
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 03/08/2020 a 14/08/2020 

8º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Olá queridos alunos e alunas. Voltamos, no 3º bimestre com novas atividades 

para vocês. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam! 

 Não deixem as atividades acumularem. O momento é difícil, mas as atividades 

remotas são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 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 atenção de todos os alunos, das famílias e desejamos BONS 

ESTUDOS a todos! 

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

DE 03/8 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ED. FÍSICA 

a 07/8 Dia 03/8 Dia 04/8 Dia 05/8 Dia 06/8 Dia 07/8 

DE 10/8 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 14/8 Dia 10/8 Dia 11/8 Dia 12/8 Dia 13/8 Dia 14/8  

 

 



GEOGRAFIA – 03/08/2020 

 
 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 
 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 
 Colar as atividades no caderno e responder as questões. 

 

TEMA: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

Queridos alunos, as imagens (fotos) abaixo tratam da evolução de objetos que vão nos provar que o 

tempo está passando muito rápido... 

 

O tempo está passando mais rápido do que podemos notar. Com a evolução tecnológica, objetos simples 

tendem a mudar constantemente. Alguns ficarão melhores e mais práticos enquanto outros deixarão de 

existir por completo, perdendo as suas funções para as pessoas. Temos vários exemplos disso no nosso 

dia-a-dia. 

Você se lembra quando foi a última vez que usou um telefone fixo para fazer uma ligação sem ser no 

trabalho, local onde é mais comum? Lembra das funções diferenciadas do seu primeiro smartphone? Pois é, 

e só para reforçar, essas coisas aconteceram não faz muito tempo. 

Para pensar melhor, basta lembrar o ano de 2010, onde poucas pessoas ainda possuíam smartphones tão 

potentes como os que usamos hoje. Não faz nem 10 anos e já tivemos essa evolução toda. Agora você 

consegue imaginar como eram alguns objetos que utilizamos com frequência e foram inventados em 

décadas anteriores? É uma tarefa difícil e por esse motivo nós trouxemos essa matéria. 

A redação da Fatos Desconhecidos resolveu listar algumas imagens que mostram alguns objetos 

antigamente e nos dias atuais. Você perceberá a grande mudança, seja da aparência ou uso de cada um. 

[...] confira conosco e surpreenda-se. 

 

1 - Relógio de pulso                                                       2 - Ferro de passar roupas 

 

 



 

3 - Roupa de banho feminina                                     4 - Aparelho para barbear 

 
 

 
5 - Câmera fotográfica                                                        6 - Bicicleta 

 
 
 
7 - Balança de cozinha                                                         8 - Vaso sanitário 

 
 

 

 
9 - Cadeiras para alimentar crianças                     10 - Máquinas de costura 

 
 



 
11 - Carrinho e bebê                                                              12 - Chave de carro 

 
 

Acessado em: <https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/15-fotos-da-evolucao-dos-objetos-que-vao-nos-provar-que-o-tempo-es> 

 

 

AGORA É HORA DE PÔR A...  

 

 
 

Agora, que você já viu como eram alguns objetos de antigamente e como são 

hoje em dia, que tal você fazer a sua busca? 

 

Como nas imagens do texto, faça uma busca de objetos modernos e mais antigos QUE VOCÊ TEM EM 

SUA CASA, como: relógios, celulares, ferro de passar roupas, etc. Você poderá pedir ajuda aos mais velhos 

de sua casa.  

 

 

AGORA, CHEGOU A VEZ DO REGISTRO... VAMOS LÁ!! 

 

 

1) Organize os objetos em uma mesa e grave um pequeno vídeo explicando as suas diferenças, fazendo 

uma comparação do funcionamento entre o antes e depois de cada tipo de objeto. Se preferir tire uma 

foto e faça um pequeno texto seguindo as mesmas orientações do vídeo. 

2) Com base nessa atividade explique o que levou a esse desenvolvimento tecnológico e por que temos a 

sensação que o tempo passa mais rápido.  

3) Como a tecnologia colabora nesse momento de pandemia? 

 

 

 

BOA ATIVIDADE!! 
#FICAEMCASA 

 

 

 

 

https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/15-fotos-da-evolucao-dos-objetos-que-vao-nos-provar-que-o-tempo-es


 

Estudando em casa: Língua Portuguesa - 8º ano  

                     04 e 11 de agosto 

PARTE I - LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

  Leia os poema a seguir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda às questões abaixo. 

1. Um texto prescritivo indica o que uma pessoa 

deve fazer para chegar a um resultado, como por 

exemplo, confeccionar algo. 

 
Copie um verso de cada poema, que comprove 
que os textos são prescritivos. 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
O texto não é do gênero receita, mas um poema. 

Esse título foi dado ao poema porque as ações 

sugeridas ao leitor seriam maneiras de se ter uma 

boa semana e maneiras de espantar a tristeza. 

Essas ações estão expressas por verbos no 

imperativo, dando instruções ao leitor. 

2. Copie dois verbos de cada texto. 

_________________________________________

_________________________________________ 

3. No poema RECEITA de espantar a tristeza, 

percebemos um uso poético das palavras, que se 

diferencia de uma receita culinária comum. 

 Assinale a alternativa que comprove o uso poético 

das palavras: 

(A) “depois estique os braços” 
(B) “apanhe a primeira estrela” 
(C) “faça uma careta” 
(D) “procure o melhor amigo”. 
 
4. Imagine que você é o escritor. O que está 
faltando na “Receita para uma boa semana”? 
Copie o poema e acrescente alguns versos. 
_________________________________________ 
5. O que você faz para espantar a tristeza? 

Receita para uma boa semana... 

Agradeça a Deus todos os dias. 

Trabalhe com alegria e disposição... 

Tenho momentos de lazer... 

Relaxe... Descanse... 

Converse, demonstre carinho... 

Dê atenção à família e aos amigos... 

Seja muito feliz... 

Cuide-se e proteja as 

pessoas ao seu redor! 

Orientações importantes: 

 Leia os textos a seguir e responda às questões. 

 A parte I deverá ser respondida no início do 

caderno, a parte II no final (produção) e a parte 

III no diário. 

Observação: 

 Conclua a leitura do livro que você recebeu até a 

próxima quinzena, pois será o tema das atividades.  

 

 



 5- Leia os textos abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITA PARA SER 

FELIZ 

Rosângela Trajano 

 

1 kg de coragem 

1 xícara de esperança 

½ colher de chá de 

humildade 

2 copos de verdade 

3 litros de tolerância.  

 

Modo de preparo 

Bata tudo no pensamento 

 

Receita para ser um bom aluno 

Ingredientes:  

 2 kg de estudo; 

 1 Kg de esforço; 

 500 g de concentração; 

 250 g de organização; 

 200 g de assiduidade; 

 200 g de pontualidade; 

 1 xícara de respeito; 

 1 xícara de interesse; 

 1 xícara de atenção; 

 Muita confiança e persistência  
Modo de preparo 

Misture com confiança o estudo e o 

esforço. 

Aos poucos, adicione a concentração, 

a organização, a assiduidade e a 

pontualidade. 

Depois polvilhe com respeito e muito 

interesse. 

Mexa bem com persistência e leve 

para a sala de aula por todo o ano 

letivo. 
 

 



 

Você deve ter percebido que o texto de Roseana Murray é uma receita diferente, pois, além de 

ensinar a espantar a tristeza, também é um poema, mas o comum é lermos receitas culinárias que trazem 

duas partes bem definidas: ingredientes e modo de fazer, como nos textos a seguir. 

 

Brigadeiro sem fogão 

 

400 gramas de leite condensado 

4 colheres de chocolate em pó ou cacau 

2 xícaras (chá) leite em pó 

 

Misture os ingredientes aos poucos e reserve em uma vasilha. Leve para a geladeira por 2 horas. 

Para finalizar, é só enrolar as bolinhas e passar no chocolate granulado. 

____________________________________________________________________________________ 

Receita de bolinho de chuva 

 

 

1 copo de farinha de trigo (copo de requeijão) 

2 ovos 

4 colheres (sopa) de açúcar bem cheia  

1/2 copo de leite  

1 colher (café) de fermento em pó 

 

 

1. Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e homogênea (o leite vá 

pondo aos poucos até a massa ficar cremosa). 

2. Deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos possam boiar. 

3. Quando o óleo estiver bem quente (180º C), com uma colher, comece a colocar  

pequenas quantidades de massa e frite até que dourem por inteiro. 

4. Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os no açúcar. 

_____________________________________________________________________ 

PARTE II – PRODUÇÃO DE TEXTO 
Agora, é com você! 
TEMA: RECEITA PARA VIVER BEM NO PERÍODO DE ISOLAMENTO 

SOCIAL – COVID 19 

       Invente sua receita. Você pode seguir a estrutura do texto “Receita 

de pão” ou a do “Bolinho de chuva”. Pense nos ingredientes e no modo 

de preparo, de acordo com o tema.        

      

https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/como-fazer/fritura-perfeita-truques/


 
 Recomendações: 

1. Faça um rascunho. 
 

2. Leia em voz alta e verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu. 
 

3. Passe o rascunho a limpo, utilizando caneta azul ou preta. 
 

4. Capriche na letra! 
 

5. Dê um título criativo a seu texto. 
 

6. Ilustre seu texto. 

 

 PARTE III - DIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Relate em seu diário a experiência 

de fazer uma receita.  

      Que tal um bolinho de chuva, ou 

um brigadeiro sem fogão? 

      São apenas sugestões, você pode 

escolher outras receitas. 

     Chame um familiar para ajudá-lo. 

     Conte como foi, o que sentiu, se 

ficou boa, quem te ajudou, ah... e não 

se esqueça de mostrar o resultado! 

 

 

 

 

 



Lendo textos 

Muito além das urnas 

História – 05/08/2020 

AS IDEIAS ILUMINISTAS E SUAS INFLUÊNCIAS: CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

 

 

  

Discutindo o artigo 

Segundo o autor, existiam três formas de governar na Antiguidade. Responda: 

A) Quais são elas? 

B) O que diferencia uma da outra? 

C) Na Grécia Antiga, a democracia se estendia a todas as pessoas? Justifique sua resposta.  
 

Leia a seguir o trecho da Constituição brasileira que define o funcionamento da nossa atual democracia e 

responda: 

Entenda o que significa, como surgiu e evoluiu o conceito de democracia. 

É o ano de eleições. Na TV, nos jornais e cartazes nas ruas, as eleições são assunto constante. 

Elas fazem parte de uma ideia muito maior chamada democracia. Mas o que é democracia afinal? 

Essa palavra foi inventada pelos antigos gregos. Segundo o Dicionário Aurélio, ela significa “governo 

do povo, soberania popular”. 

Há cerca de 2500 anos, existiam Duas maneiras de governar. Numa, a sociedade era 

comandada por uma só pessoa: o rei ou monarca. Era uma monarquia. Noutra, a sociedade era 

dirigida por um grupo pequeno de homens ricos. Era a aristocracia. Em algumas cidades da Grécia foi 

experimentada uma terceira forma de governo, na qual este deveria ser controlado pelo conjunto de 

homens livres da cidade: os cidadãos. Era a democracia. 

[...] Na democracia, as leis deveriam valer igualmente para todos os cidadãos. Ninguém devia 

ter privilégios diante da lei. 

No entanto, nas cidades gregas da Antiguidade, a democracia se limitava à minoria da 

população. Os escravos não tinham direitos, não participavam da eleição nem do controle do governo. 

As mulheres também não tinham direitos políticos e ficavam inteiramente subordinadas aos homens. 

Além disso, só aqueles que nasciam na cidade podiam ser cidadãos. Mesmo que alguém morasse na 

cidade durante muitos anos, jamais poderia adquirir os direitos da cidadania.  

A democracia na Grécia não durou muito. As sociedades se modificaram, surgiram situações 

novas e novas tentativas formam feitas, mas a experiência dos antigos gregos não foi esquecida. No 

Renascimento (movimento de cientistas e artistas que queriam trazer de volta as ideias e a arte dos 

antigos), o exemplo da Grécia foi lembrado em algumas cidades italianas. No século XV, os habitantes 

de Florença tentaram organizar uma democracia como a grega, mas a tentativa também durou pouco. 

No início da Idade Contemporânea, surgiu a ideia de se retomar a democracia, mas baseada na 

participação de todos e não de alguns, como na Grécia antiga. Muitos grupos começaram a se 

organizar para lutar pelas mudanças necessárias, reformar as leis, superar as discriminações e 

eliminar privilégios. Para isso, era necessário que o poder do Estado fosse repartido entre o presidente 

de República (ou rei), os ministros, governadores deputados e juízes. Assim, no finalzinho do século 

XIX, criou-se, em alguns países da Europa, o sufrágio universal. 

Ainda há muitas dificuldades e muitos obstáculos para existir uma democracia plena. Ainda não existe 

uma democracia perfeita, nem um livro capaz de ensinar como ela deve ser. Por isso, os cidadãos 

precisam conversar muito uns com os outros e experimentar para descobrir como é que as coisas 

podem funcionar! 

Adaptado de: KONDER, Leandro. Ciências Hoje das crianças, n. 64. Disponível em: 

http://ciênciahoje.uol.com.br/controlpainel/materia/vew/2853. Acesso em: 1 dez. 2008. 

 

http://ciênciahoje.uol.com.br/controlpainel/materia/vew/2853


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Quem é obrigado a votar no Brasil atualmente? 
B) Quem tem o direito de escolher se voto ou não? 
C) Quem não pode votar no Brasil atualmente? 
D) O autor cita dois momentos da História em que a democracia foi recuperada. Que momentos foram esses? 
E) Pesquise o significado de sufrágio universal. 
F) “Ainda há muitas dificuldades e muitos obstáculos para existir uma democracia plena”. Cite uma medida 
que, em sua opinião, pode ajudar a aperfeiçoar a democracia no Brasil. 

Observe a Tirinha da Mafalda 

a)Qual a mensagem contida da tirinha da Mafalda? 

b)Você concorda com a crítica feita na tirinha acima? Comente. 

c)Em sua opinião qual a melhor forma de exercermos nossa cidadania? 

d)Você acredita que vivemos em um país democrático? Justifique sua resposta. 

 

 Nuvem de palavras 
A) Observe a Nuvem de palavras acima e retire ao menos cinco palavras que represente o assunto em questão 

(cidadania – democracia), ou palavras que sejam contrarias a ideia de cidadania – democracia. 

B) Após a escolha registre em seu caderno e em seguida, teça um breve comentário sobre suas conclusões acerca 

do assunto estudado contendo todas as palavras escolhidas por você. 

 

 

 

 

 

Vocabulário 

Alistamento: 

ato de se 

inscrever numa 

lista (no caso, a 

lista do 

conjunto de 

eleitores.  

Conscrito: 

pessoa alistada 

no exército. 

Naturalizado: 

pessoa que, 

nascida no 

estrangeiro 

optou por 

obter a 

nacionalidade 

brasileira. 

 

Capítulo IV 

    Dos direitos políticos 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos [...]. 

§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 

I – Obrigatórios para maiores de dezoito anos; 

II - Facultativos para 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2º- Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros [exceto os naturalizados] 

e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
  

 



MATEMÁTICA – 06/08/2020 

 

Ter ou não ter, sempre a Razão! 

 

Nas diversas discussões cotidianas sempre queremos ter razão. Ter razão neste sentido significa estar 

certo sobre alguma coisa, é como se fosse uma disputa entre dois lados e vence quem tiver razão. Mas e 

na matemática, qual o significado da palavra razão? 

A língua portuguesa nos prega várias peças e algumas palavras são utilizadas em várias situações com 

significados diferentes, na matemática entendemos por razão a comparação entre duas grandezas por 

meio de uma divisão. Vamos entender melhor isso??? 

Primeiro: vamos retomar o que são grandezas, na última semana vocês viram que podemos entender 

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. Então, basicamente, grandeza é como represento uma quantidade. 

Segundo: podemos representar as divisões por meio de uma fração, sendo assim, a maneira mais 

utilizada para representar as razões é em forma de fração. 

Com as informações acima, vamos pensar um pouco... numa fração temos dois elementos: numerador 

(número de cima) e denominador (número de baixo), então cada grandeza deverá ocupar um lugar ideal. 

Qual seria a razão da situação abaixo? 

 

A) Meu sobrinho Murilo só toma leite com achocolatado, mas tem que ser feito sempre da mesma 

maneira: são 3 colheres de sopa bem cheias de achocolatado, para 1 copo de leite de 200ml.  

 

 

Meu sobrinho Murilo só toma leite 
com achocolatado, mas tem que ser 

feito sempre da mesma maneira: 
são 3 colheres de sopa bem cheias 
de achocolatado, para 1 copo de 

leite de 200ml.  

1º identificar as grandezas 

Achocolatado  

leite 

2º escrever essas grandezas 
utilizando seus números e 

unidades de medida 

3 colheres de achocolatado 

1 copo de 200ml 

3º escrever somente os 
números obedecendo a 
seguinte ordem: quem a 

frase pronunciar primeiro 
deverá ser escrito primeiro 

   3  .   
  200 



Até que não é tão difícil, por exemplo, com o passar do tempo desenvolvi uma estratégia para nunca 

errar no café quando vou fazer, sempre penso assim: “Para cada 4 colheres de açúcar usarei 6 colheres de 

pó de café”. Uso essa medida para 1 litro de água. A quantidade de açúcar e pó de café formam uma razão, 

um padrão que sempre se repetirá. 

 

Se eu for escrever a razão da quantidade de  Se eu for escrever a razão da quantidade de 

açúcar para a quantidade de café, ficará   café para a quantidade de açúcar, ficará 

assim:        assim: 

               

Reparem que o número que ficou em cima é o que aparece primeiro em cada uma das frases. Outro 

detalhe, a palavra para sempre será representada pelo sinal de divisão da fração, ou seja, o risco que divide 

os números. 

 

Você já deve ter ouvido expressões como: 

a) De cada 20 habitantes 5 são analfabetos; 

b) De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática; 

c) No mês de agosto, tivemos 1 dia de Sol, para cada 3 dias de chuva. 

Em cada uma dessas frases está sempre uma comparação entre dois números. Todas essas 

comparações são Razões. Para escrevê-las destacamos seus números e depois escrevemos frações, 

sempre colocando o total no denominador (número de baixo), observe no esquema abaixo: 

Reparem que nesses casos, o número que fica no denominador é referente ao total. 



 

Seguindo esse mesmo raciocínio, podemos escrever a razão da situação abaixo: 

Num determinado bairro com 370 pessoas, 10 estão infectados por covid-19. 

 

 

 Assim comparamos os infectados pelo total de 

moradores. 

Podemos ainda simplificar essa escrita,  

 

 

 

 

 

Podemos também escrever comparações utilizando imagens, observe: 

a) Qual a razão entre os quadradinhos pretos e os amarelos.  

 

Para cada 8 quadradinhos pretos há 5 amarelos 

 

b) Qual a razão entre os quadradinhos amarelos para os brancos? 

  

Para cada 5 quadradinhos amarelos há 20 brancos 

 

c) Qual a razão entre os quadradinhos roxos e o total de quadradinhos? 

 

Há 7 quadradinhos roxos num total de 40 quadradinhos. 

 

d) Qual a razão entre os quadradinhos brancos e o total de quadradinhos? 

 

Há 20 quadradinhos brancos num total de 40 quadradinhos. 

 

Ainda podemos escrever as razões em forma de decimal, para isso basta dividir o numerador pelo 

denominador, na alternativa d, por exemplo, basta dividir o 20 pelo 40. 

Observe: 

 

 

 

 

 

Agora é com vocês, utilizem o registro acima, com todos os exemplos e resolva as atividades 

propostas! Boa aula!!! 

 



Vamos às atividades? 

 

1) Considere a imagem abaixo para determinar as 

razões solicitadas. 

a) Determine a razão entre a parte laranja e a parte 

azul. 

b) Determine a razão entre a parte azul e a parte 

laranja. 

c) Determine a razão entre a parte azul e o total de 

partes. 

 

 

2) Observe o anúncio abaixo e responda às questões em seu caderno. 

a) Qual é a razão entre o preço do molho de tomate da 

marca A e do molho de tomate da marca B? 

b) Qual é a razão entre a massa (peso) do molho de 

tomate da marca A e o molho de tomate da marca B? 

c) Qual é a massa (peso) de 9 caixas do molho de tomate 

da marca A? E qual é o preço delas? 

d) Qual é a massa (peso) de 4 caixas do molho de tomate 

da marca B? E o preço delas? 

e) Supondo que tenham a mesma qualidade, é mais vantajoso comprar a marca A ou da B? (Dica, 

para responder você pode dividir o preço pelo peso de cada embalagem e escrever a razão em forma decimal, 

aí basta analisar qual decimal é menor) 

 

 

3) A turma A do 7º ano da escola Girassol tem igual número de alunos e de alunas. Uma recente 

pesquisa revelou o esporte preferido entre as meninas. Observe o quadro: 

Futebol Vôlei Basquete Tênis 

12 5 2 1 

 

Determine a razão entre: 

 

a) O número de meninas que preferem futebol e o total de meninas; 

b) As meninas que preferem vôlei e as que preferem futebol; 

c) As meninas que preferem tênis e as que preferem basquete; 

d) As meninas que preferem basquete e as que preferem vôlei; 

e) O número de meninas e o total da turma; 

f) O número de meninas que prefere futebol e o total da turma. 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA – 07/08/2020 

 

 Olá queridos (as) alunos (as), juntamente com as atividades impressas na quinzena 

passada, enviamos um texto sobre o Folclore. Cole esse texto em seu caderno que as próximas 

atividades serão relacionadas a ele! 

 

1º Momento – Pensando nos brinquedos e nas brincadeiras relacionadas ao Folclore, 

procure por algum parente que queira conversar sobre isso. Se achar 

necessário, pode conversar com mais de uma pessoa e lembre-se que 

nesse momento, podemos até utilizar o WhatsApp para essa conversa. 

 Segue algumas questões para orientar a sua conversa e registre no caderno 

alguns pontos que achar mais interessantes: 

 

 Quais eram as brincadeiras? 

 Onde brincavam? 

 Com quem brincavam? 

 Usavam algum brinquedo para essas brincadeiras? 

 Onde essa (s) pessoa (s) aprendeu / aprenderam essa brincadeira? 

 O que sentia ao participar dessas brincadeiras? 

 Daquelas pessoas que você brincava, ainda tem algum contato nos dias de hoje? 

 

Pensando nessa conversa, escolha 2 ou 3 brinquedos ou brincadeiras 

possíveis para realizar agora.  

 

 

2º Momento – DESAFIO: Registre sua experiência através de fotos ou vídeo e envie 

para o (a) professor (a) - (Construção de um brinquedo ou a participação 

em uma brincadeira relacionada à conversa do 1º momento). 

 

 

3º Momento – Faça a leitura do texto: FOLCLORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 10/08/2020 

 

 

 

AULA: Transformação dos alimentos: estômago e intestinos, liquidificadores naturais. 

 

Olá queridos ALUNOS! Lembram-se que no roteiro anterior além de vocês produzirem cartazes e 

maquetes tinha o texto “Como funciona o sistema digestório?”, que era apenas para vocês fazerem 

a leitura? Pois é, agora vamos colocar em prática o que vocês leram... 

Depois de ler o texto do roteiro anterior e lendo o título da aula, vocês já imaginam o que acontece com 

os alimentos depois que nós os engolimos, não é?  

Ainda assim, parem um pouco, reflitam e registrem sobre essas questões: 

 O que é um liquidificador? Para que ele serve? O que ele faz? 

 Por que podemos comparar o estômago e os intestinos com um liquidificador? Refletiram? 

Agora, vai mais um pouco de reflexão e registro... 

 Por que as fezes não se parecem com os alimentos que engolimos? 

 O que acontece com o alimento desde que o engolimos até ele se transformar em fezes? 

Vamos a uma observação! Vejam se há algum equívoco nesse contexto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual o equívoco na representação de Juliana? Responda. 

Vamos pôr a mão na massa para ver o que acontece com o alimento 

dentro de nosso corpo e entender...  

− Para onde o alimento vai assim que o engolimos? 

− O que acontece com ele nesse local? 

− E depois, para onde o alimento vai e o que acontece com ele? 



Agora sim. Hora da prática! 

 

Para testarmos nossas hipóteses iniciais, vamos realizar um experimento 

que o ajudará a compreender como cada parte do caminho percorrido pelo 

alimento funciona para transformá-lo. Para tanto, é preciso separar alguns 

materiais, que seguem na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Mas, preste muita atenção! Caso, você não tenha algum destes materiais em casa, tente substituí-los 

por outro semelhante. USE A CRIATIVIDADE!! 

 

Passo 1: Como funciona o esôfago 

 

 

 

 

 

Passo 2: Como funciona o estômago 

 

 

 

 

 

Passo 3: Como funciona o intestino delgado 

 

 

 

 

Passo 4: Como funciona o intestino grosso 

 

 

 

 

Observação: Faça os registros dos passos no seu caderno. 

Materiais necessários: pão, água, meia, vasilha. 

Procedimentos: Despedace um pão e coloque-o em uma vasilha. Adicione água fazendo uma 

mistura que lembre o bolo alimentar formado após a mastigação e ensalivação. A mistura 

precisa formar uma massa sem excesso de água. Modele uma bola e tente passá-la pela meia.  

Regristro: Observe o que acontece com o bolo ao tentar passá-lo ao longo da meia. 

 

Materiais necessários: pão, água, balão ou sacola de supermercado. 

Procedimentos: Despedace um pão e coloque-o dentro de um balão ou sacola de 

supermercado. Adicione meio copo de água e faça movimentos de modo que o pão seja 

amassado e misturado à água. Retire o produto resultante do experimento (pode rasgar o balão).  

Regristro: O que ocorreu com o alimento após alguns segundos de movimento com a mistura? 

 

Materiais necessários: utilize a massa resultante do passo 2. 

Procedimentos: Coloque a mistura dentro de uma meia. Esprema a mistura algumas vezes e 

observe o que ocorre. Retire a massa da meia e a observe.  

Regristro: O que acontece ao espremer a massa que está dentro da meia 

 

Materiais necessários: utilize a massa resultante do passo 3. 

Procedimentos: Coloque-a em uma vasilha. Pegue um guardanapo ou um pedaço de papel 

higiênico e coloque sobre a mistura deixando por 5 segundos e retire.  

Regristro: Observe o que aconteceu com o guardanapo ou papel higiênico. 

 



Compreendendo o liquidificador natural... 

O alimento sofre muitas transformações ao longo do tubo digestivo, por isso, as fezes são tão diferentes dos 

alimentos que ingerimos. Vamos completar a tabela com as informações necessárias: 

ÓRGÃO O QUE ACONTECE 

ESÔFAGO 

 

ESTÔMAGO 

 

INTESTINO DELGADO 

 

INTESTINO GROSSO 

 

 

Para saber mais... 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

BOM ESTUDO! 

 



INGLÊS – 12/08/2020 

 ORIENTAÇÕES:                                                                                                                                                      

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

das atividades, copie a questão indicada pelo professor a caneta (azul ou 

preta) e responda a lápis. 

 Você poderá usar um dicionário on-line (Cambridge Dictionary) ou manual 

para    responder às tarefas.  

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas 

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 Leia o texto e os enunciados com calma e atenção. 

 

                                    TEXT: RACISM NOWADAYS  

                Text for Reading and Textual Interpretation (Texto para Leitura e Interpretação Textual) 

                          Racism is a way to discriminate against people based on racial, skin color or other physical 

characteristics, such that each consider themselves superior to others.  Current protests, different from the 

previous ones, are broader. Multiracial and multigenerational coalitions, such as the Black Lives Matter, are 

spread throughout the world. People of all races protested on the streets all over the world. Here in Brazil, in 

Recife, against the abandonment of the boy Miguel, just 5 years old, in an elevator of the Twin Towers. […] 

in Rio, against the execution of the teenager João Víctor. Everywhere, the cry against racism is also the cry 

for social reforms. 

 

Vocabulary: Against = Contra / Such = Tal / Current = Atual / Broader = Mais amplo / Spread = Espalhar / 

All Over = Por Toda Parte / Cry = Grito, Clamor 

 

1- Translate the expression Black Lives Matter(Traduza a expressão Black Lives Matter) 

2- In the text, appear the words: Multiracial and Multigenerational. What do they represent?                                            

(No texto, aparecem as palavras: Multirracial e Multigeracional. O que elas representam?) 

3- According to the text, why do protests in Brazil occur?                                                                                                 

(De acordo com o texto, por que ocorreram protestos no Brasil?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “I HAVE A DREAM” 

 
MLK DAY 

Martin Luther King Day is a federal holiday held 

on the third Monday of January. It celebrates 

the life and achievements of Martin Luther King 

Jr., a Baptist minister and social activist who 

played a key role in the American civil rights 

movement from the mid-1950s until his 

assassination in 1968. 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/throughout


4a- Put the phrase above “ I have a dream” in the simple future in the affirmative / negative / interrogative 

forms (Coloque a frase acima "Eu tenho um sonho" no futuro simples, nas formas afirmativa / 

negativa / interrogativa) 

a) Affirmative:__________________________________________________________________________ 

b) Negative:___________________________________________________________________________ 

c) Interrogative:_________________________________________________________________________ 

4b- Put the excerpt below in the simple future in the affirmative / negative / interrogative forms                            

(Coloque o excerto abaixo no futuro simples, nas formas afirmativa / negativa / interrogativa)                                         

“MARTIN LUTHER KING DAY IS A FEDERAL HOLIDAY.” 

a) Affirmative:__________________________________________________________________________ 

b) Negative:___________________________________________________________________________ 

c) Interrogative:_________________________________________________________________________ 

5- According to the text MLK DAY, which day and month the MLK DAY holiday is celebrated?                                                             

(De acordo com o texto MLK DAY, qual dia e mês o feriado MLK DAY é comemorado?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6a- Choose the alternative that correctly completes the phrase above in the future simple                                       

(Escolha a alternativa que completa corretamente a frase acima no futuro simples) 

“READING BOOKS ON RACISM IS ONE THINK,  …………………………………… ?”.Zahra Bei 

 

a) What else can you do?                                                           b) What else did you do? 

c) What else are you doing?                                                      d) What else will you do? 

 

6b- Now, based on the two texts and the images, do a little reflection on racism nowadays.                                                                                                   

(Agora, com base nos dois textos e nas imagens, faça uma pequena reflexão sobre o racismo nos 

dias atuais.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Reading books on racism is one thing, 

………………?”                      Zahra Bei 

 

 



MATEMÁTICA – 13/08/2020 

 
Razão bem conhecida: VELOCIDADE MÉDIA. 

 

Uma razão bem conhecida e muito presente em nosso cotidiano é a velocidade média, você já parou 

para pensar o que significa dizer que um carro andou numa velocidade média de 80km/h? 

Significa que um carro percorreu 80km no espaço de tempo de 1 hora. Mas e se eu disser que um trem 

percorreu 180km em 3h, como faço para descobrir sua velocidade média? 

É bem simples, basta escrevermos a razão entre essas duas grandezas, observe: 

  

Agora, precisamos obedecer a operação indicada, ou seja, dividimos o 180 

pelo 3 e o resultado será a velocidade 

média. 

 

 

 

Podemos afirmar então que, a velocidade média é de 60km/h 

 

Com a velocidade média podemos determinar distâncias também, veja o exemplo: 

A) Um trem em velocidade constante (que não muda) de 150km/h percorre um gasta 3 horas para 

percorrer determinado percurso. Quantos quilômetros ele percorreu? 

 

Pensem assim: 150 km/h significa que o trem anda 150km a cada hora, então: 

Em 1 hora percorreu 150 km 

Em 2 horas percorreu 300 km 

Em 3 horas percorreu 450 km 

Para simplificar, poderíamos multiplicar 150 por 3. 

 

Vamos tentar?  

1) Suponha que um carro gaste 4 horas para percorrer a distância de 400km. Qual a velocidade média 

deste carro? 

2) A distância entre Madri e Nova Iorque é de aproximadamente 5600 quilômetros. Um avião percorre 

essa distância em 7 horas. Qual é sua velocidade média? 

3) Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 17.500km/h, gastando 22 horas na viagem. 

Calcule, com esses dados, a distância da Terra à Lua em quilômetros. 

 

 

 

 

 

 



Agora, vamos ao desafio da semana...  

 

1) Um jogo de equilíbrio! 

Observe as balanças a seguir e encontre o número de xícaras 

que devem estar no prato da balança D para que ela fique 

nivelada com a jarra. 

 

 

Agora, responda em seu caderno. 

a) Qual é a razão entre a massa (peso) de um pires e a 

massa (peso) de uma xícara? 

 

b) Qual é a razão entre a massa (peso) de um bule e a massa 

(peso) de um pires? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Releiam os registros 
anteriores, releiam os textos 

explicativos, assistam os 
vídeos... 

Participem das aulas 
remotas, perguntem 

durante os plantões, enviem 
suas atividades para os 

professores, façam como se 
fosse em sala de aula. 



ARTE – 8º ANO  - 14/08/2020         Paranauê , Paranauê Paraná 

Paranauê, Paranauê Paraná 

UMA PRÁTICA GENUINAMENTE BRASILEIRA: 

A capoeira talvez seja a expressão do que há de mais brasileiro em termos de atividade física, 

já que se trata de uma luta criada no Brasil por escravos de origem africana. Isso é tão 

significativo que no exterior a capoeira é conhecida como “brazilian martial art”, ou arte 

marcial brasileira. Por ser praticada em grupo e acompanhada de música constante que 

impõe ritmo aos movimentos, muitas pessoas relacionam a prática como jogo, dança ou luta.  

TEXTO ADAPTADO / BRASILESCOLA.UOL.COM.BR (ACESSO EM JULHO DE 2020) 

RODA DE CAPOEIRA - PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL:  

As danças da cultura popular brasileira são manifestações artísticas que representam expressões e sentimentos 

relacionados à nossa identidade como povo. Na capoeira existe uma variedade de movimentos, tais como a armada, 

ginga, aú, macaco, meia-lua, bênção, negativa, martelo, entre outros movimentos corporais ágeis e acrobáticos.  

Leitura do texto informativo: A Dança como  patrimônio cultural imaterial pelo Brasil  

(PARTE I, pág. 60 e 61  - Coleção Rumos da Arte, 8º ano) 

Atividades: 

1º Faça um registro conclusivo da 

leitura e /ou pesquise e escreva 

outras curiosidades sobre a prática; 

2º Pesquise por passo a passo de um 

ou mais golpes básicos praticados na 

roda de capoeira; 

3º Crie um pequeno vídeo de no 

máximo 40 segundos reproduzindo o 

golpe selecionado. 

SUGESTÃO DE APP PARA EDIÇÃO DO 

VÍDEO: YOUCUT - EDITOR DE VÍDEO 

PROFISSIONAL. 

 

Colaboração: Professor 

Luiz Sales  

 


