
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE REDAÇÃO 

7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem”. 

Arthur Schopenhauer 

 

MACAU JÁ NÃO TEM CASOS DE CORONAVÍRUS HÁ MAIS DE UM MÊS. QUAL FOI A CHAVE 

DO SUCESSO? 
12 mar, 2020 - 21:23 • João Carlos Malta 
 

“Depois de no final de janeiro, a cidade do sul da China onde vive uma larga comunidade portuguesa ter 

conhecido os primeiros casos de coronavírus, a tomada de um conjunto de medidas drásticas fez o número de 

infetados congelarem nos 10 doentes. A vida ainda não voltou ao normal, mas a situação é agora estável. Saiba 

quais os fatores que mais contribuíram para que Macau seja apontada como um caso bem-sucedido no ataque 

à  Covid-19”. 
https://rr.sapo.pt/2020/03/12/pais/macau-ja-nao-tem-casos-de-coronavirus-ha-mais-de-um-mes-qual-foi-a-chave-do-sucesso/noticia/185196/ 

 

 
 

Expansão Marítima Portuguesa 

 

Os portugueses foram os primeiros europeus a se lançar ao mar no período das Grandes Navegações 

Marítimas, nos séculos XV e XVI. No presente texto iremos abordar os motivos do pioneirismo português na 

conquista dos oceanos. O principal objetivo que os navegadores portugueses desejavam alcançar era dar a volta 

no continente africano, ou seja, realizar o périplo africano. Desta maneira, Portugal foi conquistando várias 

concessões na África. 
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No ano de 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, havia conseguido chegar ao Cabo da Boa 

Esperança, provando para o mundo que existia uma passagem para outro oceano. Finalmente, no ano de 1498, o 

navegador português Vasco da Gama alcançou as Índias; em 1500, outro navegador lusitano, Pedro Álvares 

Cabral, deslocou-se com uma grande frota de embarcações para fazer comércio com o Oriente, acabou chegando 

ao chamado ‘Novo Mundo’ - o continente americano. 

Com o desenvolvimento dos estudos marítimos (Escola de Sagres), os portugueses se tornaram grandes 

comerciantes, prosperando e produzindo novas embarcações e formando grandes navegadores. Portugal se 

transformou em um dos mais importantes entrepostos (armazém de depósito de mercadorias - que esperam 

comprador ou que se vão reembarcar) comerciais durante as Grandes Navegações Marítimas. 
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/expansao-maritima-portuguesa.htm 

 

Faça uma pesquisa sobre a influência da Língua Portuguesa e quais são os países que falam português como 

Língua Materna ou segunda Língua. 
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As imagens que povoam nosso imaginário sobre esse período histórico das grandes navegações, nos 

remetem a um universo habitado por homens destemidos, misto de GULLIVER, ROBINSON CRUSOÉ, VASCO 

DA GAMA, CRISTOVÃO COLOMBO, etc. Homens que se aventuram pelo oceano enfrentando a fúria de 

temíveis monstros marinhos, piratas, corsários e toda a espécie de perigo, tais, histórias são verdadeiras, só que a 

realidade é bem pior. Inicialmente, Portugal foi um dos países mais atingidos pela peste bubônica na Europa, uma 

das mais mortais pandemias que já existiu. 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/expansao-maritima-portuguesa.htm


• Pandemia (do grego παν [pan = tudo/todo(s)] + δήμος [demos = povo]) é uma epidemia de doença 

infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica como, por exemplo, 

um continente, ou mesmo o Planeta Terra. 

 

Leita o texto abaixo 

Peste Negra 

 

A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que 

atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em 

algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. 

O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de 

milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de 1/3 da população europeia morreu por 

causa da crise de peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado 

a metade da população europeia. 

 

Explicite seus conhecimentos produzindo um texto dissertativo/comparativo entre a Peste Negra e o Coronavírus. 
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Quem foi JEAN PIAGET? (1896-1980) 

 
Jean Piaget foi o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. O cientista suíço revolucionou o modo de encarar 

a educação de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e constroem o próprio aprendizado. Foi o nome mais 
influente no campo da educação durante a segunda metade do século 20, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não 
existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, 

Piaget foi biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo ser 
humano, particularmente a criança. 

Você estuda em um Colégio Jean Piaget! 


