
 

EMEF ITAPUTANGA 
8° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs    

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

8º ano – Língua Portuguesa 
Habilidades: 
- Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas diferentes 
situações de leitura. 
- Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade 

falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

 

Preste atenção nesta tirinha do quadrinista paranaense Will Leite. 

 
1- O que o interlocutor que está sendo entrevistado deseja?  
 
2- Observe a maneira como se dá a interação no primeiro quadrinho. 
a) O que a fala e a expressão corporal do personagem de chapéu sugerem sobre sua 
personalidade?____________ 
b) Como isso interfere na maneira como o outro personagem responde? _________ 
c) Quais características (adjetivos) podemos definir ao personagem de chapéu? ___________ 
 
3- O “talento” do jovem não agradou ao dono do circo. 
a) Como o desagrado é revelado no terceiro quadrinho? ___________ 
b) E no quarto quadrinho? ______________ 
c) “Imitar passarinho?” não é, de fato, uma pergunta. Que sentimento o homem expressa ao dizer isso? 
__________ 
d) Qual foi o efeito da reação do homem de chapéu sobre o jovem? ___________ 
 
4- O humor da tira surge de uma revelação feita no último quadrinho. 
a) Qual é essa revelação? ___________ 
b) O que fez com que o dono do circo não reconhecesse o sentido real da fala do jovem no segundo 
quadrinho? _____________ 
 

 



Leia este anúncio publicitário de uma campanha de interesse social. 

 

1-Que tipo de atitude essa campanha pretende combater? __________ 
 
2-Recursos não verbais são importantes para a transmissão de uma mensagem em um anúncio publicitário.  
a) Quais figuras foram escolhidas para compor a imagem? __________ 
b) Explique a maneira como essas figuras foram organizadas no anúncio. ____________ 
c) No texto verbal, aparecem quatro palavras que nomeiam seres. Quais são elas? _____________ 
d) Redija uma frase que traduza a ideia central do anúncio. __________________________________ 
     

MATEMÁTICA 

▪ Orientações: Apresento sugestão de videoaulas para apresentação dos conteúdos e vídeos com diferentes professores e 
metodologias diversas, afim de ajuda-los para a melhor compreensão e aprendizagem. Então, assista as aulas no YouTube, 
faça suas anotações e depois realize as atividades no caderno. Você já sabe que não utilizamos calculadora nos nossos 
exercícios em sala, logo apesar de também estarmos tendo aulas em casa estas regras não mudarão. A calculadora é um 
instrumento utilizado para facilitar cálculos grandes e otimizar o tempo, porém ela não pode substituir a nossa capacidade 

de raciocínio, por isso precisamos aprender e dominar os cálculos básicos da matemática. Então seja honesto (a) ☻♥! 

 

Habilidades trabalhadas: (EF07MA04) - Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 

números inteiros. 

 (EF07MA11) - Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e 

suas propriedades operatórias. 

(EF07MA12) - Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. 

Conteúdos a serem revisados: 

➢ Conjunto dos números Inteiros. 

➢ Operações com números inteiros (Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação) 

➢ Raiz quadrada com números inteiros 

➢ Conjunto dos números Racionais (adição e subtração e frações) 

 

Aulas de apoio caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3YIiKk0d-M 

https://www.youtube.com/watch?v=aynOH4uO1_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=QC5OTp1sVP0 

https://www.youtube.com/watch?v=uC0E2-GpsV4 

 

https://youtu.be/MIBl5MrRXiU 

https://youtu.be/PaWQv4KC8Y4 

https://youtu.be/O7eLNYH5eQ0 

https://youtu.be/A7qhhHHnEuM 

https://www.youtube.com/watch?v=P3YIiKk0d-M
https://www.youtube.com/watch?v=aynOH4uO1_Y
https://www.youtube.com/watch?v=QC5OTp1sVP0
https://youtu.be/PaWQv4KC8Y4
https://youtu.be/O7eLNYH5eQ0
https://youtu.be/A7qhhHHnEuM


 

LISTA DE ATIVIDADES PROPOSTAS 

     

1 – Observe os expoentes e calcule as potências abaixo: 

 a) (-4)2 =                                    d) -7-2 =                                g) (-5)2 = 

 b) 2-1 =                                      e) 3-3   =                                h) (-8)-3 = 

   c) (
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2- Resolva as operações abaixo de acordo com suas particularidades. 
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3- Marque apenas um (x) na resposta correta: Qual o valor da expressão: a – b + c, sabendo que  

  a = -1,75; b= + 3,6; c= - 4,21. 

  

  a) – 9,56                               b) – 10,56                        c) + 11,56                            d) +15,26                                                       

 

4 – Calcule as expressões abaixo: 

 

a)  √36 - 6 - √49 = 

           √25 

 

b) 0,5 + 30 + 1,5 - √81  - √8
3

=  

 

c) √100 + √64 - √4   = 

             √16 

 

d) √36  + √25 + √100 - √64
3

 =  

 

5- Calcule as expressões, efetuando o jogo de sinais quando necessário e respeitando a ordem de resolução. 

a) (+4,6) + (-3) =                                                             g) (+1,5) . (+3) =                                     

b) (+5,6) - (- 6) =                                                             h) (+3,7 – 6) . 6 – 10 =                             

c) (+10,8) - (-5) =                                                            i) (15,4 . 2) + 5.(61-28)= 

d) (+4) . (-3) =                                                                 j) (-27) ÷ (+3) =                                     

e) (+5,9) . (-6) =                                                              k) (+24) ÷ (+2) =                                    

f) (+1,9) . (-5) =                                                               l) (+17 - 5) - (- 3) =        

 



6- Calcule preenchendo com o resultado os espaços vazios. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Bons estudos!  

Profª Érica ♥ 

CIÊNCIAS 

 

Orientações:  
▪ Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais na nossa escola devido a pandemia do 
COVID-19, apresento a 3ª coletânea de atividades de Ciências. Peço que copiem as questões ou 
recorte e cole quem optou pela atividade impressa,para melhor organização. Lembre-se de colocar a 
data e o número da atividade no caderno. Utilizem o material de apoio para pesquisa e não esqueçam 
de assistir as vídeo-aulas. Grata!  

 
Habilidades: EF08CI06 Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa 
energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

1-Uma fonte de energia é de onde uma energia surge. Atualmente, o ser humano explora diferentes 
fontes de energia, como o sol, o vento e a água. As energias produzidas pelo sol e pelo vento são 
chamadas: 
a) energia nuclear e energia eólica. 
b) energia hidroelétrica e energia atômica. 
c) energia solar e energia eólica. 
d) energia eólica e energia hidroelétrica 
 

2-A energia solar é a mais importante para os seres humanos e todos os outros seres vivos. A vida em 

nosso planeta depende do sol, porque? 

a) a energia do sol é aproveitada na fotossíntese realizada pelas plantas. 

b) a energia do sol somente interfere na temperatura do planeta. 

c) a energia do sol não interfere no ciclo da água. 

d) a energia do sol não pode ser aproveitada para a produção de energia elétrica 

3-Leia o texto: 

Podemos encontrar diferentes fontes de produção de energia elétrica como: a força dos ventos, os raios solares, 

a força da água, a queima do gás natural e do óleo. No Brasil, a energia elétrica mais utilizada vem das usinas 

hidrelétricas. As hidrelétricas produzem eletricidade usando a água, um recurso natural, possivelmente 

renovável e para evitar que ela acabe devemos economizar energia tomando certos cuidados. 

Para economizar energia, devemos: 

a) deixar a geladeira aberta por muito tempo. 

b) deixar as luzes acessa quando sair do quarto. 



c) acumular roupas para lavar e passar todos de uma única vez. 

d) deixar o chuveiro na posição verão quando o tempo estiver quente 

4-Leia o texto e responda as questões abaixo: 

HIDRELÉTRICAS 

          No Brasil, boa parte da energia elétrica que chega a nossas casas vem das usinas hidrelétricas, pois 

nosso país tem muitos rios. Para a construção de uma hidrelétrica primeiro é necessário que exista um rio com 

grande quantidade de água. Inicialmente é necessário construir uma barragem para formar um reservatório. 

Onde o rio seguia antes da barragem é instalado um gerador com engrenagens que vão girar com a passagem 

da água e gerar energia elétrica. 

          A água represada, antes de seguir o curso do rio, passa por canos que levam as pás das turbinas fazendo 

com que elas girem, este giro é o que produz a energia. A força da água transforma-se em energia mecânica, 

quando movimenta as pás e o gerador transforma esse movimento em energia elétrica depois desse processo 

a energia segue dos geradores até nossas casas por meio dos fios da rede elétrica. Portanto a hidrelétrica é 

uma construção que, utilizando a força da queda d’água para gerar energia mecânica, e transforma-a em 

energia elétrica. Existem outras fontes de produtoras de energia elétrica, porém a mais barata e viável no Brasil, 

são as hidrelétricas.  

a) O que é uma hidrelétrica?  

b) Por que o Brasil tem hidrelétricas?  

c) O que é necessário para sua construção?  

d) Qual é a função da água neste processo? 

e) Qual é a função do gerador?  

f) Como a energia elétrica chega em nossas casas?  

g) O que acontece se não há água nos rios?  

5-Leia o texto a seguir.  

          A energia solar é obtida pela captação de energia luminosa e térmica provenientes do Sol, por meio de 

painéis solares instalados nos telhados das residências. A energia solar consiste em uma fonte de energia 

limpa e renovável, pois não se esgota, uma vez que o Sol brilha todos os dias. Dentre os aspectos positivos 

desse tipo de energia, é possível destacar a economia, a segurança, o baixo índice de poluição e a atenuação 

do efeito estufa. Além disso, durante o processo de obtenção de energia solar, não são necessárias turbinas 

ou geradores, que consomem mais energia e apresentam perigos a quem os estiver operando. No entanto, é 

necessário ressaltar uma desvantagem desse tipo de energia: seu alto custo de obtenção. Em países mais 

pobres, como o Brasil, isso é um grande problema. Já em países mais ricos, como Japão, Alemanha e Estados 

Unidos, a energia solar é amplamente utilizada. 

 ALVES, Líria. Energia solar: energia limpa. Disponível em: . (adaptado)  

De acordo com o texto, responda ao que se pede.  

a) A energia solar é uma fonte renovável? Explique a sua resposta.  

b) Cite uma vantagem e uma desvantagem da energia solar. 

HISTÓRIA 

ORIENTAÇÕES: A atividade deve ser copiada ou colada no caderno. 

Será postado um vídeo aula no grupo da escola. 

 

 



OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a 

organização do mundo contemporâneo. 

ILUMINISMO 

     O Iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido no século XVIII, na França, que criticava o Antigo 

Regime. As ideias iluministas caracterizavam-se pela importância que davam a razão: rejeitavam as tradições 

e procuravam uma explicação racional para todas as coisas. 

     O Iluminismo tem suas origens no século XVII, mas desenvolveu-se no século XVIII, na França considerado 

o “Século das Luzes”. 

Antigo Regime 

Denominação da estrutura política, econômica e social que tinha como características: o absolutismo, o 

mercantilismo e a sociedade dividida em estamentos. 

Razão 

Para o iluminismo a razão era o valor supremo. Só por meio da razão, a humanidade alcançaria a luz e o 

esclarecimento. 

Os iluministas afirmavam, ainda que a razão se opõe radicalmente à ignorância, à superstição e à aceitação de 

verdades baseadas na fé e na tradição. 

O que o iluminismo defendia 

• Igualdade comercial e jurídica. 

• Tolerância religiosa ou filosófica 

• Liberdade pessoal e social. 

O que o iluminismo criticava 

• O absolutismo monárquico: porque protegia a nobreza e o clero mantendo seus privilégios. Além disso, 

impediam os burgueses de participarem do poder.  

• O mercantilismo: porque a intervenção do Estado na economia era considerada prejudicial ao comércio e ao 

enriquecimento da burguesia. 

• O poder da Igreja: porque esse baseava-se em verdades reveladas pela fé. Isso chocava-se com a liberdade 

do indivíduo para elaborar conceitos, normas, ideias e teorias. 

Pensadores iluministas 

LOCKE- Contribuiu para o combate ao absolutismo negando a origem divina dos reis e afirma que o governo 

nasceu de um acordo, de uma relação contratual, entre governantes e governados.  

VOLTAIRE- Destacou-se pelas críticas que fez ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos 

poderosos. 

Uma de suas maiores marcas era a defesa da liberdade de pensamento que ele expressou em uma célebre 

frase: 

“Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você 

dizê-las”. 

MONTESQUIEU- Expôs a teoria dos três poderes. Partindo da ideia de que “qualquer pessoa que tenha o 

poder tende a abusar dele” propõe a divisão do poder político em três: Legislativo, para elaborar e aprovar leis; 

Executivo, para executar as leis e administrar o país; Judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis. 



ROUSSEAU- Principal obra, O Contrato Social. “Se o governo eleito pela maioria não estiver representando, o 

povo não só pode, como deve substituí-lo”. 

“O homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe”. 

Os revolucionários franceses resumiram a essência do seu pensamento em: “liberdade, igualdade e 

fraternidade”, que compuseram o lema da Revolução Francesa. 

ENCICLOPÉDIA 

Obra que sintetizava o pensamento iluminista era composta, por 35 volumes. Contribuiu para difundir as novas 

ideias. Foi organizada por dois pensadores do Iluminismo: Denis Diderot e Jean D’Alembert. 

FISIOCRATAS 

Condenavam o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. A natureza era a fonte de toda a riqueza, 

daí a supremacia da agricultura sobre o comércio. 

ATIVIDADES: 

1 – Dê uma definição de Iluminismo.                        

2 – Explique o pensamento dos seguintes pensadores iluministas: Voltaire e Rousseau. 

3 – Montesquieu expôs a teoria dos três poderes. Explique a função dos poderes: Legislativo, executivo e 

judiciário. 

4- Cite duas críticas dos iluministas. 

5- Qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era 

responsável por torná-lo mal? 

a) Montesquieu                                           c) Rousseau   

b) Thomas Hobbes                                     d) Diderot 

6- Em que época da história surgiu a Ilustração? 

a) Antigo Regime                                        c) Era Vitoriana 

b) Idade Média                                            d) Belle- Époque 

7- A divulgação do Iluminismo foi feita pela: 

a) Enciclopédia                                           c) Realeza 

b) Universidade                                          d) Igreja 

8-A teoria econômica que valorizava a agricultura em prejuízo do comércio era: 

a) Liberalismo                                              c) Mercantilismo 

b) Fisiocracia                                               d) Capitalismo 

GEOGRAFIA 

Objetivo de Aprendizagem-Compreender e caracterizar o processo de industrialização , analisando o papel 
das inovações tecnológicas nesses processos, as etapas do capitalismo e as transformações que promoveu 
no espaço geográfico.   
 

As Etapas do Capitalismo 
O início do capitalismo ocorreu no século XIII, a partir da desestruturação do sistema feudal, que por sua 

vez modificou o setor produtivo e as relações de trabalho, nesse momento houve o renascimento comercial que 
ficou caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo. 
No século XV, recebeu o nome de capitalismo comercial, para alguns autores pré-capitalismo, esse foi 
marcado principalmente pela expansão ultramarina, colonização do novo mundo (continente africano, asiático 
e americano), políticas mercantilistas (a essa se vinculava a acumulação primitiva de capital, metalismo, 

 



balança comercial favorável) e por fim o surgimento das primeiras potências européias: Portugal e Espanha. 
No final do século XVIII e início do XIX, teve origem o chamado capitalismo industrial, esse ficou caracterizado 
por muitas evoluções que foram primordiais à ocorrência da Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, no 
século XVIII, a utilização do carvão mineral como fonte de energia para a indústria têxtil recebeu o invento da 
máquina a vapor, a inserção de outras nações no processo, como França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. 
O imperialismo europeu, a partilha colonial, o liberalismo e o surgimento do socialismo também marcaram esse 
período. 
O capitalismo financeiro tem seu início no século XX, e os fatos históricos e características da etapa remetem-
se à Segunda Revolução Industrial, o descobrimento do petróleo como fonte de energia, invento do motor à 
combustão, a indústria automobilística e a evolução nos transportes, economia monopolizada de indústria e 
finanças, a criação da União Soviética, Crash da Bolsa em 1929 (crise de 29), intervenção do estado na 
economia, terminando com o liberalismo puro, a expansão e surgimento de grandes corporações e empresas 
transnacionais. 
A consolidação da Terceira Revolução Industrial, também denominada de Revolução Tecnológica, se deu pela 
reordenação espacial da indústria, reorganização da divisão internacional do trabalho e principalmente pela 
acelerada evolução e inovações tecnológicas (telecomunicação, transportes, informática e biotecnologia). 
 
ATIVIDADES  
01- Leia a afirmação abaixo e complete a lacuna: 
    Com o crescimento do comércio e dos centros urbanos, além do incremento da atividade agrícola e artesanal, 
desenvolveu-se na Europa, a partir do século XII, uma camada social de mercadores. Tornou-se possível assim 
uma acumulação de recursos que – somadas às inovações nos transportes marítimos, nos armamentos e nas 
técnicas de navegação levou a expansão comercial do final do século XV e início do século XVI. 
R: Essas são características do capitalismo ______________________________________ 
  
02 - O capitalismo financeiro surgiu ao final do século XIX e início do século XX através da fusão entre capital 
industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, julgue os itens 
a seguir: 
I. É o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se 
mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produtos; 
II. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência para baratear os seus produtos 
e conquistar o mercado consumidor; 
III.  É a fase do capitalismo em que mais se ofereceram condições para a proliferação das empresas 
multinacionais; 
IV.  O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mundo. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II         b) I e III     c) II e IV    d) I, II e III 
 
03-Assinale a alternativa que indica corretamente um dos itens que surgiram com a emergência do capitalismo 
financeiro no início do século XX: 
a) Internet 
b) Bolsas de Valores 
c) Casas de câmbio 
d) Centros comerciais 
 
04-Desde o seu surgimento, o capitalismo passou por diferentes fases de aperfeiçoamento, assim, 
considerando o seu processo de desenvolvimento, o capitalismo foi classificado em três fases :  capitalismo 
comercial , capitalismo industrial  , capitalismo financeiro. Desta forma , nas frases abaixo há características 
de cada fase do capitalismo , vocês deverão completá-las de acordo com cada fase do sistema 
capitalista :    

 CAPITALISMO COMERCIAL    CAPITALISMO INDUSTRIAL      CAPITALISMO FINANCEIRO 

a)_________________________________Nessa fase a acumulação de capital e as crescentes exigências do 
consumidor levaram os donos das oficinas manufatureiras a introduzir inovações na forma de produzir 
mercadorias, foi caracterizada pela intensa utilização de máquinas movidas à vapor. 
b)________________________________ Nessa fase ocorreu um grande aumento da produção de mercadoria, 
o que multiplicou os lucros e elevou a concentração do capital. 
c)________________________________É a fase atual, caracterizada pela integração entre capital industrial 
e capital bancário, havendo grandes operações de crédito, a fim de garantir capital para buscar inovações 
tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. 



d)________________________________ Foi a fase marcada pela expansão marítima europeia – as grandes 
navegações iniciadas no século XV – nesse período houve um intenso comércio de mercadorias. 
 
05-Assinale na coluna abaixo ASSINALE APENAS A CARACTERÍSTICA QUE NÃO SE REFERE AO 
SISTEMA CAPITALISTA: 
A) Propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdades . Seu principal objetivo é 
garantir a qualidade de vida da população, evitando injustiças sociais 
B) O lucro é o seu maior objetivo 
C) Há concorrência entre as empresas, pois amplia para o consumidor as opções de compra e pode reduzir os 
preços. 
 

06- Quais são as fases do capitalismo? Explique resumidamente cada uma delas. 

07- Onde surgiu o Capitalismo? 

08- Em qual fase surgiu os Bancos? 

09- O que significa produtos manufaturados 

Inglês 
 

Habilidade (Currículo do ES):  

Fazer uso adequado do “Wh- words” (When, What, Where, etc)  no processo de recepção do texto oral 

e  escrito                         Pronome Interrogativo 

A-Traduza, passe para a interrogativa e negativa: 

1)_______________ is the Diamond 
of your life? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

2)_______________are you sad with 
your parents? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa 

3)_______________is the driver o this 
truck? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

4)_______________ is the birthday of 
your  brother? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa 

5)_______________do you want for 
this truck? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

6)_______________is the ring of your 
friend? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa 

Orientações:  
➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas. 
➢ Responda com calma. 



7)_______________ houses do you 
have today? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

8)_______________ is the new hat of 
your son? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa 

9)_______________the new boss of 
the factory? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

:10)_______________ is the bus that 
your father wants to bus? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa 

11)_______________ do you want for 
this wardrobe? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa:  

12)_______________ do you want for 
this blouse? 

Tradução: 

Interrogativa: 

Negativa: 

 

ARTE 

Habilidade: (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Processos de criação. 

 

Objeto de conhecimento: Abstracionismo ou Arte Abstrata (Evidenciar artistas) 

 

A arte abstrata combina linhas e formas de um mundo irreal. À primeira vista, o desenho 

abstrato pode parecer estranho aos olhos da observação, mas ali estão os resultados das 

ideias e das emoções do artista sobre determinado tema. E devem ser respeitados. Kandisky, 

um dos maiores pintores do abstracionismo, dizia que um quadro abstrato é a representação 

de um estado de espírito e não a representação de objetos.  

Exemplo a baixo: 

 

 



 

Wassily Kandinsky. Composição nº 4,1911. Óleo sobre tela,159,5cm x 250,5 cm 1) 

 

ATIVIDADE 1: 

Faça uma pesquisa de obras que você possa identificar como abstrata e escreva o nome da 

obra e do artista no seu caderno.  

 

ATIVIDADE 2: 

 

Com base na obra a cima, crie um desenho abstrato no espaço abaixo e lembre-se: as obras 

de arte nem sempre precisam ser figurativas, com formas reconhecíveis e sentido óbvio. 

Você pode criar seu desenho com formas geométricas ou uma composição informal.  

 

 

Capriche!  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Orientações: 

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do 

aluno para  melhor organização; 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.  
 

 

Habilidades:  

EF12EF01-ES- Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e jogos presentes no contexto comunitário e regional, 

reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.  

EF12EF04- Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços , de 

brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos( orais, escritos, audiovisuais) 

para divulga-las na escola e na comunidade. 

EF12EF03- Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário 

e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. 

 

PINGUE PONGUE 

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é o jogo em que duas pessoas ou duplas 

usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado a outro de uma rede instalada em 

uma mesa. O nome pingue-pongue deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa. 

É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores, atualmente o tênis 

de mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores jogadores. Foi criado em 1899, 

pelo norte-americano Jaime Gibbs. No Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses, por volta 

de 1905. O primeiro campeonato foi disputado em 1912, na cidade de São Paulo. 
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ATIVIDADE: 

 Vamos lá... 

Agora é sua vez de usar a criatividade para que qualquer pessoa tenha acesso á prática do tênis de 

mesa / do pingue pongue. Desenvolva sua raquete e bolinha com materiais recicláveis e /ou 

acessíveis. Exemplo: Jornal, papelão, fita adesiva, cano, madeira, plástico, bolinha de rolon etc. 

Filme tire foto e utilize para brincar nesse período de pandemia. E não se esqueça de levar para a 

escola em nossas aulas práticas. 

Quero ver sua imaginação funcionar! 

Forte abraço do Tio Jorjão 

 
 

 

 


