
 
 
 

 

 

 

 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
7º Ano 

 

21/10 
a 

27/10 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

  O que fazer?  Como enviar? 

 

1 

 

Ciências: continuação da atividade sobre o 

filme “Osmose Jones” 

 

Moodle 

2  História 

Ler o texto, pesquisar sobre o assunto 

Conversar sobre o tema com a família e 

amigos. 

Como atividade complementar, sugiro 

assistir aos filmes: 

"Emely em Paris"  (NETFLIX - 2020)  

“O Terminal" (EUA/ 2004) 

 

Enviar  suas 

considerações 

sobre o tema, até o 

dia 02/11/20 para o 

e-mail: 

celsocp2historia@gmail.com 

 

3  Geografia: atividade sobre o Sistema Político 

Brasileiro 

Acessar PDF no moodle ou neste documento. 

https://ead.cp2.g12.br/mod/assign/view.php?id=87850 

acessar o moodle ou 

enviar e-mail para 

carolinavilela.prof@gmail.com 

 

Sugestão: enviar até 28/10 

 

 

   

mailto:carolinavilela.prof@gmail.com


 

TAREFA 1 

 

Ciências: 

Olá, 7º ano! 

Em nossa primeira atividade conhecemos um pouco da história do filme "Osmose Jones" e vocês 

responderam algumas perguntas a respeito do trailer. 

Vamos refletir sobre as perguntas da Atividade 1? 

● O trailer mostra que o corpo de Frank foi invadido por um vírus "assassino e contagioso". Logo, o 

filme trata de questões de Saúde.  

● O filme mistura cenas do mundo real com cenas de animação, que se passam no interior do corpo 

de Frank. 

● Osmosis Jones é um filme de ação, que se passa numa cidade em perigo - o corpo de Frank-, com 

muitas cenas de perseguição ao vírus invasor pelas células de defesa. 

● Assim como no filme, sempre que nosso corpo é invadido por um vírus, por exemplo, nossas células 

de defesa entram em ação. Atualmente, estamos combatendo  um coronavírus recém-descoberto 

que provoca a COVID-19, uma doença que ataca o nosso sistema respiratório.  

 

E então? Está animado para continuarmos nossas atividades? 

Vamos lá!!!! 

 

ATIVIDADE 2 

 

A partir de agora, vamos desenvolver alguns temas e conceitos abordados no filme que são ligados à 

Biologia. Mas antes, que tal assistir ao filme? Temos certeza que vocês irão se divertir e aprender 

coisas sobre o corpo humano. Caso não seja possível assistir ao filme completo, leia a sinopse e assista 

aos minutos iniciais do filme para entender como a história se desenrola. 

Preparamos também uma breve apresentação dos principais personagens do filme e algumas perguntas 

sobre aspectos científicos que eles abordam. Essas terão por objetivo estimular a curiosidade e servir 

como ponto de partida para o que será apresentado na próxima atividade. Então mais uma vez não se 

preocupem com respostas certas ou erradas ;) 

 

Vamos lá!!! 

1) Acesse o link abaixo e bom trabalho!!! 

https://docs.google.com/forms/d/1WWR9Vssmw5cM13UOyzXkTbAhr64-wqJuySkQdkU3S6g/edit?t

s=5f50e857 

 

2) A Ciência por trás do filme 

Vamos entender como o nosso sistema imunológico se defende dos invasores, como os vírus por exemplo. 

https://docs.google.com/forms/d/1WWR9Vssmw5cM13UOyzXkTbAhr64-wqJuySkQdkU3S6g/edit?ts=5f50e857
https://docs.google.com/forms/d/1WWR9Vssmw5cM13UOyzXkTbAhr64-wqJuySkQdkU3S6g/edit?ts=5f50e857


Abra o arquivo abaixo e viaje pelo Sistema Imunológico!!! 

https://sway.office.com/zBdFh6cmqXvFX6GJ 

 

3) O que nós aprendemos hoje? 

Responda às questões dos arquivos abaixo: 

Exercício 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeag3qYJ8Rcm2eoH-i7aVK3XnkA-HSd18z9IYCvYfqalH

5Qkw/viewform?usp=sf_link 

Exercício 2: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7t0MFhdIZX0OU9eaFkWfcoVSnJ5mjQwRfgP2p7Mi

Cf5I88A/viewform?usp=sf_link 

Bom trabalho!!! 

Até a próxima atividade!!! 

4) Conta para mim o que você achou dessa atividade, respondendo o formulário abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSMmqHnUpF1nRtZs2_9NOJzMijmp7BZQ3Lm70f0p

kNLf7T5g/viewform 

 

Até a próxima atividade !!! 

   

https://sway.office.com/zBdFh6cmqXvFX6GJ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeag3qYJ8Rcm2eoH-i7aVK3XnkA-HSd18z9IYCvYfqalH5Qkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeag3qYJ8Rcm2eoH-i7aVK3XnkA-HSd18z9IYCvYfqalH5Qkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7t0MFhdIZX0OU9eaFkWfcoVSnJ5mjQwRfgP2p7MiCf5I88A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7t0MFhdIZX0OU9eaFkWfcoVSnJ5mjQwRfgP2p7MiCf5I88A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSMmqHnUpF1nRtZs2_9NOJzMijmp7BZQ3Lm70f0pkNLf7T5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSMmqHnUpF1nRtZs2_9NOJzMijmp7BZQ3Lm70f0pkNLf7T5g/viewform


 

 

TAREFA 2 

 

Em, 18/ outubro/ 2020 

Caros alunos. 

A identidade nacional é como se fosse uma segunda pele. 

Segundo o professor Joseph R Strayer, “Um homem pode levar uma vida razoavelmente             
satisfatória sem família, sem um local fixo de residência, sem confissão religiosa; sem o estado,               

porém, não é nada.” 

Como sugestão para compreender melhor o tema, sugerimos: 
 

 

- A série “EMELY EM PARIS” (NETFLIX – 2020) 

Mudar-se para um lugar com uma cultura bem diferente da sua pode ser             
um desafio, mesmo que a cidade em questão seja a apaixonante Paris.            

Esta é a nova realidade da protagonista Emily, recém-chegada à capital           
francesa, que precisa contornar os muitos conflitos culturais para conquistar          

seus novos colegas de trabalho e, quem sabe, viver um novo caminho. 

Outra sugestão de filme sobre identidade nacional e sua influência na           

cultura. 

 

Outra sugestão de filme sobre identidade nacional e sua influência na cultura 

  

 

 - O TERMINAL (2004) 

Viktor Navorski é um cidadão da Europa Oriental que viaja rumo a Nova             
York justamente quando seu país sofre um golpe de estado, o que faz             

com que seu passaporte seja invalidado. Ao chegar no aeroporto, Viktor           

não consegue entrar nos Estados Unidos nem pode retornar à sua terra            
natal, já que as fronteiras foram fechadas, passando meses no          

aeroporto. 

 
 



 

ATIVIDADE: 

Você tem algum amigo ou conhecido que veio de outro país? Pode ser algum amigo                             

brasileiro cujos pais venham do exterior. Essas pessoas podem ter hábitos muito                       

diferentes dos seus, mas convivem com vocês, mesmo que não tenham cidadania                       

brasileira. Fazem parte da sua vida social diferente de um jovem de Manaus que você                             

nunca viu, mas é seu compatriota, ainda que vocês jamais entrem em contato. 

Uma pessoa nascida no limite de um país, como Brasil e Uruguai, por exemplo,                           

pode ter mais coisas em comum com o cidadão do país que mora ao lado do que com a                                     

vida em Brasília ou em Montevidéu. Por que essa identidade nacional tem tanto peso                           

na nossa formação. Vamos trocar ideias a respeito, para saber como se formaram os                           

Estados nacionais, afinal quando aprendemos desde o início do Ensino Fundamental que                       

PORTUGAL descobriu o que, hoje, é o Brasil, isto significa que o ESTADO português                           

decidiu organizar as navegações que, entre outros empreendimentos, levou ao processo                     

de colonização do que viria a se tornar o nosso país. 

O que explica essas diferenças no relacionamento das pessoas? 

Converse a respeito com sua família com seus amigos. Entenda como se formou                         

essa noção de fazer parte de uma nação. Não é uma questão de cor de pele, crença                                 

religiosa ou de idioma comum. 

Aguardo no meu e-mail celsocp2historia@gmail.com até dia 02 de novembro suas                     

observações para nossa troca de ideias. Tem fotos de parentes ou amigos em trajes                           

típicos, envia pra gente. 

Abraços, 

Profº Celso Thompson 

TAREFA 3 

 



O Sistema Político

Brasileiro

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE 
ATIVIDADES REMOTAS

indicar possibilidades de percursos temáticos capazes de manter os
estudantes em contato com a escola e com a Geografia neste período
incomum.
Retomar a rotina escolar de forma inclusiva, respeitando as possibilidades de
cada estudante.

Este material não pretende reproduzir a normalidade escolar e substituir os
conteúdo programáticos regulares.  Nossos objetivos são: 

A necessidade primeira continua sendo a de resguardar a saúde física e mental
dos membros da comunidade escolar. Esperamos que os que conseguirem
acessar as atividades as aproveitem da melhor forma, reforçando ainda a
importância de continuarmos atentos às medidas necessárias à superação
coletiva deste momento.

Objetivos: 
- Conhecer as esferas político-administrativas e seus
efeitos no território brasileiro;
- Conhecer a dinâmica do sistema político brasileiro;
- Refletir sobre importância da representatividade
política da sociedade brasileira.

PPA - 7o ano - SEMANA 5
Profa. Carolina

carolinavilela.prof@gmail.com



No quadrinho acima, a personagem Mafalda demonstra sua desconfiança com a
política. Pense sobre isso e responda:
a) Por que, para a Mafalda, a palavra “política” é um palavrão? O que será que ela
pensa da política?
b) E você, o que acha da política? Será que ela é importante? Por quê?
c) você acha que uma boa educação ajuda as pessoas a escolherem melhor seus
políticos? Por quê?
Assim como a personagem Mafalda, muita gente evita falar de política ou acha
esse assunto bem complicado. Mas a questão é que mesmo quando não
falamos sobre ela, a política influencia muito as nossas vidas. Se entendemos
um pouco mais sobre como funciona o sistema político, temos a oportunidade
de agir de forma mais consciente. O objetivo desta atividade é apresentar a
estrutura política do Brasil e explicar um pouco do seu funcionamento.

Vocês devem estar sabendo que em breve teremos as eleições municipais,
quando as pessoas vão votar para Prefeito(a) e para Vereador(a). Em outras
oportunidades, a população também vota para Governador(a), Presidente,
Deputados(as) Estaduais e Federais e Senador(a). Qual é a diferença entre todos
esses cargos políticos?

Saber a diferença entre eles é muito importante para sabermos de quem cobrar
as ações. Por exemplo: você acha que o(a) presidente da república pode ser
cobrado(a) pela falta de coleta de lixo na sua rua? Será que os(as)
deputados(as)  podem decidir se alguém é culpado por um crime? Tudo isso
pode ser bem confuso! Para não haver confusão, precisamos conhecer as
esferas político-administrativas e os diferentes poderes do sistema político.
Vamos lá?

1)  VAMOS REFLETIR...



O Brasil é organizado na forma de FEDERAÇÃO, isto é, uma união e estados. Os ESTADOS
são divididos em MUNICÍPIOS. Por isso, temos três esferas político-administrativas: a
Federal, a Estadual e a Municipal. A esfera FEDERAL é aquela que abrange todo o
território nacional, e a sua sede é em Brasília. A esfera ESTADUAL, também chamadas e
Unidade Federativa (UF), tem responsabilidades intermediárias entre o governo Federal e
o municipal. Ao todo, o Brasil possui 27 Unidades Federativas (26 estados e o Distrito
Federal). A esfera MUNICIPAL é menor, e por isso também é mais numerosa. O Brasil
possui mais de 5.500 municípios. Sua administração é feita pelas prefeituras, que cuidam
de aspectos de abrangência local, como a iluminação pública, a conservação das ruas, a
coleta de lixo, entre outros.

Todo município está
dentro de um estado,
que por sua vez, faz
parte do país. Veja a
localização do município
do Rio de janeiro no
estado do RJ, e deste no
Brasil. 

O SISTEMA POLÍTICO E A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL:
 federação, estados e municípios

VEJA O ESQUEMA :

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO..... ESTÁ NO ESTADO DO RJ

QUE ESTÁ NO BRASIL QUE É UMA FEDERAÇÃO.



E quem ocupa esses cargos em cada um das esferas político-administrativas?
No vídeo do link, você vai poder entender melhor. Clica aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=BN39aYGgbGk&t=17s

O sistema político brasileiro está organizado em 3 poderes: o LEGISLATIVO, o
EXECUTIVO  e o JUDICIÁRIO, que vão atuar nas diferentes esferas político-
administrativas. Cada um desses poderem tem funções específicas. De forma
bem simplificada, o papel de cada um deles é o seguinte:

JUDICIÁRIOLEGISLATIVO

OS TRÊS PODERES

EXECUTIVO

FORMULA AS
LEIS E

AS APROVA

DIVULGA E EXECUTA
AS LEIS, DECIDE

COMO APLICAR O
RECURSO DOS

IMPOSTOS

FISCALIZA O
CUMPRIMENTO

DAS LEIS E PUNE
QUEM NÃO

CUMPRE



Como vimos, o LEGISLATIVO é responsável pela aprovação das leis. Então, 
 presidente, governadores e prefeitos precisam dele para governar. Veja no vídeo que
está no link abaixo como o legislativo funciona com mais detalhes:
https://www.youtube.com/watch?v=Ip9DC_StPUg&t=37sO 

O EXECUTIVO é comandado pelo Presidente, Governadores e Prefeitos, mas esses
precisam de auxiliares para colocar as ações em prática. Por isso, fazem parte do
poder executivo os ministérios e as secretarias. Dá uma olhada no vídeo que está
nesse link:
https://www.youtube.com/watch?v=OUxccIvFnMM&t=65s

O JUDICIÁRIO existe para garantir que aqueles que não cumprem as leis sejam punidos
e os que foram prejudicados sejam recompensados. Os seus componentes não são
eleitos diretamente. Clica no link abaixo para entender como ele funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=YMmR3LjweiQ

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?

2) MAS ONDE TUDO ISSO ACONTECE?
Abaixo, estão algumas imagens de locais onde as decisões políticas acontecem.
Depois de assistir aos vídeos e consultar a tabela, identifique a que esfera político-
administrativa e a qual poder esses lugares se relacionam:

A) PRÉDIO DO CONGRESSO NACIONAL

A) PRÉDIO DO CONGRESSO NACIONAL
B) PRÉDIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

B) PRÉDIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

C) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIROC) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO

D) PALÁCIO DA GUANABARA - SEDE DO

D) PALÁCIO DA GUANABARA - SEDE DO

GOVERNO DO ESTADO DO RJ
GOVERNO DO ESTADO DO RJ

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?

SUGETSÃO: PROCURE NO GOOGLE MAPS A LOCALIZAÇÃO DE CADA UM DESSES PRÉDIOSSUGETSÃO: PROCURE NO GOOGLE MAPS A LOCALIZAÇÃO DE CADA UM DESSES PRÉDIOS



Todo o sistema político democrático é pensado de tal forma que os representantes
políticos defendam os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade. Para que
isso aconteça, é importante que os representantes tenham sua origem ligada a grupos
sociais diferentes. Por exemplo: teoricamente, para que sejam propostas leis federais que
defendam os direitos das mulheres, é importante que tenham deputadas e senadoras
ocupando esses cargos. Da mesma forma, para que os jovens estejam bem representados
e existam leis que respondam às suas demandas, é fundamental que o congresso nacional
não seja ocupado só por pessoas de idade avançada. Podemos pensar em muitos outros
exemplos.

REPRESENTATIVIDADE  POLÍTICA

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?

Os gráficos abaixo mostram algumas características da população e também a
composição do Congresso Nacional depois do resultado da última eleição para esses
cargos, que ocorreu em 2018. Observe-os e responda as questões:

3) SERÁ QUE ISSO ACONTECE NO BRASIL?

a) No Brasil há mais mulheres ou homens?
b) No congresso nacional há mais mulheres ou homens?
c) Considerando o critério gênero, podemos dizer que a população está bem
representada? Por que você acha que isto ocorre?

E) CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO - SEDE

E) CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO - SEDE

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO
F) PALÁCIO TIRADENTES - SEDE DA ASSEMBLEIAF) PALÁCIO TIRADENTES - SEDE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIROLEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO

G) PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO

G) PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
QUAL É A ESFERA

QUAL É A ESFERA

POLÍTICO-

POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?

ADMINISTRATIVA?

A QUE PODER SE

A QUE PODER SE

RELACIONA?

RELACIONA?

QUAL É A ESFERAQUAL É A ESFERA
POLÍTICO-POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA?ADMINISTRATIVA?
A QUE PODER SEA QUE PODER SE

RELACIONA?RELACIONA?



d) Qual é a porcentagem de
pessoas que não se 
 autodeclaram brancas no
Brasil?

e) Qual é a porcentagem de
pessoas que não se
autodeclaram brancas no
Congresso Nacional?

f) Considerando o critério raça,
você acha que os brasileiros
estão bem representados
politicamente? Por quê?

A importância do conhecimento sobre política.
As esferas de governo do Brasil.
Os três poderes.
A população brasileira e a representatividade política.
O que é preciso mudar?

Faça um pequeno texto sobre o que você aprendeu nesta atividade. Abaixo está uma
sugestão de roteiro para o seu texto. Escreva pelo menos duas frases sobre cada item
listado a seguir: 

4) VAMOS VER SE VOCÊ ENTENDEU?


