
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 13/07/2020 a 24/07/2020 

8º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as atividades da Nova Proposta para os próximos quinze dias. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 A equipe de professores, de coordenadores e da Secretaria de Educação 

pensou para a Nova Proposta em atividades que o aluno possa desenvolver 

com o mínimo de auxílio de seus familiares. Assim, o aluno será o principal 

responsável por produzir seus próprios conhecimentos, de uma forma mais 

prazerosa. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam!  

 O material foi impresso para todos. Sabemos que nesse momento onde a 

pandemia apresenta muitos casos, devemos evitar aglomerações e contato, 

porém vimos que os alunos apresentaram um maior rendimento quando 

receberam os materiais impressos e fazendo o uso dos cuidados básicos, 

podemos evitar esse vírus. 

 Agradecemos a compreensão e desejamos BONS ESTUDOS a todos! 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 13/7 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 17/7 Dia 13/7 Dia 14/7 Dia 15/7 Dia 16/7 Dia 17/7 

DE 20/7 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 24/7 Dia 20/7 Dia 21/7 Dia 22/7 Dia 23/7 Dia 24/7  

 



GEOGRAFIA – 13/07/2020 

CENSO CASEIRO 

Você se lembra o que é CENSO? Se não, vai aí uma explicação! 

Censo é a mesma coisa que recenseamento, ou seja, é um conjunto das operações que consistem em 

recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais relativos a um momento determinado 

ou em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território. Só que no nosso caso, é um censo 

caseiro, ou seja, com dados dos moradores da nossa casa. 

 

1. PESQUISA 

Faça uma entrevista com os membros da sua família que moram com você. Os entrevistados devem 

responder o questionário a seguir: 

 

Perguntas: 

I. Qual o seu nome? 

II. Qual sua idade? 

III. Qual sua profissão? (Caso o entrevistado seja menor de idade, coloque como estudante). 

IV. Qual a sua formação escolar? 

A) Ensino fundamental incompleto (1° ao 9° Ano). 

B) Ensino fundamental completo (1° ao 9° Ano). 

C) Ensino médio incompleto (1º ao 3º ano). 

D) Ensino médio completo (1° ao 3º ano). 

E) Ensino superior incompleto (faculdade). 

F) Ensino superior completo (faculdade). 

V. Quantas pessoas moram com você? 

VI. Você tem acesso à Internet? Como? (Nessa questão coloque o tipo de acesso, se é pelos dados do 

celular ou por internet fixa própria (Wi-Fi) ou se divide com alguém). 

VII. Você tem celular? 

VIII. Você tem computador ou notebook na casa? 

IX. Qual o meio de transporte mais utilizado por você? 

A) Carro. 

B) Ônibus. 

C) Moto. 

 

2. INTERPRETAÇÃO 

Depois de coletar os dados com a sua família, faça em seu caderno uma tabela que detalhe as 

informações que você recolheu. Siga o modelo abaixo: 

Nome da 
pessoa 

Profissão 
Formação 
escolar 

Celular 
Computador 
ou notebook 

Meio de 
transporte mais 
utilizado 

      

      

 

3. INTERVENÇÃO 

Após analisar os dados da sua família, peça para um dos responsáveis que convivem com você 

diariamente para que grave um áudio ou um vídeo com um relato de como tem sido o dia a dia em 

meio a essa situação que estamos vivendo. O áudio ou o vídeo devem ter duração máxima de 1 

minuto e meio. Além disso, peça para o seu responsável se identificar (Nome, idade e profissão). 

#FIQUE EM CASA!! BOA ATIVIDADE!!  



Lembre-se -se: O diário é um suporte para registros diversos, não somente a 

narração do dia a dia. Vale copiar trechos de livros, músicas, filmes, colar fotografias, 

ilustrações que demonstram o seu estado emocional e reflexões daquele momento. 

 

 

Estudando em casa: Língua Portuguesa - 8º ano  

                     14/07/2020    e   21/07/2020 

 

 

Sejam bem vindos, queridos alunos! Esperamos que estejam bem! 

Nesse retorno, continuaremos com atividades remotas! 

Estamos com saudades, mas acreditamos que logo isso tudo vai passar e estaremos 

juntos novamente! 

 

Com certeza, você já viu ou até escreveu um diário e sabe qual é a sua função e como 

fazê-lo, mas vamos reforçar! 

 

Com certeza, você já viu ou até escreveu um diário e sabe qual é sua função e como 

fazê-lo, mas vamos relembrar! 

Características do diário 

Data 

           Vocativo (saudação dirigida ao diário, 

por vezes personificado, como fazia Anne 

Frank, que o chamava de Kitty, ou seja, o autor 

dirige-se ao diário como um confidente). 

Desenvolvimento – Trata-se da parte na 

qual registrará as informações que desejar 

(confissões, segredos, inquietações, escrita resumida, relatos de acontecimentos, emoções...), não se 

esquecendo dos detalhes mais importantes, certo?  

Despedida (opcional) 

Assinatura (opcional)  

 

 

 

 

14/07/2020 

Querido, diário! 

Hoje acordei com 

uma vontade imensa 

de fazer alguma 

coisa diferente... 

Sejam bem vindos, queridos alunos! Esperamos que estejam bem! 

Nesse retorno, continuaremos com as atividades remotas! 

Estamos com saudades, mas acreditamos que logo isso tudo vai passar e estaremos 

juntos novamente! 

Fizemos um vídeo para vocês, mostrando um pouquinho da nossa rotina.  

E você, o que está fazendo? Está aproveitando esses momentos com sua família? 

Preparamos uma atividade bem legal, em que vocês poderão nos contar como estão e o 

que estão fazendo! 

Vem aí #Valorize sua rotina com sua família. 

Vocês ganharão um caderno, onde farão essas atividades. 



Alguns filmes e livros são baseados em diário 

 Escritores da liberdade.  

 Diário de uma paixão. 

 Inverno na manhã. 

 O diário de Anne Frank. 

 Diário de um banana. 

 Diário de uma garota nada. popular. 

 Diário de um vampiro. 

 

 

Agora, vamos às atividades, para isso, leia as orientações abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse diário você vai registrar suas vivências! 

 

1 - Hoje, vamos fazer o jogo do contente. Em meio a tantas dificuldades, 

perdas e sofrimentos, escreva sobre algo que você viu ou viveu esses dias que 

te deixou feliz, pode ser também algo que você assistiu, ou simplesmente 

ouviu. 

2 -  Hoje é dia de histórias! Peça que seu avô, pai, mãe, algum familiar, 

conte uma história, uma lenda ou um conto e escreva aqui. 

3 - Escreva um trecho de um poema ou de uma música que você gosta, você 

pode cantar também e mandar um áudio ou vídeo para a professora. 

4 - Com o que você sonhou acordado hoje? 
5 - Qual é o seu maior obstáculo no momento? Se você pudesse mudar algo 

no dia de hoje, o que seria? 

6 - Que atividade nova você aprendeu recentemente? Relate sua experiência. 

7 - Dia de recordar! Olhe suas fotos antigas, escolha uma que relembre um 

momento feliz da sua vida, cole no caderno e escreve sobre esse momento. 

8 - Se você pudesse acrescentar uma hora no seu dia, o que faria com ela? 

9 - Escreva uma notícia jornalística recente ou faça uma ilustração da notícia 

e escreva uma legenda. 

10 – Se você pudesse tornar um desejo realidade, qual seria e por quê? 

 

 

 

Orientações importantes 

 Você receberá uma lista de atividades; 

 Dessa lista com dez questões, escolha sete para fazer; 

 Envie para o professor três atividades, uma escolhida pelo professor e duas de sua escolha; 

 Atenção: A questão 2 (escolha do professor), todos deverão realizar; 

Devolutiva: As atividades poderão ser enviadas por escrito, por áudio ou vídeo. 

 

 



 

HISTÓRIA – 15/07/2020 

Tema – Consumo X Consumismo. 

 

                                               Olá pessoal! 

 
 Como vocês estão? Estamos com saudades de todos vocês, esperamos retornar em 

breve! Mas, enquanto isso não nos é possível, vamos ser obedientes e respeitar a 

quarentena, saindo somente em casos necessários, fazendo o uso da máscara, do 

álcool em gel e, sobretudo, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível! 

Mesmo estando em nossas casas, não deixamos de aprender, pois apesar da 

pandemia, o mundo e nossas vidas não podem parar. Sendo assim, mãos à obra! 
Professores de História 

 

 

 

 

a) Você conseguiria viver em nossa sociedade sem consumir? 

b) E sem a tecnologia? Quanto tempo você conseguiria ficar sem seu celular? 

c) Como você acha que seus pais e avós viveram sem essas tecnologias modernas? Será por isso 

que tinham mais qualidade de vida? Como eles faziam para se comunicar, estudar e pesquisar 

sem osrecursos atuais? Pergunte a eles e faça a experiências de ficar pelo menos um dia sem 

seu amigo inseparável: o celular! 

. 

Para que possamos saber um pouco mais sobre você e tudo que o cerca, vamos deixar um pouco de 

lado nosso estudo diário e nos aventurar dentro de nós mesmos? Aliás, esse tempo que estamos 

vivendo de “quarentena” é um tempo propício à reflexão e ao recolhimento, de redescobrir nossos pais, 

irmãos e demais pessoas que convivem conosco além de nós mesmos... 

“Estudar História é adquirir consciência da trajetória humana. Consciência do que fomos para 

transformar o que somos”. Portanto, quando pensamos em nós mesmos (nossa história), entendemos 

nosso presente e dessa forma podemos transformar nosso futuro. 

Pensando em nossa sociedade, e no quanto consumimos.... 

Como viveríamos sem dinheiro em um 

 mundo que é impulsionado pelo 

 consumismo? Será que conseguiríamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos pensar sobre isso? 



 

Leia o texto a seguir. 

Qual é a diferença entre Consumo e Consumismo? 
No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já 
quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo 
que está adquirindo. O consumismo está vinculado ao gasto em produtos sem utilidade imediata, 
supérfluos. Esse hábito vem sendo discutido por muitos autores em suas origens e dimensões. 
Alguns estudiosos apontam a importância da publicidade na construção da obsessão pelo ato de 
comprar. Outros autores destacam a vinculação histórica da possibilidade de compra à vida boa, 
riqueza, saúde. Isso quer dizer que ao longo dos anos, pessoas que tinham maior poder de compra 
eram consideradas melhores que pessoas com menor poder de compra. 

 

Estudo mostra consumo excessivo e desigual no planeta 

5 DE FEVEREIRO DE 2010 ~ JULCI ROCHA 

Fonte: O Globo Blogs 

Em 2008 foram vendidos no mundo 68 milhões de veículos, 85 milhões de refrigeradores, 297 milhões de 

computadores e 1,2 bilhão de telefones celulares. Além das despesas básicas, como alimentação e moradia, 

estamos comprando. E muito. Um relatório recente do WorldwatchInstitute, órgão que pesquisa temas 

relacionados ao desenvolvimento sustentável, traz dados impressionantes sobre o padrão de consumo no 

mundo. 

Segundo estudo, em 2006 os Estados Unidos sozinhos foram responsáveis por 32% do total de tudo que foi 

consumido no planeta. Detalhe: eles representam apenas 5% de todos os habitantes da Terra. Se todos 

vivessem como nossos vizinhos do norte, o mundo só comportaria uma população de 1,4 bilhões de pessoas. 

Ou seja, 4,8 vezes menos do que a população atual, de 6,8 bilhões. Além de excessivo o consumo é desigual no 

mundo, conclui a pesquisa. 

E a razão é simples: padrões de consumo são determinados pela cultura. São mais naturais em algumas e 

menos em outras. Exatamente porque estão ligados a valores, símbolos e tradições que os padrões de 

consumo são difíceis de serem mudados. Mas esta mudança é absolutamente necessária na visão de 

especialistas, sob pena de nosso planeta ficar esgotado. 

“A palavra consumir, no Aurélio, quer dizer esgotar. Precisamos refletir sobre o que e como consumimos. E ir 

além, educando as crianças na perspectiva de um consumo mais consciente. Hoje se fala muito em 

sustentabilidade e relacionamos a palavra ao impacto ambiental, mas o consumo, da forma que existe hoje, 

gera impacto sociais insustentáveis. As mensagens veiculadas pela mídia atinge a todos por igual, mas há 

aqueles que não podem ter acesso aos bens, pois não têm dinheiro. O resultado muitas vezes, nas grandes 

cidades, é a violência urbana”, observa Laís Fontenelle Pereira, coordenadora de educação e pesquisa do 

projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, entidade que atua na área do consumo consciente. 

 

https://julcirocha.wordpress.com/2010/02/05/estudo-mostra-consumo-excessivo-e-desigual-no-planeta/
https://julcirocha.wordpress.com/author/julcirocha/
http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2010/02/02/estudo-mostra-consumo-excessivo-desigual-no-planeta-262844.asp


Grife as frases abaixo, que melhor representa os impactos sociais da cultura do consumo, segundo a 

visão apresentada pelo texto. 

a. As crianças são vítimas da intensa publicidade que estimula o consumo. 

b. Os Estados Unidos estimulam o consumo nos países pobres, pois isso os torna mais ricos. 

c. A publicidade não atinge a todos, pois há pessoas que não tem televisão em casa. Logo, não 

interfere nos padrões de consumo. 

d. Nem todos podem ter acesso aos produtos e serviços que a publicidade quer vender, o que 

contribui para a violência urbana. 

 

Faça uma breve pesquisa em sua própria casa, utilizando jornais, revistas, internet, 
perguntando aos seus familiares, e até olhando a dispensa de sua casa, para você descobrir 
algumas características do modo de vida dos jovens entre 10 e 20 anos. Procure descobrir: 

a) Como se vestem; 

b) Que aparelhos eletrônicos utilizam; 
c) As marcas e a procedência de suas roupas e aparelhos eletrônicos; 

d) Você acha que a maneira que os produtos são apresentados em jornais e revistas, na tevê, no 

cinema, na internet... faz com que seu consumo seja maior ou não? Justifique sua reposta. 

Depois da leitura e análise do poema “Eu, etiqueta” vamos ver o que você compreendeu? 

a) Que crítica o autor faz no poema? 

b) Faça um levantamento dos objetos e das roupas que você usa desde o momento em que acorda até 

a hora de dormir. 

 

 



c) Produza um pequeno texto sobre suas conclusões, baseando-se no seguinte roteiro: 

 Por que atualmente alguns jovens dão tanto valor à marca de um produto? Acontece a mesma coisa 
com adultos? 

 Que trabalhadores fabricam os produtos usados pelos jovens? Quais as condições de trabalho das 
pessoas que produzem esses artigos? 

 

Observe as charges e responda. 

 

 

a. Qual é acrítica feita pelas charges? Elas trazem a mesma mensagem? 

b. Qual das imagens abaixo mais se assemelha a você? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que globalização queremos? 

Observe as imagens a seguir.  

Para a Comissão Mundial sobre o meio ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da Organização das Nações Unidas (ONU), 

desenvolvimento sustentável é a promoção de um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da população na atualidade, 

sem afetar as necessidades das futuras gerações. Um dos principais desafios da globalização é assegurar o desenvolvimento 

sustentável 

 

a) Que relação as imagens acima apresentam com o processo de globalização?  
b) Como está sua cidade em relação a preservação ambiental? Existe a coleta 

seletiva do lixo?  
c) Sua família costuma separar o material orgânico do reciclado? 
d) Você sabe onde é depositado o lixo orgânico? E o que dele é feito? 
e) Sabemos que uma sociedade quanto mais desenvolvida, mais produz lixo.  Se as 

autoridades não cuidarem desse lixo então teremos sérios problemas com o meio 

ambiente. Quais problemas podemos ter caso o lixo produzido por nosso consumo 

desenfreado não seja descartado em lugar apropriado? 
f) Em sua cidade você sabe o que é feito do lixo reciclado? 
 

Você sabia que podemos reconhecer facilmente 
o dono do lixo que é descartado em lugares 
impróprios? E que se caso isso ocorra, o dono em 
questão pode ser multado ou dependendo da 
situação ou reincidência pode ser processado. 

Pois, é verdade e a maioria das pessoas não 

tem conhecimento disso.  

 



Em nossa cidade tem inúmeros cidadãos que descartam seu lixo em lugares 

impróprios e isso é um crime ambiental muito grave, por isso ajude as autoridades 

a ficar de olho! 

Lugar de lixo é no lixo e não no meio ambiente, pois além de deixar nossa cidade 

suja também polui e degrada o meio ambiente. 

Aqui vai um desafio a você! 

Que tal você cuidar pessoalmente do lixo que você 

e sua família produz? Ao final de uma semana você 

fará a relação dos produtos que vocês mais 

utilizaram e a partir dessa descoberta pensar se 

vocês levam uma vida saudável ou precisam se 

cuidar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui vai um desafio a você! 

Que tal você cuidar pessoalmente do lixo que você e sua família produz? Ao 

final de uma semana você fará a relação dos produtos que vocês mais 

utilizaram e partindo dessa descoberta, pensar se vocês levam uma vida 

saudável ou precisam se cuidar, que tal? 

Campanha lixo zero... 

Consumo consciente! 
 

Se conseguirmos diminuir nosso consumo podemos ajudar 

nossa casa comum. O que acha? 

 



MATEMÁTICA – 16/07/2020 

INEQUAÇÕES 

Como assim Inequação de novo??? 

A inequação, assim como a equação são conteúdos matemáticos que acompanharão sua trilha 

educacional até a conclusão de cada etapa de seus estudos, sendo assim, vamos dar uma atenção 

especial para esses conteúdos que são a base para muitos outros que estão por vir. 

As regras de resolução das equações e inequações, são a base para os conteúdos do ensino médio, 

vocês ouvirão muito: “Quando um termo muda de membro inverte a operação que ele representa.” 

Mas professora, que raio de membro e termo são esses??? 

 

Vocês observaram que em todas as atividades matemáticas, antes de começarmos a resolução temos 

uma referência, um texto explicativo? Então, esses textos explicativos, são nossas falas imaginárias... 

Pensamos assim: “Toda vez que ensinamos esse assunto os alunos perguntam isso ou aquilo”... E 

utilizando nossa experiência em sala de aula vamos construindo nossos registros e encaminhando junto 

com as atividades. 

Esses registros, podem parecer longos, chatos, confusos... mas são extremamente necessários para 

que vocês consigam construir o conhecimento de vocês. 

Na semana do dia 07 de maio foi enviada uma atividade que falava sobre Equações, e nela estava a 

explicação sobre quem são os membros da equação, quem são os termos de uma equação e como se 

resolve uma equação, aliás... a explicação foi inclusive com um erro 

de digitação, que pedimos desculpas, passou desapercebido. 

Para a explicação sobre membros e termos utilizamos a imagem 

ao lado: 

Com isso conseguimos entender que as equações (que são 

representadas por uma balança em equilíbrio) são compostas por 

dois membros, um antes e outro depois do igual, e que cada membros possui termos, que são os 

números, esses números as vezes são acompanhados por uma letra, e outras vezes estão sozinhos. 

Seguindo a explicação do dia 07, descobrimos que para determinar o valor da incógnita (no caso a 

letra x , que representa um valor que não conhecemos), é só colocar todos os termos que tem letras de 

um lado do igual, e todos os termos que não tem letras do outro lado do igual. E é exatamente aí que 

precisamos ter uma super atenção: Toda vez que um termo (número com ou sem letra) troca de lugar, 

passa pra frente do igual ou vai pra atrás dele, temos que trocar o sinal dele, ou seja, se antes do 

igual ele era -5 quando for para depois do igual vai 

passar como +5. 

 

Vejam um exemplo de resolução: 

 

 



Viram? De um lado ficaram os termos com letras, do outro os termos com números, quando um termo 

mudou de membro mudou de sinal também 

E o que isso tem a ver com inequação professora? 

Tudo!!! As equações e inequações são resolvidas da mesma maneira, as regras e estratégias são as 

mesmas, só a equação é baseada na igualdade, a inequação é baseada na desigualdade, isso significa 

que um dos membros será sempre maior/menor que o outro. 

 

Para relembrar vou colocar a explicação e o exemplo utilizados na semana anterior. 

Lembram da explicação de resolução da equação??? 

Então, é a mesma coisa, a única diferença é que 

mudaremos o sinal, ao invés de utilizarmos o sinal 

de = utilizaremos >, <, ≥, ≤ . 

 Observe como resolvemos da mesma maneira, apenas 

o sinal que separam os membros mudou. 

 

 

Existe um caso em que devemos ter muita atenção. Quando o 1º membro ficar com sinal negativo, 

deveremos multiplicar toda a inequação por (-1) e inverter todos os sinais, em resumo, trocaremos os 

sinais de todos os termos e inverteremos o sinal que separam os membros. 

Observe: 

 

 

Agora que você tem todas as informações e orientações necessárias, 
vamos às atividades. 

 

 
1) A balança não está em equilíbrio. 

 

a) Qual inequação representa essa situação? 

b) Quanto pesa cada pacote? 

 

 

 

2) A balança não está em equilíbrio. 

 

a) Qual inequação representa essa situação? 

b) Quanto pesa cada pacote? 

 



Releiam os registros 
anteriores, releiam os textos 

explicativos, assistam aos 
vídeos... 

Participem das aulas 
remotas, perguntem durante 

os plantões, enviem suas 
atividades para os 

professores, façam como se 
fosse em sala de aula. 

3) Resolva as inequações a seguir 

a) 2x + 1 ≤ x+ 6 

b) x + 14 ≤ 2 – 3x 

c) 3(x – 1) < 2 (x + 3)  

d) 3(1 – 2x) < 2(x + 1) + x -7 

e) 3x + 18 > 6x + 3 

f) 8(x + 3) > 12(1 – x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA – 17/07/2020 

Estamos passando por tempos difíceis em nossas vidas, tempos jamais esperados, 

tempos em que temos que nos desdobrar para cuidar de nossas vidas e de nossos 

familiares da melhor maneira possível. 

Os pais e responsáveis, além da função de cuidar de seus filhos, se tornaram auxiliares 

dos professores da noite para o dia. 

Tarefa que reconhecemos que estão fazendo muito bem. 

Nós, professores de Educação Física, queremos por meio dessa mensagem, demonstrar 

nossa gratidão e satisfação. 

Notamos que os alunos, que tem realizado as atividades, estão fazendo com tanto carinho 

e satisfação. 

 Mais satisfatório é o fato de vermos a participação com envolvimento entre familiares. 

Notamos o apreço e o amor envolvidos, tornando a atividade prazerosa. 

Queremos parabenizar os pais e responsáveis, por estarem interagindo de uma maneira 

tão incrível, satisfatória e muito alegre com os filhos. Percebemos no olhar das crianças a 

alegria de estarem vivenciando as práticas de maneira tão saudável e leve. 

 Confessamos que não esperávamos tanto por essa participação e por isso estamos muito 

gratos, felizes e orgulhosos! 

 À vocês pais e alunos os nossos sinceros agradecimentos, pois sabemos que a missão de 

ser pai e professor não é fácil. Vocês estão sendo um super suporte!!! 

Esperamos que tudo isso logo passe, para que possamos estar juntos novamente e 

dividirmos essa alegria, pois a saudade sempre invade nossos corações, pois vocês 

(alunos) nos conquistam a cada dia com o seu jeitinho de ser. Esperamos que todos 

estejam bem e lembrem-se que estamos aqui. 

Sintam-se abraçados por toda a nossa equipe, e que Deus nos abençoe!! 

Estamos finalizando mais um conteúdo. Agora precisamos saber o que você aprendeu! 
 

Para isso, façamos uma brincadeira: Você vai fazer de conta que é o(a) professor(a) e vai 

elaborar uma aula breve, com as considerações mais importante sobre o conteúdo: 

ORGANISMO HUMANO, MOVIMENTO E SAÚDE: EXERCÍCIO FÍSICO, OBESIDADE E 

EMAGRECIMENTO, DOPING E ANABOLIZANTE. 
 

Você poderá fazer isso da forma que se sentir mais preparado (a). 

Abaixo estão alistadas algumas dicas para você arrasar nesta atividade! 

Use um ou mais meios citados: 

-  Vídeo breve; 

-  Imagens com legendas explicativas; 

-  Desenhos; 

- Mapa conceitual (mental)- manuscrito 

- Slides; 

- Áudio; 

- Texto manuscrito; 

- Etc... 

Agora é com você! Solte sua imaginação e habilidades preferidas e me dê uma aula interessante. 



DESAFIO: 

Uma vida sem desafios não tem graça em ser vivida, que tal começarmos o dia com  

novos desafios? 

Chegou a hora! Está preparado? 

Você vai precisar dos seguintes materiais: 

 1 balde. 

 1 bola. 
 

PASSO 1: Escolha em sua casa um local espaçoso. 

PASSO 2: Coloque o balde no chão. 

PASSO 3: Se afaste do balde aproximadamente 1 a 2 metros. 

PASSO 4: Segure a bola com as duas mãos atrás do corpo. 

PASSO 5: Arremesse a bola por cima da cabeça para dentro do balde. 
 

OBSERVAÇÕES:  

 Para facilitar o arremesso, coloque uma pequena quantidade de água dentro do balde, assim 
ele ficará mais firme para receber a bola. 

  A distância entre o aluno e o balde pode ser mudada de acordo com a necessidade de cada 
um. 

 A bola pode ser de qualquer material, borracha, couro, ou até mesmo de papel. 
 O balde deve ser do tamanho que sirva a bola dentro. 
 Se divirta!!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 20/07/2020 

 

AULA: OS ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

 

 OBJETIVO: Construir e identificar no sistema digestório os diferentes órgãos e perceber que cada um 

desempenha uma função adequada para o bom funcionamento do organismo. Identificar o caminho 

percorrido pelos alimentos. 

Olá queridos ALUNOS! Que tal, vocês construírem o Sistema Digestório, com materiais que vocês têm 

em casa? 

Vocês poderão construir cartaz, maquete, etc. Mas, não se esqueçam, esta montagem deverá ter a 

localização de cada órgão que faz parte do sistema digestório. Ok? 

 

Segue abaixo, alguns exemplos, para vocês se INSPIRAREM... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartazes e maquetes utilizando cartolina, caixa, bexiga, EVA, massinha, fios, cano sanfonado, papelão e 

outros materiais.             

 

E AÍ, TIVERAM ALGUMAS IDEIAS? VAMOS LÁ! AGORA É A VEZ DE VOCÊS, USEM A 

IMAGINAÇÃO!!! 

 MATERIAIS: Vocês precisarão de revistas, cartolinas coloridas, EVA coloridos, pincéis atômicos 

coloridos, canetas coloridas, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, entre outros. Procurem utilizar 

materiais recicláveis que vocês têm em casa.  

Mas, ATENÇÃO!! Vocês deverão primeiro separar todos os materiais que irão precisar! E lembrem-se da 

utilização de materiais alternativos na construção da maquete visando proteger o meio ambiente. 

 APRESENTAÇÃO: E para encerrar vocês deverão fazer um vídeo explicando a localização dos 

órgãos e o caminho percorrido pelos alimentos. Podem usar qualquer aplicativo que faz vídeo: 

TikTok, ou outro aplicativo, ou ainda, vídeo pelo celular mesmo. 

 O QUE APRENDI: Vamos lá!! Usem o que aprenderam!! Vocês sabem que órgão cada flecha está 

apontando? Completem a lista, indicando os órgãos e no final é só colorir! 

 

 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

 



Agora, vai um pouco de conhecimento! É uma matéria da seção Mundo Estranho da 

Revista Super Interessante, sobre o sistema digestório, para vocês degustarem. 

 
Como funciona o sistema digestório? 

O processo começa na boca, se estende para o estômago, vai para os intestinos e termina no reto 

Por Gabi Monteiro - Publicado em 26 nov 2015.  

1. OLHA O AVIÃOZINHO 

A digestão se inicia já na boca. Mais do que garantir um sorriso 

bonito, a função dos dentes é triturar os alimentos em partículas 

mínimas para que o resto do processo aconteça. A saliva 

também é importante: ela desencadeia a degradação enzimática 

dos alimentos e os torna mais “engolíveis”. 

2. GOELA ABAIXO 

A faringe, órgão que se estende ao longo do pescoço, inicia a 

descida do bolo alimentar para o esôfago, um tubo alongado e 

oco que se liga ao estômago. O movimento involuntário de 

contração que “empurra” a comida se chama peristalse. Bastam 

alguns segundos para a gororoba chegar ao estômago. 

3. RESERVATÓRIO DO ALMOÇO 

Diferentemente do que muita gente pensa, a principal parte da 

digestão não acontece no estômago. Aqui, o bolo alimentar 

recebe enzimas digestoras de proteínas e suco gástrico (cujo 

ácido clorídrico serve para ativar as enzimas). Eles transformam a comida no quino, substância que é 

liberada para o duodeno em pequenas porções. O estômago consegue armazenar até 1 litro de comida 

por cerca de cinco horas!  

4. PEQUENO NOTÁVEL 

O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e tem entre 25 e 38 cm. Cerca de 80% do processo 

digestório ocorre aqui. O quino recebe a bile (produzida pelo fígado e expulsa pela vesícula biliar) e o suco 

pancreático (vindo do pâncreas), além de substâncias secretadas pelo próprio duodeno. Isso vai 

desintegrando o alimento em partes cada vez menores. 

5. A VIAGEM DOS NUTRIENTES 

Com uma média de 7 m de comprimento e até 3 cm de diâmetro, o intestino delgado cumpre a tarefa de 

absorver os nutrientes. Se for preciso, ele pede a produção de mais bile e suco pancreático para ajudar. O 

órgão é recoberto com pequenas protuberâncias chamadas de vilosidades, que permitem a passagem dos 

nutrientes para o sangue. 

6. PARADA FINAL 

O que não foi digerido é enviado ao intestino grosso. Aqui, ocorre uma grande absorção de água, que 

deixa o produto digestivo com uma textura pastosa. Além disso, a flora intestinal (bactérias que moram no 

intestino grosso) fermenta o conteúdo, criando o mau cheiro característico. As fezes são uma mistura de 

água, bactérias e materiais não digeridos. O resultado? Você confere no banheiro! 

Acessado em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funciona-o-sistema-digestorio/> 



INGLÊS – 22/07/2020 

ORIENTAÇÕES 

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos das 

atividades. Você poderá usar um dicionário on-line ou manual para responder às 

tarefas.  

 Além disso, você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver 

suas atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 

SUSTENTABILIDADE ON-LINE – USO DA INTERNET EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

1) Para começar… Você já parou para pensar como anda a participação de adolescentes como você em 

ambientes midiáticos e digitais?  

 

2) Pesquise o significado de SUSTENTABILIDADE ON-LINE e resuma abaixo. 

 

3) Você considera que faz um uso sustentável da internet, das redes sociais e das produções midiáticas? 

Por quê? Responda essa pergunta depois que tiver refletido sobre esses pontos:  

● Quais aparelhos você utiliza para acessar a internet?  

● O que você mais faz na internet? Quantas horas por dia fica on-line? 

 ● Já se meteu em alguma encrenca na internet? Ou já ajudou alguém a sair de alguma enrascada?  

● Sua participação nas redes sociais é saudável e sustentável? Que situação vivida por você ilustra isso? 

 

4) Depois que você já refletiu sobre o uso da internet de forma geral, que tal pensar em boas estratégias 

para este momento de pandemia de coronavírus? Faça no seu caderno um top 3 de ações na internet, 

siga o exemplo a abaixo: 

  

#Para inspirar - Exemplo de top 3 da sustentabilidade na internet em tempos de COVID-19  

1- Não compartilhar fake news! Checar as informações sobre formas de prevenção e contágio do 

COVID-19 antes de sair compartilhando nos grupos. 

2- Não perder a linha! Controlar as horas que fica no celular para não ficar o tempo todo lendo 

sobre as atualizações da pandemia.  

3- Ser a rainha dos memes da quarentena! Os dias da quarentena passam e a cada momento 

surgem memes mais engraçado que o outro para nos divertir. 

 

5) Pensou? Agora, busque expressar suas ideias CRIANDO UM MEME. 

 

Atenção: o desafio é criar um meme que inspire as pessoas a superarem esse momento de 

dificuldades e incertezas, colocando em prática posturas de cuidado consigo e com os outros, fazendo 

um uso sustentável da Internet, sem desrespeitar ninguém, combinado?!  

 



 Na Internet, você encontra diversos sites que geram memes, com recursos de edição etc.  

 Você pode DESENHAR o seu meme ou fazer uso de um MEME da internet e só criar as 

frases ou diálogos. (pesquise meme em branco). 

 Lembre-se que o seu meme deverá estar escrito na LÍNGUA INGLESA a DICA é: use frases e 

diálogos curtos; 

 Compartilhe seu meme de uso sustentável da Internet em tempos de COVID-19 com os 

colegas. 

 HÁ ABAIXO UM BANCO DE PALAVRAS QUE VOCÊ PODE USAR PARA CRIAR O SEU MEME. 

 

 DEPOIS DE CONCLUIR O SEU MEME, POSTE NO SEU FACEBOOK, MARQUE SUA ESCOLA 

E USE A HASHTAG #BEHEALTHYONLINE (seja saudável on-line); 

 
Banco de Palavras para você usar no seu meme: 

 

 

 

 

 



EXEMPLOS DE MEMES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA – 23/07/2020 

Equações e Inequações  

A prova real!!! 

Estamos falando, desde o primeiro bimestre, sobre as equações e neste bimestre mostramos as 

inequações, e vimos que tanto uma quanto outra são resolvidas da mesma maneira e que as duas são 

representadas por balanças.  

Se são resolvidas da mesma maneira e são representadas por balanças, por qual motivo tem nomes 

diferentes? 

Bom as equações são contas que se baseiam na igualdade, as balanças que representam as 

equações estão sempre em equilíbrio, ou seja, os pratos estão sempre na mesma altura. Já as inequações 

são representadas por balanças desequilibradas, onde um dos pratos está sempre mais baixo que o outro. 

Aliás, você sabe como funciona uma balança de pratos??? 

  

Ela recebe este nome por que é composta por dois pratos que 

ficam opostos um ao outro e servem para medir o peso de objetos. Em 

um dos pratos colocamos o peso e no outro o objeto que desejamos 

pesar, quando os pratos ficam equilibrados, ou seja na mesma altura, 

assim como na imagem, significa que os pratos pesam a mesma 

quantidade. 

 

Mas e quando um dos pratos fica para baixo e o outro para cima? 

Isso quer dizer que os objetos dos pratos tem peso diferentes, 

observe na imagem ao lado, o prato que ficou mais baixo tem um 

objeto mais pesado que o prato que ficou mais alto, sendo assim não 

podemos afirmar o peso de cada um deles, podemos apenas dizer que 

um é mais pesado que o outro. 

Essas situações são matematicamente representadas pelas inequações. 

Para mensurar(dar medida) alguns objetos, utilizamos o kg (quilograma), o l(litro), o m (metro), entre 

outros, esses símbolos são representações de grandezas. Você sabe o que é uma grandeza? 

Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas 

medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandezas são o volume, a massa, a superfície, 

o comprimento, a velocidade.... E por que estamos falando sobre isso??? 

Vamos à atividade!!! 

 
 

 



Nesta semana vamos soltar a imaginação e colocar em prática dois dos conceitos trabalhados em 

matemática: o Equilíbrio e o Desequilíbrio. 

O texto explicativo desta semana trouxe duas ilustrações para exemplificar uma equação (balança 

equilibrada) e uma inequação (balança desequilibrada), além disso pudemos conhecer um pouco sobre 

grandezas, que é tudo que pode ser medido, exemplo: comprimento, massa, volume... Em nosso cotidiano 

temos contato com várias grandezas, por exemplo: quando vamos fazer arroz temos contato com dois 

tipos de grandezas:  

 A quantidade de arroz (massa); 

 A quantidade de água (volume) 

Essas duas grandezas são representadas por símbolos de medidas diferentes, observe: 

 Massa (é o peso) é representada por kg (quilograma) ou g (grama); 

 Volume (quantidade de líquido) é representado por l (litro) ou ml (mililitro) 

Agora, com todas essas informações em mãos, vamos à nossa experiência, construa em sua casa um 

instrumento como a balança de dois pratos e compare o peso de objetos com grandezas diferentes, por 

exemplo, será que um pacote de café pesa o mesmo que um litro de leite? Quantos pacotes de bolacha 

pesam o mesmo que uma bandeja de iogurtes? O que é mais pesado: um vidro de shampoo ou um vidro 

de azeitonas? 

As situações acima são somente exemplos, você poderá utilizar o material que tiver em casa, pode ser 

frutas, legumes, enlatados, sapatos, estojo, enfim, o que desejar, o objetivo é que você consiga comparar 

o peso dos objetos com sua balança. 

É muito importante que sua experiência seja registrada, tire uma foto para uma situação em que a balança 

fique equilibrada (uma equação) e uma em que sua balança fique desequilibrada (uma inequação), essa 

foto deverá ser encaminhada para seu professor para que ele possa atribuir seus pontos e nota. 

 

Ixiiii e como é que vou construir uma balança? 

A) Pode ser uma balança construída com um cabide, dois pratinhos de plantas iguais e pedaços de fio 

(do mesmo tamanho); 

 

 

 

 

 

 

 
B) Pode ser 

uma gangorra, mas atenção, ela deve tem um apoio bem no centro e os objetos devem ficar 

exatamente à mesma distância do ponto de apoio central de sua gangorra. 

 

 

 

 

 

 



Brasil, meu Brasil brasileiro...                       ARTE – 24/07/2020              

                                         ...  terra boa e gostosa 

Patrimônio imaterial é o conjunto de bens inegociáveis que reúne conhecimentos, práticas 

e modos de vida e de expressão, e também lugares. Ele é transmitido de geração a 

geração, e cada uma delas traz contribuições a ele, preservando a memória coletiva e 

criando um sentimento de identidade, de pertencimento a um grupo - ou seja, uma ideia 

de continuidade. É o patrimônio imaterial que leva as pessoas de um país, por exemplo, a 

sentir-se integradas naquela nacionalidade. 

A CULINÁRIA TRADICIONAL BRASILEIRA: 

 A culinária brasileira é uma das mais ricas, saborosas e diversificadas do mundo inteiro, isso porque, nosso 

cardápio é resultado de uma mistura de ingredientes, receitas e técnicas de etnias diferentes, como os indígenas, 

africanos e os europeus. Mesmo com o passar dos anos, pratos ligados a nossa ancestralidade ainda são saboreadas 

na mesa dos brasileiros e algumas tradições antigas estão distribuídas nas regiões do nosso país. Veja abaixo exemplos 

comuns da nossa culinária:  

TAPIOCA; PIRÃO; CANJICA; PIPOCA; PAÇOCA DE AMENDOIM; QUINDIM; FEIJOADA; ROMEU E JULIETA; 

BRIGADEIRO; AÇAÍ; PÃO DE QUEIJO; MILHO COZIDO; MANDIOCA FRITA; BOLINHO CAIPIRA E 

MUUUUUUUITAAAS OUTRAS DELÍCIAS. 

     

01. QUAIS OS TIPOS DE INGREDIENTES SÃO MAIS CONSUMIDOS NAS REFEIÇÕES EM SUA CASA? 

02. VOCÊ OS RECONHECE EM RECEITAS INDÍGENAS OU AFRICANAS?  

03. QUAL A ORIGEM DO SEU PRATO PREFERIDO?  

MÃO NA MASSA! 

Nossa alimentação também é parte dos costumes herdados de gerações passadas, como de nossas bisavós, 

avós, tios, pais e padrinhos. Na sua casa, existe alguma receita de família? Escolha uma delas para fazer e apresentar 

no nosso grupo de WhatsApp.  Pode ser uma fotografia, filmagem ou montagem do passo a passo.  

E...  

 
 


