de aprendizagem página 15; 
Correção das atividades com imagens enviadas pelo grupo de wtsp; 

. 
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"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João 8:32,33) 

CONTEUDO METODOLOGIA 

Livro 01 

Cap. 04: Brasil: aspectos naturais 

 A hidrografia do Brasil 

 Bacia Amazônica 

 Bacia do São Francisco 

 Bacia Platina 

 Os domínios morfoclimáticos do Brasil 

 
 Vídeo aula que será postada no grupo da sala de whatsApp 
 Aulas no zoom  

 
 Atividades do livro:  

 P. 90 

 “Para refletir” p.92 

 P. 94 

 P. 97 

 P. 99 

 P.101,102 
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Natureza do Trabalho: Texto Complementar                   Disciplina: História            

Professora:Alessandra Dias                                                                                      

Alunoa: ____________________________Ano:7             Turmas:71, 72, 73    

O RENASCIMENTO 
 
    O Renascimento surgiu na Itália durante o século XIV e se caracterizava por ser um movimento de 
renovação que atingiu as artes, a cultura e a ciência. Esse pensamento inovador foi impulsionado para 
outras regiões da Europa e promoveu mudanças na filosofia, economia e política de outros países.  

 Também denominado de renascença ou renascentismo, as transformações que aconteceram no 
período impactaram profundamente a mentalidade da História Medieval e marcaram a transição da 
Idade Média para a História Moderna. O antropocentrismo colocava o homem no centro do 
Universo e o teocentrismo característico da época anterior era deixado de lado.  

 Como estética, o renascimento criou princípios e métodos muito próximos aos estilos da arte 
clássica dos povos greco-romanos. As regras matemáticas permitiram gerar novas técnicas de 
perspectivas e imprimir os aspectos reais dos objetos em áreas planas.  

 Apesar de ter abandonado a mentalidade da Idade Média, o renascimento não acabou 
definitivamente com todos os elementos da época anterior. Várias noções e pensamentos da era 
medieval ainda conviveram durante muito tempo com a Modernidade.  

 O renascimento foi um período histórico e movimento cultural que surgiu na Europa, precisamente 
na Itália, no século XIV e com auge no século XVI. O movimento representava a retomada 
da cultura clássica Greco-romana e a tomada de consciência social, política e econômica que 
passaram acontecer no final da Idade Medieval.  

 O nascimento das cidades e o desenvolvimento econômico contribuíram para que os nobres, 
artistas, artesões se deslocassem para os grandes centros urbanos. Uma nova classe social surgia. 
Era a burguesia, grupo formado por comerciantes, donos de empresas e pessoas de prestígio que 
detinham poder econômico e aos poucos conquistou poderes políticos.  

 A centralização das decisões nas mãos dos reis fez surgir a Monarquia Nacional que deu fim ao 
feudalismo e início a maior liberdade econômica e comercial. Além disso, as decisões da Igreja 
Católica foram contestadas, o teocentrismo perdeu espaço para o Antropocentrismo e uma 
Reforma Protestante foi iniciada.  

 Foram esses contextos políticos, históricos, econômicos e culturais que deram início à nova 
mentalidade da época. Essa nova forma de pensar foi a responsável por fazer surgir o 
Renascimento.  

 
Características do Renascimento  

 Deus era o centro do Universo durante a Idade Média,mas com  Renascimento  

essa visão de mundo foi  modificada e o Homem tornou-se o pondo central.  

Vários dos aspectos humanos  ganharam destaque. Os estudos científicos  

contribuíram para isso. O Homem Vitruviano de Leonardo Da Vinci, por exemplo, apresentava o homem  

ideal a partir das proporções.  

 
 

 
 
 

                             

 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/historia/a-historia-medieval-e-o-feudalismo
https://www.maisbolsas.com.br/enem/historia/acontecimentos-da-historia-moderna


 
Outras características do renascimento foram: 
 
• Valorização da Antiguidade Clássica: os artistas do renascimento buscavam inspiração nos valores 
estéticos do período clássico greco-romano. Eles consideravam que as obras criadas durante a Roma 
Antiga tinham valores superiores aos criados na época Medieval. Passaram a utilizar técnicas do 
classicismo e por isso o renascimento é considerado uma segunda fase da Arte Clássica.  
 
• Humanismo: o homem tornava-se o centro do mundo. O teocentrismo dava lugar ao antropocentrismo e, 
assim, as obras renascentistas passavam a valoriza o ser humano. As situações do cotidiano eram 
representadas, os traços e formas humanas ganharam destaque. No campo filosófico, as obras tomaram 
um caráter mais crítico e propunha a uso da razão e da ciência. 
 
• Racionalismo: todo pensamento do período tinha como base os conhecimentos científicos 
desenvolvidos na época. O racionalismo foi, então, a principal característica do renascimento. A razão 
tornava-se o contraponto da fé. A defesa de um argumento por meio de explicação racional e experiência 
empírica eram valorizadas. O racionalismo não aceitava argumentos não científicos, de fontes 
sobrenaturais ou vindas da Igreja Católica. O racionalismo foi influenciado pelo conhecimento científico e 
ao mesmo tempo o ajudava a se desenvolver. A expansão da valorização da experiência científica, o 
pensamento lógico e racional colaborou para a grande mudança de mentalidade da época.  
 
• Individualismo: o humanismo, o antropocentrismo e o cientificismo permitiram criar esta outra 
característica do renascimento. Os argumentos religiosos eram renegados e o homem começava a seguir 
suas próprias emoções, tornando-se crítico e o responsável pelos próprios atos. A busca pelos prazeres 
(hedonismo) ganhava destaque no individualismo. Essa característica foi essencial para conquistar a 
burguesia. Os interesses individualistas colaboraram para que esta classe social financiasse os diversos 
artistas e cientistas que apareceram na época.  
 
• Universalismo: os artistas e cientistas da época se lançavam na busca do conhecimento Universal. A 
educação ganhou, assim, grande contribuição do período. Da Vinci era um polímata que desenvolvia 
pesquisas em diversos campos científicos e os utilizavam em suas obras artísticas. O período também 
promoveu a expansão de escolas e Universidades e ingresso de disciplinas direcionadas a humanidades 
nos cursos. 
 
• Cientificismo: o período também foi marcado pela recusa das explicações religiosas e busca de 
respostas racionais e baseadas em experimentações. O método científico criado por Galileu Galilei e as 
inovações fundamentaram as ciências modernas e contribuíram paras descobertas em diversos campos 
do saber.  
 
 

 
O "Homem Viturviano" é uma obra criada por Da Vinci. (Imagem: Wikipedia) 

 
 

 



 

Artistas do Renascimento  
 
   A Renascença foi importante tanto para as ciências quanto para as artes. Durante o período, houve o 
surgimento de diversos artistas que até hoje se destaca pelas obras criadas. Entre os maiores 
representantes do renascimento estão: 
 
 
• Leonardo da Vinci (1452-1519): Da Vinci era pintor, escultor, escritor, cientista, engenheiro. 
Considerado um gênio, o artista foi responsável por criar protótipos de máquinas de guerra, submarinos e 
pela pintura de diversos quadros famosos como a Mona Lisa (A Gioconda) e “A Última Ceia (Santa Ceia);  
 
 
• Michelangelo Buonarroti (1475-1564): era pintor, escultor e poeta. Foi considerado um dos maiores 
artistas de seu tempo. Sua obra de maior destaque foi a "Capela Sistina", em Roma. Também esculpiu o 
"Escravo moribundo" e pela pintura nos tetos de diversas igrejas;  
 
 
• Donatello (1368-1466): foi um escritor do período da renascença. Desenvolveu técnicas artísticas e 
utilizava o bronze, o mármore e a madeira para compor suas obras. "São Marcos" e "Guattamelata" são 
suas principais peças. 
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 Metodologia de ensino  :    Vídeo explicativo do you tube . Aula interativa pela plataforma 

Zoom .  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-5M6p6ma57o    3 minutos 
 

uso da ferramenta Zoom , livro 02.  
 
 

Descrição e conteúdo  : Vídeo  explicativo e uso da ferramenta Zoom.  

 

Objetivos :  

 Possibilitar a participação do aluno, mediante a plataforma Zoom. 

  Mostrar o comportamento de um robô na Lua . 
 

  
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá. - Salmos 37:5 

https://www.youtube.com/watch?v=-5M6p6ma57o

