
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – CUIABÁ-MT

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA – 

PROFESSOR(A): Ronize Midori

SÉRIE/TURMA: 7° ANO (   ) A   (   ) B   (   ) C    (   ) D
 

TAREFAS PARA O PERÍODO DE RECESSO

Instruções:
01. Leia com atenção os enunciados antes de realizar as atividades.
02. Faça as atividades no caderno, com letra legível.
03.  Após  a  execução  da  tarefa,  o  responsável  deve  assinar  seu
caderno, na primeira folha da atividade.

04. Faça a atividade com capricho e concentração, pois ela facilitará o
entendimento dos conteúdos futuros.
05. Não consulte sites de pesquisa ao realizar a tarefa, para não 
distrair ou causar confusão.

Queridos alunos, 
Pensando na impossibilidade de vocês  saírem de casa  e  logo  termos  prova,
deixo  algumas  atividades  para  serem  feitas  em  casa,  com  bastante
tranquilidade  e  capricho.  
Beijos  carinhosos  da “profe” que sentirá  saudades  de  vocês  até  esse período
acabar ♥

Ronize Midori 
7° anos A, B, C e D:

1)  Atividade  diária:  LEITURA do  livro  paradidático  Sensor,  o
gamer.  E  fichamento do livro – fazer conforme as orientações
do  caderno;  registrando  o  que  entendeu  da  história  e  seus
pontos mais interessantes para a lembrança do texto lido; envio
pelo e-mail para ronizemidori@outlook.com; em arquivo de texto.

2) Atividade interativa do Cap.1 do material didático digital. Fazer
on-line, com cópia das perguntas e respostas justificadas no
caderno.  Para  justificar  pense:  POR  QUE  VOCÊ
ESCREVEU/ESCOLHEU ESSA RESPOSTA?

3) CALIGRAFIA 
A escrita é como sua digital, portanto, ao escrever devemos ter uma letra legível para que
nossas ideias sejam compreendidas.
A troca de letra é comum em qualquer idade, não importa se você está nessa transição. O que
vale mesmo é ter em mente que as letras têm maiúsculas e minúsculas, responsáveis pela
boa definição de entendimento escrito
. 
Observe alguns pontos:

A letra tem tamanhos próprios…. 
Letras maiúsculas têm a mesma altura que as letras que têm altura de linha.
 b, d, f, h, l, t devem tocar a linha de cima ↑. 
Já as minúsculas devem ter metade do tamanho da sua linha.
Agora observe a tabela de letras.

mailto:ronizemidori@outlook.com


A explicaçao ajudou? Vamos treinar!
Copie o texto abaixo no seu caderno,  sem pressa,  lembrando das orientações de caligrafia:
Legível; letra maiúscula e minúscula bem definidas no tamanho e altura; espaço entre uma
palavra e outra; atenção no momento de se-pa-rar as sílabas!!!

“Um dos live-actions mais esperados da Disney, Shang-Chi, teve sua
produção  parcialmente  suspensa  por  tempo  indeterminado.  Neste
caso,  a  decisão  foi  tomada  pois  o  diretor  Destin  Daniel  Cretton
decidiu se isolar, voluntariamente, por uma semana, e fazer o teste
para ver se está infectado com o coronavírus. O cineasta tem um
filho recém-nascido e decidiu se prevenir diante da viralização.
Falando em Disney, o remake de A Pequena Sereia, estreado por
Halle  Bailey,  cujas  filmagens  iam começar  em nove  dias,  decidiu
suspender o pontapé inicial  por prevenção.  A equipe de produção
esclareceu que ninguém está infectado, mas que no momento o mais
prudente é anunciar uma pausa.”

4) Atividade de intervenção: para aprimoramento e fixação do conteúdo essencial para o bom
desempenho no sétimo ano.

 

 



As  palavras  são  separadas  em  grupo,  de  dez  (10)  classes  gramaticais,  conforme  a
característica de atividade/trabalho do termo.
Observe o mapa abaixo, nele as classes gramaticais têm uma breve explicação das atividades
de cada item.

Agora, que você revisou o conteúdo das Classes gramaticais, faça as atividades abaixo:

1) Siga o modelo e reconheça os termos das orações abaixo:

Modelo: 

A  professora  Ronize  pensou  em  você  hoje!

Artigo      substantivo           substantivo            verbo           preposição        pronome
advérbio

a) Janice viajou ontem.

b) Paulo quebrou o espelho redondo.

c) Choveu muito em Cuiabá.



d) Juliana mandou o arquivo para a professora.

e) Luana leu o recado do namorado.

f) O professor de ginástica está animado.

g) Eu não comprei o seu presente.

h) Uau, você ganhou um tênis novo.

i) As meninas jogaram muito bem, no campeonato.

j) Os meninos são campeões de futsal estadual.

k) As luzes da sala estão acessas.

l) Papai cortou a melancia.

m) A minha amiga chorou pelo do amigo.

n) As chuvas derrubaram casas em São Paulo.

o) Todos devemos estudar.


