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E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

DISCIPLINA : MATEMÁTICA 
SEMANA 12 – 24 A 28/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ____ 

PROFESSOR(A):  ROSANGELA BRUNETTI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 

ENVIAR PARA:  CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 28/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

HABILIDADE(S): (EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que 
o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na 
literatura. (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 
sequências numéricas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: MATERIAL EM PDF, VÍDEOS, WHATSAPP, CLASSROOM, GOOGLE MEET 

ORIENTAÇÕES:  Ler  o texto,  copiar os exercícios no caderno e resolvê-los. Enviar cópia no Classroom.  
ATENDIMENTO ON-LINE: 8H AS 10H – 2ª, 3ª. 5ª, 6ª 
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DISCIPLINA : MATEMÁTICA 
SEMANA 12 – 24 A 28/05/2021  

 

NOME:.......................................................................................... Nº:.......... SÉRIE: 7º........  

 
Exercícios 
1) Uma professora de matemática escreveu no quadro a sequência numérica: (200.000, 20.000, 
2.000, 200,…) e pediu para que os alunos escrevessem os dois próximos termos. Qual é a expressão 
para calcular os próximos termos?  
 
2) Em um auditório de uma escola, as cadeiras estão organizadas de forma triangular. A primeira 
fileira acomoda 2 alunos, a segunda 4, a terceira 8, e a quarta 16. Sabendo que há mais duas fileiras 
nesse auditório e que o padrão das fileiras é mantido, quantos alunos podem ser acomodados na 
quinta fileira? E na sexta fileira? Qual seria a sequência formada considerando o número de alunos 
em cada fileira? Qual padrão você percebeu na formação de fileira após fileira? 

 
3- Observe as sequências abaixo, identifique se são recursivas ou não e indique qual é padrão de 
sequência:  
a)5, 6, 11, 17, 28, … RECURSIVA ( ) NÃO RECURSIVA ( )  
Padrão: __________________________________________________  
b)1, 4, 9, 16, 25, … RECURSIVA ( ) NÃO RECURSIVA ( )  
Padrão: __________________________________________________  
c)25, 50, 75, 100, 125, … RECURSIVA ( ) NÃO RECURSIVA ( )  
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Padrão: __________________________________________________  
d)1, 3, 3, 9, 27, 243, … RECURSIVA ( ) NÃO RECURSIVA ( )  
Padrão: __________________________________________________ 
 
4) Uma escola proporciona aos seus alunos um jogo mensal de perguntas e respostas entre as 
turmas. Os alunos perceberam que as regras de pontuação seguiam uma lógica. Observe o registro 
de algumas pontuações ocorridas no jogo. 

 
Observando a regularidade, como ficaria a quantidade de pontos para a turma que acertar a 3ª , 5ª, 
6ª, 8ª , 9ª e 10ª questão? Qual o padrão seguido para se obter o número de pontos de acordo com a 
ordem de cada questão?  
Escreva uma expressão algébrica que possibilite determinar a quantidade de pontos para este jogo. 
Qual seria a pontuação para a turma que acertar a questão 14ª? 



 
 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

DISCIPLINA: Inglês 
SEMANA: 12   de 24 a 28.05.2021 

 
NOME: Nº: SÉRIE: 7º anos 

PROFESSOR(A) : Penha CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h 

ENVIAR PARA: google classroom DATA DE ENTREGA: 02.06.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  Adverbs of frequency 

HABILIDADE(S):  EF07LI02  Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: google classroom, whatsapp, caderno e Internet. 

ORIENTAÇÕES: 

Copiar e deixar tudo no caderno. 

Enviar somente 1 foto das respostas, com o nome completo, série e o número da semana, para o 
classroom. 

Dúvidas, chamar no privado. 

 
 
    Horário de Atendimento  
     
    Segunda-feira das 07:00 às 07:50h 
    Terça-feira    das   07:00 às  07:50h 
    Quinta-feira    das   07:00 às 07:50h //  07:50 às 08:40h // 08:40 às 9:30h // 9:50 às 10:40h 
 
     
   Adverbs of frequency – advérbios de frequencia 
 
   São usados quando fazemos uma ação frequente. 
   Vem antes do verbo – ex.: Lis usually HAS a backache (Lis normalmente tem dor nas costas) 
 
 
   Os advérbios de frequencia são : 
 
    
   Always= sempre   100% 
   Usually= normalmente   70% 
   Often=frequetemente     60% 



   Sometimes=às vezes   50% 
   Rarely= raramente        20% 
   Never=  nunca                 0% 
 
   A porcentagem, indica a frenquencia da ação praticada. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  Exercise 
   
  Passe as frases abaixo para o inglês, usando os advérbios de frequencia. 
 

a) Você sempre  vai à escola às Segundas-feiras. 
 
__________________________________________________________________ 

 
b) Eles às vezes  vão ao médico. 

 
___________________________________________________________________ 

c) Nós frequentemente comemos alimentos saudáveis 
 
___________________________________________________________________ 

d) John e Tobby nunca jogam futebol em casa. 
 
___________________________________________________________________ 

e)  Allan raramente come  comida não saudável. 
 
___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
        Vocabulary 
 
        Go to =vou, vão  
        On= aos., às 
        Soccer=futebol 
        At home= em casa 
        Go to the= vão ao  
        Eat= comer, questão  E, o verbo eat, vai ficar eats, por causa da 3ª pessoa do singular. 
        Healthy food= alimento saudável 
        Junk food= alimento não saudável 
        Play= brincar, jogar 
        
          
   
 


