
 

                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 01/06/2020 a 12/06/2020 

8º ANO 

LEIA ATENTAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as novas atividades propostas para a próxima quinzena. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores quando voltarmos, então é 

importante que todos façam! 

 Algumas das atividades são propostas dos livros. Então, se tiver o livro, pode 

usá-lo para facilitar a leitura. Para quem está sem o livro, não se preocupe, as 

páginas do livro que serão utilizadas, estão disponíveis nesse material. 

 O material não foi impresso para todos, por precaução. Nesse momento de 

pandemia, devemos evitar aglomerações e contato com pessoas diferentes do 

nosso convívio diário. 

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

DE 01/6 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 05/6 Dia 01/6 Dia 02/6 Dia 03/6 Dia 04/6 Dia 05/6 

DE 08/6 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS FERIADO 
PONTO 

FACULTATIVO 

a 12/06 Dia 08/6 Dia 09/6 Dia 10/6 

Dia 11/6 

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

Dia 12/6  

Não haverá 

plantão nos 

grupos 

 



 

 GEOGRAFIA – 01/06/2020 

 
INSTRUÇÕES:  
A atividade que vocês farão na casa servirá de revisão para a nossa retomada, serão 
abordados conceitos básicos da Geografia para que alguns conhecimentos produzidos em 
sala não se percam. Espero que seja de grande ajuda a atividade proposta. 

 Faça a atividade em seu caderno.  
 Marque a data. 
 Mantenha o caderno minimamente organizado. 
 Faça primeiro a lápis e depois passe à tinta de caneta (fica melhor para ler). 
 Evite rasuras no caderno. 
 Siga as instruções de envio que o professor passar. 
 Boa atividade! Se cuide! Até breve! #Fique em casa! 

 
 
1. ATIVIDADE DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO  

A primeira atividade foi baseada no texto “As primeiras migrações” do livro Tempo de Geografia 8° Ano (p.10 

a 12).  

 

Realize a leitura do texto “As primeiras migrações” e com base no tema abordado interprete as questões a 

seguir: 

A. Como foi possível descobrir a trajetória que a espécie humana Homo sapiens seguiu ao redor do mundo 

mesmo depois de milhares de anos? Quais ciências possibilitaram essa descoberta? 

B. Além da espécie humana homo sapiens, existiam outras espécies humanas? Qual foi o diferencial que 

garantiu a nossa espécie o domínio do planeta? Dê um exemplo. 

C. Segundo estudos, de qual continente partiram as primeiras migrações humanas? 

D. As migrações humanas ao redor do planeta partiram inicialmente do continente africano e se deu em 

diversas direções.  Liste aqui em sequência progressiva quais foram os continentes que foram povoados 

pelos humanos partindo da África. (Utilize o mapa da página 11 para responde essa questão). 

E. Ainda sobre as primeiras migrações, existem duas hipóteses sobre a colonização das Américas. Tente 

explicar cada uma das hipóteses. 

I. A ocupação da América via estreito de Bering. 

II. A ocupação da América via oceano pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CARTOGRAFIA  

Copie a legenda do mapa abaixo no caderno e complete-as com as respectivas cores. Classifique na ordem 

de continentes que os humanos foram ocupando a partir da África.  

 

Boa atividade! 

 

LEGENDA 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 



 

 

Estudando em casa: Língua Portuguesa – 8º ano 

2 e 9 de junho 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 

Orientações importantes 

 Faça novamente uma boa leitura do texto: O diário de Anne Frank; 

 Tente contar oralmente o que você entendeu do texto; 

 Depois de seguir esses passos, você poderá resolver os exercícios de interpretação do texto. 

 As atividades de interpretação abaixo se encontram nas páginas: 82 e 83 do livro didático 

Geração Alpha do 8º ano. 

 A atividade de interpretação da tirinha do Calvin se encontra na página 33 do livro didático 

Geração Alpha do 8º ano. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

PARTE II – INTERPRETAÇÃO DE TIRINHA 

 

 

PARTE III – LEITURA COMPARTILHADA 

Você já deve ter iniciado o livro literário que recebeu. Nessa quinzena, 

continuaremos a leitura e para isso não se esqueça de anotar em seu caderno o 

nome do livro e o autor, em seguida as páginas que você leu. Vamos continuar 

lendo cinco páginas nesse período e ao fim da leitura, não se esqueça de fazer um 

registro bem detalhado contando os pontos mais interessantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA – 03/06/2020 

Tema: O Iluminismo e a Independência dos Estados Unidos 

Leia os seguintes textos, que estão no Livro Didático 

 “Araribá Mais História do 8º ANO”: 

 “Estados Unidos: Independência” (página 52); 

 “Os Colonos Reagem” (página 53) e; 

 “A Declaração de Independência” (página 54). 

Reflita e Responda as atividades abaixo. 

 
LEMBRE-SE DE COPIAR AS PERGUNTAS E RESPONDER NO SEU CADERNO. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA – 04/06/2020 

Atividade para o 8º ano  

Olá pessoal! Esta atividade tem objetivo de dar continuidade a pesquisa realizada com seus amigos sobre 

“O que você tem feito durante o isolamento social?” 

Vamos preencher os dados da tabela que estão faltando para depois construir o gráfico de colunas. 

1º passo:  

Vamos calcular a porcentagem: 

Supondo que a pesquisa foi realizada com 20 pessoas e que dessas 20 pessoas, 8 delas dizem passar o 

tempo lendo jornais, livros ou revistas.  

Para calcular a porcentagem de pessoas que passam o tempo lendo jornais, livros e revistas, basta montar 

a fração:  

    

2º passo:  

Dividir o numerador pelo denominador da fração: 

                                          80     20 

                       - 80     0,4 

                                         00 
3º passo: 

Como procuramos a porcentagem, devemos multiplicar o resultado da divisão por 100: 

                        

                 0,4 x 100 = 40,0  

 

Observação – caso o reultado da divisão dê uma dízima periódica, por exemplo, você poderá 

arredondar para a primeira casa decimal após a vírgula. 

Logo, podemos concluir que 40% das pessoas pesquisadas passam seu tempo com leitura de 

jornais, livros e revistas. 

    Número de pessoas entrevistadas na pesquisa 

 

  Numero de pessoas que passam o tempo com leituras 

Atenção: Muiltiplicando o número 0,4 por 

100 devemos caminhar duas casas 

decimais para a direita, se fosse 

multiplicado por 10 caminharia uma, por 

1000 três casas. 



 

Atividades 
Lendo jornais, 

revistas, livros 

Jogos virtuais, 

Games 

Redes sociais, 

Facebook, 

Instagram, 

wattsap 

Assistir TV, 

filmes, séries 

Praticando 

atividades 

físicas em casa 

Quantidade 8     

Porcentagem 40%     

 

4º passo:  

Agora você deve calcular as porcentagens da sua pesquisa e completar a tabela, lembrando que  a 

quantidade de 8 pessoas e a porcentagem (40%) foram apenas exemplos de como calcular. 

5º passo: 

Fazer a construção do gráfico de colunas de acordo com os dados da sua pesquisa: 

Segue o exemplo de gráfico: 

 

6º passo: 

Após a construção do gráfico, registrar três observações sobre os dados da sua pesquisa, isto é,  pontos 

que chamam a atenção, e o que você pode concluir sobre esses dados. 

 

 

 

 

 



 

Atividades de fixação   ARTE – 05/06/2020 

COMPLETE AS LACUNAS UTILIZANDO O TEXTO DA ATIVIDADE ANTERIOR E A PÁG. 08 

(LIVRO - COLEÇÃO RUMOS DA ARTE, 8ºANO) 

01- PALAVRA VINDA DO LATIM 'PATER', QUE SIGNIFICA PAI: 

          

02- CONCEITO ATRELADO À NOÇÃO DAQUILO QUE É PASSADO DE UMA GERAÇÃO A OUTRA:  

       

03 – SIGLA DO ÓRGÃO MÁXIMO DE PRESESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS BRASILEIROS: 

     

04- TRÊS EXEMPLOS DE PATRIMÔNIOS MATERIAIS CITADOS NO TEXTO SÃO:  

            

           

          

05- ENTRE OS PATRIMÔNIOS IMATERIAIS ESTUDADOS ESTÃO:  

      

       

        

            

06- O CONTATO COM DETERMINADOS OBJETOS, CONSTRUÇÕES, CELEBRAÇÕES OU LUGARES QUE FIZERAM 

PARTE DE NOSSAS VIDAS NOS PERMITEM RECORDAR DE DIVERSOS EVENTOS, SENTIMENTOS E PESSOAS. TAL 

FATO ESTÁ RELACIONADO À NOSSA:  

        

07- CIDADE DO MARANHÃO RECONHECIDA COMO UM PATRIMÔNIO CULTURAL PELO CONJUNTO DE 

CONSTRUÇÕES DO PERÍODO COLONIAL: 

        

08- SABEMOS QUE UM PATRIMÔNIO CULTURAL DEVE TER SUA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ASSEGURADA 

POR INSTITUIÇÕES: 

              

 



 

CIÊNCIAS – 08/06/2020 

NA VELOCIDADE DA ALIMENTAÇÃO 
 

                                               
 

  Quantas pessoas têm tempo de sentar à mesa 

tranquilamente para fazer uma refeição? Quem consegue 

parar um pouco mais para a sobremesa e o cafezinho? A 

pressa imposta no dia a dia tem afastado esses hábitos, 

ao mesmo tempo em que enraíza a cultura fastfood 

(comida rápida), especialmente entre os jovens. 

      Segundo a nutricionista do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição da Região Sudeste 

(Ensp/Fiocruz), Patrícia Dias Martins, tem havido no 

Brasil uma tendência à redução do consumo de 

alimentos com nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e fibras. Esse comportamento atinge 

principalmente os adolescentes. Em contrapartida, aumentou a ingestão de alimentos ricos em gorduras 

saturadas (salgadinhos fritos, batata frita, preparações com maionese, creme de leite), gorduras trans 

(sorvetes cremosos e biscoitos recheados), açúcares simples (refrigerantes) e com alto valor calórico. 

        Outro hábito comum entre os adolescentes é o de pular refeições, como o café da manhã, ou mesmo 

substituir almoço e jantar por lanches pouco nutritivos. Essas e outras escolhas alimentares dos jovens 

sofrem influência dos grupos sociais nos quais estão inseridos, assim como o ato prazeroso em comer 

determinado alimento, a praticidade, a globalização na cultura alimentar, a realização de refeições fora de 

casa ou mesmo os desejos incentivados pela publicidade. “Os adolescentes são mais sensíveis a essas 

formas de mensagens, o que acaba refletindo nas suas escolhas alimentares”, diz Patrícia Martins. 

        Ao associar o consumo dos alimentos a conquistas e vitórias, a publicidade ajuda a definir o cardápio. 

As peças publicitárias de fastfood trabalham imagens e expressões que relacionam a alimentação a 

momentos de alegria e satisfação. Em geral, as refeições são feitas em grupos, de forma prática (sem 

precisar de talheres), em ambientes descontraídos e movimentados. Essa cultura da “refeição rápida” afeta 

a saúde quando seu consumo se torna frequente. 

        Para Patrícia Martins, ainda é discreta a divulgação de informações sobre os riscos associados ao 

consumo excessivo de alimentos fastfood, geralmente ricos em gorduras, açúcares e sódio. “Muitos 

adolescentes têm desenvolvido doenças que antigamente eram mais comumentes vistas entre os adultos, 

como a obesidade e a hipertensão arterial.” Para a nutricionista, são necessárias intervenções que busquem 

a promoção da saúde ainda nessa fase da vida, estimulando a mudança de hábitos. 

 
Mariana Hansen 

 

 

 

 

 



 

ENTENDENDO O TEXTO:  

(Leia o texto “Na velocidade da alimentação” e responda no seu caderno as questões abaixo.) 

 

1- De acordo com o 1º parágrafo do texto, que hábitos alimentares estão sendo enraizados especialmente 

entre os jovens? 

2- Nesse parágrafo, qual a causa apontada para o enraizamento da cultura fastfood? 

3- Qual a ideia expressa pelo termo destacado em “Essas e outras escolhas alimentares dos jovens sofrem 

influência dos grupos sociais nos quais estão inseridos, assim como o ato prazeroso em comer 

determinado alimento [...]”. 

4- Cite dois fatores que influenciam os hábitos alimentares dos jovens, de acordo com o 3º parágrafo. 

5- Identifique, no trecho abaixo, o que é uma causa e o que é uma consequência. “Para Patrícia Martins, 

ainda é discreta a divulgação de informações sobre os riscos associados ao consumo excessivo de 

alimentos fastfood, geralmente ricos em gorduras, açúcares e sódio. Muitos adolescentes têm 

desenvolvido doenças que antigamente eram mais comumente vistas entre os adultos, como a 

obesidade e a hipertensão arterial. ” 

6- Que crítica se percebe no texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLÊS – 10/06/2020 

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 online ou manual para responder as 

tarefas.  

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

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

                                        TEXT: TEENS AND CONSUMERISM  

Text for Reading and interpretation in English  (Texto para leitura e compreensão em Inglês)                                                                                                           

By Mariam Haroun  

                     […] As we know, many people are insecure and a bit lazy. That’s why the media, advertising 

industry and most of the private firms that sell beauty or lifestyle products may abuse those teenagers by 

creating the perception that they can feel special by buying specific products. They will basically say, “If you 

buy our product, you will be popular, good looking and happy.” […] They will do this by scaring us in our 

everyday life, seducing us with pictures of a perfect life and then misleading us by telling us what to buy. This 

is basically what consumerism is all about: creating a niche in the market and then making a profit.                                                                                                                                                 

TRANSLATION - [...] Como sabemos, muitas pessoas são inseguras e um pouco preguiçosas. É por isso 

que a mídia, o setor de publicidade e a maioria das empresas privadas que vendem produtos de beleza ou 

estilo de vida podem abusar desses adolescentes, criando a percepção de que podem se sentir especiais 

comprando produtos específicos. Eles dirão basicamente: "Se você comprar nosso produto, será popular, 

bonito e feliz". [...] Eles farão isso assustando-nos em nossa vida cotidiana, seduzindo-nos com imagens de 

uma vida perfeita e depois nos enganando, dizendo-nos o que comprar. É basicamente disso que se trata o 

consumismo: criar um nicho no mercado e depois lucrar. 

 

 

1- Translate the title of the text (Traduza o título do texto) 

 

2- What the text talks about? (Sobre o que o texto fala?) 

 

3- Who wrote the article? (Quem escreveu o artigo?) 

 

4- Find in the excerpt a phrase in the simple future (encontre no trecho uma  oração no futuro simples) 

 

5- In the statement “They will basically say”, Who does pronoun THEY refer to? 

(Na oração “Eles basicamente dirão” a quem o pronome ELES se refere?) 

        a) Teenagers             b) Media                               c) People   



 

6- Complete the sentences below with the future simple of the main verbs in parentheses                                                                                                                        

(Complete as frases abaixo com o futuro simples dos principais verbos entre parênteses)                                                                                                                   

a) I _______________________________________________________  new shoes tomorrow (to buy) 

b) He_________________________________________________ a lot of money with travel (to spend) 

c) The media ____________________________________________ the people to spend (to persuade) 

d) That means we ________________________________________ a lot of people around us (to have) 

  

Put the statement below in the in the negative forms and interrogative forms of the future simple  

(Coloque a afirmações abaixo nas formas negativas e interrogativas do futuro simples)   

 

7- They will do this by scaring us in our everyday life. 

Negative Form: ________________________________________________________________________ 

Interrogative Form:______________________________________________________________________ 

 

8 - They will misleading us all the time 

Negative Form:_________________________________________________________________________ 

Interrogative Form:______________________________________________________________________ 

 

9 – Mark the alternative whose phrase is not in simple future (Marque a alternativa cuja frase não esteja 

no Simple Future) 

a) It will rain tomorrow morning 

b) I will study for the test 

c) They aren’t studying for the test 

d) She will go to gym on Saturday 

 

10- “WILL NOT” It is the negative form of the future simple, write them in the contracted form (“WILL NOT” é 

a forma negativa do futuro simples, escreva-a na forma contraída). 


