
EMEF  “CÉU AZUL”
8º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ O tempo previsto para a realização da atividade são  de 15 dias.

LÍNGUA PORTUGUESA

Diversas campanhas publicitárias buscam conscientizar a população sobre a importância do 
ato de ler. Veja uma delas: 

1- Leia as afirmações feitas a seguir, a respeito da campanha e marque V(verdadeira) e F(falso)
(   ) A campanha publicitária apresenta razões que justificam a importância da leitura.
(   ) Expressões como “mergulhando nos livros” ou “liga seu senso crítico na tomada” 
possuem a intenção de aproximar a mensagem à compreensão do leitor, uma vez que são 
próprias da linguagem oral.
(  ) O incentivo à leitura é a principal mensagem traduzida pelo anúncio publicitário 
apresentado.
(   ) A campanha informa que o brasileiro tem lido cada vez menos.
(   ) A campanha possui o objetivo de divulgar o lançamento de um livro infantojuvenil.

A questão 2, baseia-se no texto a seguir. Leia-o atentamente.

      As duas mulheres e o céu
      No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena: não passava da altura de 
uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos 
de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito 
com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu.
      – Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritou o céu. 
      Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. 
      Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos porque as 
duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu, que
continuava a gritar.
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      Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão:
      – Assim não dá mais, vou me afastar da terra o máximo que puder. 
      Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou: – Aqui está bom. 
Ninguém mais vai conseguir me furar. 
      Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os 
africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite: são as 
estrelas do céu. 

BRENMAN, Ilan.
2- Essa história, de origem africana, é um conto etiológico. Esses textos procuram dar uma explicação 
para a origem das coisas e dos seres. Pensando nisso, podemos afirmar que o texto As duas mulheres e o 
céu é um conto etiológico porque explica:
a) a razão de as girafas terem o pescoço comprido. 
b) como surgiu o continente africano. 
c) o surgimento dos planetas. 
d) como surgiram as estrelas do céu.

3- Marque um X na opção em que todas as palavras são adjetivos:
a) mar – velha –vento;
b) Piúma – casa – navio;
c) sonhar – entrar – navegando

d) inteligente – ótimo – bom

4- Relacione as palavras destacadas nas frases com a classe gramatical correspondente.
(1) O cão ficou velho.
(2) O jovem partiu para a guerra.
(3) Havia duas pessoas na esquina.
(4) O cãozinho voltou para casa.
(5) O soldado era jovem.

(  ) verbo
(  ) artigo
(  ) Substantivo
(  ) Adjetivo

(  ) Numeral

5- Nas frases a seguir, identifique adjetivos e advérbios, empregando este código:
(1) adjetivo (2) substantivo
(       ) Carlos Henrique é um menino esperto
(       ) Ela estava certa em defender os filhos. 
(       ) Pegue um copo redondo para tomar essa bebida. 
(       ) Fala-se por aí que certa bebida “desce rápido ”.
(       ) Hoje me sinto mais forte.
(       ) Ele tem uma fala pausada e elegante

Vamos analisar as duas frases abaixo:
Eu DESENHO um cão em meu caderno.
Eu fiz um DESENHO em meu caderno.

6- A palavra destacada é da mesma classe gramatical nas duas frases?Justifique:

________________________________________________________________________

7- Leia o poema abaixo e responda às questões:
Que barulho estranho,
vem lá de fora,

vem lá de dentro?!
Que barulho medonho
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no forro,
 no porão,

 na cozinha,
ou na despensa!...

a) Na primeira estrofe do poema, há um adjetivo. Transcreva-o. 
___________________________________________________________________________

b) Quais os substantivos presentes no poema?
______________________________________________________________________

MATEMÁTICA
Campo Temático: Números.        
Objeto de Conhecimento: Revisão de Conj. (N, Z, Q, I, R) Noção de formação e suas diferenças.
Habilidades: (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz 
para uma dízima periódica.

CONJUNTOS NUMÉRICOS
 Conjunto dos números naturais (IN):  Este conjunto são os números positivos incluindo o zero, 

 Conjunto dos números inteiros (Z): Este conjunto são os números positivos, negativos e o zero. 

 Conjunto  dos  números  racionais  (Q):  Os  números  racionais são  todos  aqueles  que  podem  ser
colocados na forma de fração (com o numerador  e denominador   Z).  Ou seja,  o conjunto dos
números racionais é a união do conjunto dos números inteiros com as frações positivas e negativas.

Então: −2 , −
5
4
,−1,

3
5
,1 ,

3
2

, por exemplo, são  números  racionais.

Os números racionais também podem ser representados no formato de número decimal, dividindo o
numerador pelo denominador. Quando nessa divisão o resultado é positivo temos as decimais exatas ou
finitas.

1
2
=0,5                 −

5
4
=−1 ,25              

75
20

=3 ,75Ex:

Atividades

1) Pense e Responda:
a) Qual é o menor número natural?                         
b) Existe o maior número natural? 
c) Quantos números naturais existem? 
d) Quantos números naturais há entre 6 e 10? E entre 25 e 26? 
e) Existe o menor número inteiro?  
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Z={..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}

IN={0, 1, 2, 3, 4, 5,...}



f) Existe o maior número inteiro? 
g) Quantos números inteiros existem? 
h) Todo número natural é também um número inteiro? 
i) Quantos números inteiros há entre – 4 e 3?
j) E entre (- 2) e (-1)? 
k) Se – 15 significa 15m para a esquerda, o que significa +15? 
l) Se +70 significa um lucro de R$ 70,00, o que significa – 70? 
m) Se – 6 significa 6 anos mais novo, o que significa +6? 
n) Sou um número inteiro e o meu simétrico é 9. Quem sou? 
o) Sou um número inteiro. Não sou positivo. Não sou negativo. Quem sou? 
p) Sou um número inteiro maior que – 15 e menor que – 13. Quem sou? 
q) Quais os números naturais entre – 3 e 3? 
r) Quantos números inteiros há entre – 8 e – 7? 
s) Quais os números inteiros entre – 3 e 3? 

2) Rafael jogou quatro vezes um jogo no computador. Aconteceu o seguinte:
                        Ganho 7            Perdeu 4         Ganhou 6        Perdeu 8
Qual foi a pontuação final? 

3) Observe a tabela:

Cidades Européias Temperatura 
Máxima

Temperatura Mínima

A + 3 °C - 10 °C
B + 5 °C       ?
C - 2 °C - 8 °C

a) Qual das temperaturas é a mais baixa? E qual das temperaturas é a mais alta? 
b) Qual foi a variação da temperatura na cidade A? E na cidade C?
c) Se na cidade B a variação da temperatura foi de 6 °C, qual é o valor da temperatura que falta na
tabela? 

4)  Coloque em ordem crescente os seguintes números:
0 ;   2 ;   – 2 ;   4 ;   – 4 ;    ½ ;    – ½ ;    ¼ ;   – ¼ 

ATIVIDADES

1) Efetue os cálculos:
A) (+ 16) + (+ 31) =........................                              g) (+ 12) – (- 56) =..................................
B) (- 12) + (+ 20) =.........................                              h) (+ 18,554) – (+ 21,783) =...................          
C) (+ 26) + (- 15) =.........................                              i) (- 46,1) – (+27,3) – (- 32,7) =...............          
D) (- 19) + (- 11) =..........................                              j) (+ 11,8) – (+ 8) – (- 33,75) =................          
E) (- 36) + (+ 25) =............................
F) (+ 9) + (- 28) =..............................

2) Para cada item, escreva uma adição correspondente e efetue o cálculo:
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a)                                                                                       b) 

3) Um freezer estava com a temperatura interna medindo – 11,3oC. Após uma queda de 
energia elétrica por um período de tempo, verificou-se que a medida dessa temperatura aumentou 6,5oC.
Qual é a medida da temperatura após o período de tempo sem energia elétrica?

4) Qual par de números, entre os apresentados a seguir, deve ser adicionado para que o resultado seja 
12?

5) Em certo jogo, cada participante retira cinco fichas de um monte e adiciona os números indicados. 
Vence o participante que obtiver a maior soma. Observe as fichas retiradas por dois participantes de uma
partida.

CAROL: 
TIAGO: 

A) Qual é o menor número obtido entre as fichas retiradas por Carol? E entre as retiradas por 
Tiago?
B) Calcule a soma dos números que cada participante obteve.
C) Qual participante venceu a partida?

6) A maior variação da temperatura no período de um dia ocorreu em Browning, Montana, nos Estados
Unidos, entre os dias 23 e 24 de janeiro de 1916, quando a medida da temperatura mínima foi de – 49 oC
e da máxima, 7oC. Calcule a variação da medida da temperatura ocorrida em Montana nesse dia.

7) No futebol, o saldo de gols de um time corresponde à diferença entre a quantidade de gols marcados e
a quantidade de gols sofridos. Observe a quantidade de gols marcados e de gols sofridos por alguns times
que disputaram o Campeonato Brasileiro de Futebol em 2017. Em seguida, resolva as questões:

a) Se um time tiver mais gols marcados que sofridos, o saldo de gols será positivo ou negativo?
b) Calcule o saldo de gols de cada time.
c) Qual time teve o maior saldo de gols? E qual teve o menor saldo de gols?
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+ 25               - 8               - 12               + 19               - 5               + 21 
+ 17

+ 8 - 6 - 12 + 15 - 3

- 17 + 6 + 13 + 5 - 4



8) Uma indústria utilizou no processo de produção de certo alimento uma etapa em que, para eliminar 
bactérias, o alimento é aquecido a 47oC e, em seguida, sofre um resfriamento de 2oC por segundo, 
chegando ao final da etapa a – 11oC.

a) Qual é a variação da medida da temperatura que o alimento sofre nessa etapa de produção?
b) Durante quantos segundos o alimento sofre resfriamento?

HISTÓRIA

Objeto de conhecimento/conteúdo: Introdução ao   ILUMINISMO  .  

Objetivos de aprendizagem: Compreender e identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo
e do Liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.

Leia com atenção: 

INTRODUÇÃO:

O  Iluminismo,  foi  um  movimento  intelectual  europeu  surgido  na  França  no
século XVII. A principal característica desta corrente de pensamento foi defender
o  uso  da  razão  sobre  o  da  fé  para  entender  e  solucionar  os  problemas  da
sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século XVIII  que este
ficou conhecido como "Século das Luzes".

Os  iluministas  acreditavam  que  poderiam  reestruturar  a  sociedade  do
Antigo Regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a
crítica racional  em todos os campos do saber humano.  Através  da união de escolas  de pensamento
filosóficas,  sociais  e  políticas,  enfatizavam  a  defesa  do  conhecimento  racional  para  desconstruir
preconceitos e ideologias religiosas. 

Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas
obras,  os  pensadores  iluministas  argumentavam  contra  as  determinações  mercantilistas  e
religiosas,também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Estas ideias
eram consideradas  polêmicas,  pois  isso  abalava  os  alicerces  da  estrutura  política  e  social  do  Antigo
Regime. 

Desta  maneira,  filósofos  como  Diderot e  D’Alembert buscaram  reunir  todo  o  conhecimento
produzido  à  luz  da  razão  num  compêndio  dividido  em  35  volumes:  a  Enciclopédia  (1751-1780).  A
publicação  da  Enciclopédia  contou  com  a  participação  de  vários  expoentes  iluministas  como
Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que
detinha  a  maior  parte  do  poder  econômico.  Entretanto,  não  possuíam  nada  equivalente  em  poder
político e ficavam sempre à margem das decisões.

Características do Iluminismo
         O iluminismo rejeitava a herança medieval e, por isso, passaram a chamar este período de " Idade
das Trevas". Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nesta
época. As principais ideias iluministas sobre economia, política e religião, são como se segue:

Economia
Em oposição ao Mercantilismo, praticado durante o Antigo Regime, os iluministas afirmavam que

o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o
mercado  a  regulasse.  Essas  ideias  foram  expostas,  principalmente,  por  Adam  Smith.  Alguns,  como
Quesnay,  defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio,
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como  defendido  pelos  mercantilistas.  Quanto  à  propriedade  privada  não  havia  consenso  entre  os
iluministas.  John  Locke enfatizava  que  a  propriedade  era  um  direito  natural  do  homem,  enquanto
Rousseau, apontava que esta era a razão dos males da humanidade.

Política e Sociedade
            Contrários ao Absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por
um conselho ou uma Constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado
onde o governo estaria  dividido em três  poderes:  Legislativo,  Executivo e Judiciário.  Assim,  haveria
equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Esta ideia de governo foi adota por quase todos
os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de
forma igualitária.

Com isso  queria  se  afirmar  que todos  deveriam pagar  impostos  e  minorias,  como os  judeus,
tinham  que  ser  reconhecidos  como  cidadãos  plenos.  É  preciso  lembrar  que  no  Antigo  Regime,  as
minorias religiosas como judeus e muçulmanos, forma obrigados a se converter ou a deixar os países
onde estavam para escapar das perseguições. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e
até pensadoras iluministas, como Émilie du Châtelet ou Mary Wollstonecraft, nenhum homem defendeu
realmente a concessão de direitos para elas.

Religião
           A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria, defendia a limitação dos
privilégios do clero e da igreja; bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia
aqueles  que  compreendiam  o  poder  da  religião  na  formação  do  ser  humano,  mas  preferiam  que
houvessem duas esferas distintas: a religião e o Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o
fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual.

Despotismo esclarecido
As ideias iluministas  se espalharam de tal  modo que muitos  governantes  buscaram implantar

medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos Estados. Isso acontecia sem que os
monarcas  abdicassem  de  seu  poder  absoluto,  apenas  conciliando-o  aos  interesses  populares.  Deste
modo, estes governantes faziam parte do Despotismo Esclarecido.

Iluminismo no Brasil
O Iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia.

Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias
iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial  e
fomentar o desejo de mudanças.  Assim, o movimento das Luzes influenciou a  Inconfidência  Mineira
(1789), a  Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817).  Os ideais iluministas tiveram
sérias implicações sociopolíticas. Como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantação
do  liberalismo  econômico,  bem  como  a  liberdade  religiosa,  o  que  culminou  em  movimentos  como
a Revolução Francesa (1789).

Principais pensadores iluministas
A)  Montesquieu (1689-1755)
B)  Voltaire (1694-1778)
C)  Diderot (1713-1784)
D)  D’Alembert (1717-1783)
E)  Rousseau (1712-1778)
F)  John Locke (1632-1704)
G)  Adam Smith (1723-1790)
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Atividades:

01 – Defina o que foi o “Iluminismo” ?

02 – Qual a razão para que o século XVIII, seja conhecido como “Século das Luzes” ?

03 – O que defendiam os Pensadores Iluministas?

04 – O que foi a Enciclopédia?

05 – Qual era o motivo, ser a Idade Média conhecida como Idade das Trevas, pelos iluministas?

06 – Qual pensador iluminista, defendia a divisão do poder do governo em três poderes?

07 – Como eram tratados as minorias religiosas pelo Antigo Regime ?

08 - A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas, Por Quê?

09 – Defina o que foi o Despotismo Esclarecido?

10 – Quais movimentos revolucionários no Brasil, foram influenciados pelo Iluminsmo?
        
 GEOGRAFIA

Objetivo: Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da 
população( perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).

POPULAÇÃO MUNDIAL
Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas que utilizam
como critérios e religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como taxa 
de natalidade, fecundidade e migrações. Por isso chamamos o crescimento da população de crescimento 
demográfico.
Crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, representa a diferença entre as 
taxas de natalidade e de mortalidade no período de um ano. Quando relacionado aos movimentos 
migratórios, permite a análise do crescimento demográfico de um lugar. Análises das taxas de natalidade 
e de mortalidade permitem aferir algumas considerações a respeito da população. Por exemplo, se em 
um determinado lugar a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, é possível constatar que, 
de forma geral, a população está crescendo. Se por outro lado, a taxa de mortalidade for maior que a 
taxa de natalidade, a população do local estará diminuindo. Se essas taxas mantiveram-se iguais ou bem 
próximas, é possível dizer que a população mantém-se estável, portanto, há um crescimento demográfico
zero.
Taxa de natalidade - A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de 
um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o 
nascimento. Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um 
determinado local. O cálculo é feito a cada mil habitante.
Taxa de mortalidade- A taxa de mortalidade representa o número de óbitos (mortes) ocorridos ao longo 
de um ano. Esse indicador é calculado a cada mil habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos 
anuais e de habitantes de um determinado local.
Taxa de mortalidade infantil- A taxa de mortalidade infantil é um indicador social de extrema relevância 
para a análise do desenvolvimento social e econômico de um país. Segundo o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), reduzir a mortalidade infantil é uma das principais metas das políticas para a 
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infância de todos os países. Essa taxa representa o número de crianças que morrem antes de completar 
um ano de idade e é calculada a cada mil crianças que nascem vivas no período de um ano.

FASES DE CRECIMENTO POPULACIONAL
Por conta da variação entre as taxas de natalidade e mortalidade ao longo da história da humanidade, 
tivemos fases onde o crescimento demográfico aconteceu em ritmos diferenciados:
 Primeira fase – Fase do equilíbrio primitivo (crescimento lento) Esta fase ocorreu na Europa desde a 
formação das primeiras civilizações até meados do século XVIII. No Brasil, se estendeu até a década de 
1940. Nessa fase havia taxas de natalidade muito altas (nascia muita gente) e taxas de mortalidade 
também muito elevadas (morria muita gente), resultando num lento crescimento.
 Segunda fase – Fase do crescimento acelerado (século XVIII até final do século XIX) Nesta fase, a taxa 

de mortalidade começa a cair, enquanto que a taxa de natalidade continua elevada, provocando um 
crescimento acelerado da população. Ocorreu do século XVIII ao final do século XIX nos chamados 
países “industrializados velhos” (Reino Unido e França) e do século XVIII ao século início do século XX 
nos “industrializados novos” (Estados Unidos, Alemanha, Japão). No Brasil, ocorreu entre 1940 e 
1970. Nessa fase, por conta na melhoria das condições de vidas trazidas pelas inovações da Revolução
Industria, como produção de alimentos em larga escala, melhoria das condições sanitárias e médico-
hospitalares, o crescimento vegetativo aconteceu de forma acelerada, pois a natalidade em alta e 
com uma redução da mortalidade resultou em um elevado crescimento populacional.

g) Terceira fase – Fase do crescimento moderado (final do século XIX até meados dos anos 1940) Neste 
período, ocorre a diminuição da taxa de natalidade, enquanto que a taxa de mortalidade permanece 
baixa. O crescimento vegetativo, portanto, ainda ocorre, mas é em menor velocidade que na fase 
anterior. Na Europa, ocorre do final do século XIX (ou início do século XX) até meados da década de 1940.
O Brasil situa-se ainda nesta fase, mais precisamente no final dela. Este período é marcado pela 
consolidação do modo de vida urbano, em detrimento do modo de vida rural. Os filhos, que antes 
significavam um engrossamento da mão-de-obra nos trabalhos familiares, passam a ser motivos para 
gastos. A mulher insere-se no mercado de trabalho, se tornando mãe cada vez mais tarde. Surgem 
também a maioria dos métodos contraceptivos, que permitirão um melhor planejamento familiar. É o 
estágio onde encontram-se a maior parte dos países subdesenvolvidos industrializados, como Brasil, 
México e Índia.

h) Quarta fase – Fase do envelhecimento (meados dos anos 1940 até os dias atuais) A quarta fase é 
resultado de um prolongamento dos processos da fase anterior. A taxa de natalidade, que vinha caindo, 
se estabiliza em valores baixos. A taxa de mortalidade, como vinha acontecendo desde a segunda fase, 
continua baixa. Com isso, o crescimento vegetativo também é baixo. Também é conhecida como fase do 
envelhecimento pelo fato da idade média da população nestes países ser relativamente alta. Isto ocorre 
por conta da elevada expectativa de vida (relacionada com a baixa mortalidade), associada com o 
pequeno número de filhos por casal. A população infantil, assim, descresse em relação à população idosa.
Quando um país chega nesta fase, pode-se dizer que a transição demográfica foi concluída. É o caso da 
maioria dos países desenvolvidos, como Japão, Noruega e Suécia.

EXERCÍCIO
1 – O que é Demografia e quais os critérios utilizados por ela?

2 – Descreva a trajetória do crescimento da população mundial ao longo da história.

3 – Conceitue e dê exemplos:
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a) Crescimento vegetativo
b) Taxa de Natalidade
c) Taxa de Mortalidade

4 – Explique as seguintes fases de crescimento populacional:
a) Primeira fase
b) Segunda fase
c) Terceira fase
d) Quarta fase

CIÊNCIAS 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Covid 19       
Objetivo: Compreender as narrativas em relação ao covid 19, buscando socializar os conhecimentos e 
garantir melhor conhecimento do assunto; Ter ciência dos sintomas; Cumprir os protocolos de segurança 
e garantir um retorna as atividades educacionais com segurança. 
Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva.
Apresentação 

O coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais,
incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo
coronavírus,  denominado  SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções
assintomáticas a quadros graves.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS:  Tosse, febre, coriza, dor de garganta,  dificuldade para respirar,  perda de
olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição
do apetite, dispnéia (falta de ar).

COMO  É  TRANSMITIDO:  Toque  e  aperto  de  mãos  contaminadas,  gotículas  de  saliva,  espirro,  tosse,
catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

DIAGNÓSTICO:
CLÍNICO: É realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente,
em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas:

a) Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente (sen-
sação febril) de ocorrência recente.

b) Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, coriza, dor de garganta); Outros sintomas
consistentes  incluindo,  mialgias  (dores  musculares),  distúrbios  gastrointestinais  (diarreia/
náuseas/vômitos), perda ou diminuição do olfato ou perda ou diminuição do paladar.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou:
Teste rápido (IGM E IGC) para detecção de anticorpos, PCR (sangue) e SWAB nasofaríngeo (pelo nariz). 

COMO SE PROTEGER:
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a) Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com
álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público
(ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de trans-
porte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

b) Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar
olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos,
nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.

c) Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio so-
cial. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato
físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

d) Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados
com frequência.

e) Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

f) Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

g) Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes
crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos
serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

h) Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

i) Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/
artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma
barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas

ATIVIDADES DE REFLEXÃO 
a) O que é covid 19?
b) Como a covid é transmitida?
c) Cite uma forma de proteção contra a covid 19.
d) Quais são os sintomas da covid?

 INGLÊS

OBJETIVO: Desenvolver a escrita e leitura da língua Inglesa
                       
TEXTO
                                 MY FAMILY
I am Robert.
I want to introduce my Family to you.
Peter is my father.
Kate is my mother.
Peter and kate are my parents.
Johnny is my brother and Andrea is my little sister.
 Who introduces the Family?
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A – (   ) Robert
B – (   ) Peter
C – (   ) Johnny
D – (   ) Andrea

2 – Connect according to the text:
1 – I am                                                                                  mother
2 – Kate is my                                                                        father
3 – Peter is my                                                                      Robert
4 – Kate and Peter are my                                                  to you
5 – Johnny is my                                                                   brother
6 – Andrea is my                                                                   parents
7 – I want to introduce my Family                                     sister

3 – ANSWER THE QUESTIONS:
1 – Who is the father?

R_____________________________.
2 – Who is the mother?
R_____________________________.
3 – Who is the brother?
R_____________________________.
4 – Who is the sister?
R_____________________________.

ARTE

OBJETIVO: Trabalhar a criação na elaboração da capa do caderno de artes, utilizando letras e desenhos 
para decorar o mesmo.

ATIVIDADE

A) No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e colorindo. 
capriche!

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO:
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EDUCAÇÃO FÍSICA
 
* Brincadeiras e jogos.
(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. 

Bets / Beisebol

Para jogar bets, são necessários dois tacos, dois alvos e uma bola pequena.[3] Os tacos, também
chamados  de  bets,  são  geralmente  feitos  de  madeira  e  são  planos,  seu  tamanho  varia,  tendo
aproximadamente entre 70 e 80 cm de comprimento. Os alvos são constituídos de um tripé de madeira
que é facilmente derrubado com o impacto da bola. Popularmente os alvos de madeira são substituídos
por garrafas de plástico ou latas em caso de perda ou desgaste do material. A bola é feita de borracha e
tem o tamanho próximo ao da  bola de tênis.  Assim como os  alvos  que podem ser substituídos por
objetos do cotidiano, a bola pode ser trocada por uma bola de tênis ou uma "bola de meia". Não existe
equipamento de proteção próprio para este esporte. 

Este jogo é praticado por duas duplas, sendo que uma detém os tacos (os rebatedores) e a outra a
bola (os lançadores). Cada rebatedor fica posicionado perto de um alvo, com o taco tocando o chão
dentro da base. Esta posição é referenciada como "taco no chão". Os lançadores se posicionam fora do
espaço entre as bases, normalmente atrás dos alvos. Eles podem entrar no espaço entre as bases para
pegar a bola, mas os lançamentos devem sempre ser efetuados de trás da base de seu lado do campo. 

Desenvolvimento do jogo

A dupla de lançadores tem por objetivo derrubar o alvo do lado oposto do campo através do
lançamento da  bola.  Ao  conseguir  derrubar  o alvo  adversário,  alternam-se os  papéis,  os  lançadores
tornam-se  rebatedores,  conquistando  a  oportunidade  de  pontuar,  e  os  rebatedores  tornam-se
lançadores. 

A dupla de rebatedores procura defender o alvo dos arremessos adversários, podendo rebater a
bola o mais longe possível. Quando a bola é rebatida, um dos arremessadores deve pegar a bola e voltar
para trás do alvo, continuando o jogo. Durante o tempo em que a dupla adversária corre atrás da bola, a
dupla de rebatedores pode alternar de lado no campo, batendo os tacos no meio da quadra, para marcar
o ponto, e encostando o taco na base oposta. Pode se repetir o processo até que um arremessador volte
para trás do alvo com a bola. Se os lançadores chegarem antes dos rebatedores na base, podem tentar
atingir o alvo com a bola.

Atividade
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Vamos lá... Agora é sua vez de usar a criatividade para confeccionar no jogo BETS / BEISEBOL.
Desenvolva seu taco, bolinha e sua casinha/alvo, com materiais recicláveis e/ou acessíveis. Ex.: jornal,
papelão, fita adesiva, cano, madeira, plástico, garrafa pet, giz, pedrinha que risque o chão, etc. 

Filme, tire foto e utilize para brincar nesse período da pandemia. Mas não se esqueça de levar
para a escola na volta às aulas para nossas aulas práticas. 

Quero ver sua imaginação funcionar!
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