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PORTUGUÊS

Criar uma história em quadrinhos do livro "Meu Pé de Laranja Lima" utilizando folha sulfite. 

Você deverá escolher um capítulo para reproduzir a história ou fazer um resumo do livro 

com suas principais passagens.

Lembre-se que as histórias em quadrinho apresentam: linguagem verbal e não-verbal; 

Onomatopeias; Multimodalidade.

Mínimo de 20 quadrinhos com margem. O capricho será levado em consideração, logo, 

folhas amassadas, desenhos mal pintados, letra ilegível, falta de criatividade na confecção 

da capa, etc, serão elementos que influenciarão negativamente na nota.

Poderá ser feito individualmente ou em dupla.

O trabalho que for entregue em atraso perderá um ponto por dia.
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CIÊNCIAS
TABELA DE DIFERENÇA ENTRE OS FILOS DOS ANIMAIS
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CRONOGRAMA DE TRABALHOS DO  2º BIMESTRE                                                                             

7º ANO A

MATEMÁTICA
Resolver os exercícios sobre porcentagem (em anexo) em uma folha de almaço COM CAPA. 

Todos os cálculos devem estar na folha que será entregue
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INGLÊS

Seguindo o modelo do texto da página 43 da apostila de Inglês, escrever, em Inglês, um e-

mail para a professora respondendo às perguntas do exercício 1. Deve conter seu endereço 

de e-mail, nome e despedida apropriada. Trabalho individual e manuscrito à caneta azul ou 

preta. Deverá ser feito no modelo de folha dispinibilizado pela professora (parte de 

Recados do Professus).10/06

ESPANHOL
Fazer uma mini maquete com o  objeto  da casa  escolhida. 
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HISTÓRIA

Tema: As Grandes Navegações e as Reformas Religiosas

Pesquisa:

As representações europeias de mundo. Entre o medo e a coragem. A tecnologia das 

navegações e a ampliação das fronteiras. A necessidade e os recursos. O predomínio 

português na construção de um império mercantil. O tratado de Tordesilhas. As reformas 

religiosas. Os reformistas que contestaram contra a autoridade papal.                                                                                                                                                               

Todos os trabalhos devem ter Capa, contra capa, índice, conteúdo, conclusão e bibliografia.
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