
 

 
 

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: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 27 (20/09 A 24/09) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 7 ANO 

PROFESSOR(A): MARIA KARDASH SALVADOR CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7H 

ENVIAR PARA: GOOGLE  CLASSROOM/WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 24/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ACENTUAÇÃO GRÁFICA. 

HABILIDADE(S): (EF07LP10) UTILIZAR, AO PRODUZIR TEXTO, CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS: MODOS E TEMPOS 

VERBAIS, CONCORDÂNCIA NOMINAL E VERBAL, PONTUAÇÃO ETC. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PLANTÃO DE DÚVIDAS PELO GOOGLE MEET, TEXTO EXPLICATIVO, LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR, 
ATIVIDADE ESCRITA, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO, PRODUÇÃO DE TEXTO. 

ORIENTAÇÕES: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 

18H. 

     

COPIE O TEXTO E AS PERGUNTAS OU IMPRIMA E COLE NO CADERNO  

LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES SOBRE ACENTUAÇÃO 

George Martin deve publicar novo conto do universo de "Game of Thrones" 

 

O lançamento de "Winds of Winter", sexto livro das "Crônicas de Gelo e Fogo", ainda 
permanece indefinido, mas George R.R. Martin deve apresentar outro título sobre o 

universo de "Game of Thrones" em 2017. De acordo com uma lista de futuros lançamentos 
adicionados nesta semana ao catálogo da Amazon norte-americana, "Book of Swords" 
começará a ser vendido no dia 10 de outubro e reunirá antologias temáticas do autor, 

incluindo um conto ambientado em Westeros. Ainda não foram divulgados mais detalhes 
sobre a história. 

O novo livro foi organizado por Gardner Dozois, que trabalhou com Martin em "O 

Príncipe de Westeros e Outras Histórias", que, assim como "Book of Swords", trouxe um 
conto ambientado no universo das "Crônicas de Gelo e Fogo", mas que se passa 80 anos 
antes de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" e tem foco em Daemon Targaryen.  

Além destes, um terceiro conto sobre a dinastia Targaryen está em "Mulheres 
Perigosas", uma nova antologia de Dozois e Martin que será lançada em fevereiro. 
Também chamado de “Os Negros e os Verdes”, "A Princesa e a Rainha" narra a disputa 

entre a princesa Rhaenyra Targaryen e sua madrasta, a rainha Alicent Hightower que, 



 

com seus respectivos aliados, o “Negros” e os “Verdes”, deram início ao conflito sangrento 

conhecido nas "Crônicas de Gelo e Fogo" como "A Dança dos Dragões". 
(http://www.correiodopovo.com.br/ArteAgenda/Variedades/Literatura/2017/1/608839/George-R-R-Martin-deve-publicar-novo-

conto-do-universo-de-Game-of-Thrones-em-2017) 
 

1) A palavra “Crônicas”  que está presente na primeira linha da notícia jornalística é 

acentuada pela regra das 
a)oxítonas 
b)paroxítonas 

c)proparoxítonas 
d)palavras terminadas em ditongo 
e) polissílabas 

2) A alternativa que traz duas palavras acentuadas pela mesma regra ortográfica da 
palavra “Crônicas” é: 
a) máquinas – óculos 

b) máquinas – avó 
c) óculos – avó 
d) avó – nós 

e) plástico - avó  
 
3) Marque a alternativa que traz duas palavras que NÃO são acentuadas pela mesma 

regra ortográfica da palavra “Crônicas” é: 
a) matemática – Pâmela 
b) acústico –  líquido 

c) óculos – música 
d) último – física 
e) avó – rubrica    

 
4) Analise as alternativas: 
I – A última palavra do texto ─ dragões ─ não tem acento gráfico. 

II – A última palavra do texto ─ dragões ─ deveria ser acentuada. 
III – A última palavra do texto ─ dragões ─ é oxítona. 
Quais, de acordo com as afirmações feitas, são corretas? 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 

d) I, II e III 
e) todas estão erradas.    
 

5) Em relação à última palavra do primeiro parágrafo ( história ), podemos afirmar que 
ela é:  
a) acentuada pela regra das oxítonas.  

b) acentuada pela regra das paroxítonas. 
c) acentuada pela mesma regra que acentua “avó”. 
d) acentuada pela mesma regra que acentua “óculos” 

e) acentuada por conter três sílabas.    

 

  

 



 

. 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: ARTE 

SEMANA: 27 
20/09/2021 A 24/09/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7ºA/B/C 

PROFESSOR(A): RITA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM 
DATA DE ENTREGA: 27/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: PROJETO SOCIO EMOCIONAL “QUADRO DOS SONHOS” 

HABILIDADE(S): (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LEITURA, QUESTÕES, RECORTES DE REVISTAS OU JORNAIS, COLAGEM E PINTURA. (WHATSAPP, 
PLATAFORMA PRESCOM E GOOGLE CLASSROOM). 

ORIENTAÇÕES : FAZER A LEITURA DO TEXTO, RESPONDENDO AS QUESTÕES ABAIXO, EM SEGUIDA, RECORTAR DE REVISTAS OU 

JORNAIS, IMAGENS DE PLANOS E SONHOS QUE VOCÊ QUER CONQUISTAR PARA O SEU FUTURO E COLAR NA CARTOLINA. DEPOIS CRIAR 

UMA MOLDURA COM RECORTE E COLAGEM FORMANDO UM QUADRO. NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR O SEU NOME COMPLETO, NÚMERO E 

TURMA (A, B OU C). DÚVIDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7H ÀS 12H 979549192 PRÔ RITA. 

 
 

Quadro dos sonhos 

Todos nós temos sonhos e projetos de vida para o futuro, muitas vezes esses sonhos parecem 

impossíveis, seja por falta de uma base familiar, por se sentir incapaz, desacreditando de si mesmo, pelas 

condições financeiras que não lhe permite ir muito além, ou até mesmo por situações inesperadas que nos 

pegam de surpresa. Mas saiba que você pode tudo e o primeiro passo é acreditar em você, mesmo que 

ninguém mais acredite, depois planejar. Os hábitos que você pratica hoje, vai te levar onde você quer 

chegar? O que você precisa mudar? Quais hábitos você precisa começar a praticar para que lhe assegure 

um alicerce nas suas conquistas? Todas essas questões devem ser refletidas e a partir de então, traçar 

metas para alcançar todos os seus sonhos. 

“Se podemos sonhar, também podemos tornar nosso sonho realidade.” 

Tom Fitzgerald 
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