
EMEF CÉU AZUL
3ª COLETÂNEA

8º ANO

 ALUNO (A):____________________________________TURMA:________

 PROFESSORES: ALINE / BRAULIA / FERNANDA / JOÃO / KERLE / 
SIMONE / TAINARA

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS.
TODOS  OS  PROFESSORES  ESTÃO  A  DISPOSIÇÃO  DE  VOCÊS  NOS
GRUPOS DE ESTUDOS.

CHAMEM  POR  ELES,  TIREM  SUAS  DÚVIDAS  E  REALIZEM  SUAS
ATIVIDADES.

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!!



- Orientações:
*Copiar  o  cabeçalho  todos  os  dias,  no  início  das  atividades.  *  Copiar  e
resolver  todas  as  atividades  no  caderno  de  Matemática.  *  Deixar  as
operações feitas no caderno. Mesmo que você consiga fazer de cabeça.

ATIVIDADES DE

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Como sabemos e temos acompanhado, o SISTEMA DE SAÚDE 
PÚBLICA no BRASIL está vivendo um verdadeiro colapso.

Com base na tirinha acima, escreva um texto colocando sua opinião 
quando ao momento crítico que estamos vivendo.
Capriche no seu texto, coloque sua opinião, escreva como você se sente 
em meio a tudo isso.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

https://blog.enem.com.br/wp-content/uploads/2016/05/sa%C3%BAde.jpg


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2) Agora observe a imagem a seguir :



Após ter observado a imagem acima, escreva em poucas palavras uma
cartinha ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, coloque nela quais são segundo
sua  opinião  as  necessidades  do  povo  que  procura  por  atendimento
médico.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3) Agora você vai observar a imagem abaixo e escrever 5 motivos para
que a saúde pública doente, recebeu essa resposta do atendente.

1)______________________
2)______________________
3)______________________
4)______________________
5)______________________



H26- Resolver problemas que envolvam números racionais na forma 
decimal e fracionária.
 H27- Resolver situação problema que envolva números racionais.
H28- Identificar um número irracional como um número de representação 
decimal infinita, e não periódica.

MATEMÁTICA

Professor: João Fernando

CONJUNTOS NUMÉRICOS

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

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

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

Z={..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}

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,− 1,35, 1 ,32 , 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.

2 4 20
Ex
:

1 =0,5 − 5 =−1,25 75 =3 ,



75

1. Vamos pensar e responder:

a) Se +5 representa 5 anos mais velho, o que significa -5?

_______________________________________________________________

b) Se -100 representa um prejuízo de R$100,00, o que significa +100?

_______________________________________________________________

c) Se +12 representa 12 metros para cima, o que significa -12?

_______________________________________________________________

2. Observe a pizza cortada em fatias iguais e responda.

a) Duas fatias representam que fração da pizza? E três?

_________________________________________________

b) Qual é o número de pedaços que representa meia pizza?

_________________________________________________

3. Considere a sequência dos números inteiros: …, -4, -3, -2 , -1, 0, 1, 2, 3, 4,
…

____________________________________________________________

a) Qual é o sucessor de -4?

____________________________________________________________

b) Todo número inteiro tem sucessor?

____________________________________________________________



c) Qual é o antecessor de -2? E o antecessor de 0?

____________________________________________________________

d) Todo número inteiro tem antecessor?

____________________________________________________________

4. Leia com atenção e marque a resposta correta:

Um  termômetro  marca  12  °C.  Se  a  temperatura  baixar  15  graus,  que
temperatura o termômetro marcará?

a) -12 °C  ____________________________________

b) +3 °C  _____________________________________

c) -15°C  _____________________________________

d) -3 °C  _____________________________________ 

5. Leia o problema com atenção e marque a resposta certa:

O atual saldo de gols, ou seja, a diferença entre o número de gols marcados e
gols sofridos do time de futebol Unidos do Bairro é -14 gols. Se o time sofrer 3
gols e nãofizernenhum, qual será seu novo saldo?

a) -17 gols _________________________

b) -11 gols _________________________

c) +11 gols _________________________

d + 17 gols _________________________

CIÊNCIAS 

Professora: Simone

Leia o texto abaixo:

AS FONTES DE ENERGIA

EF08CI01- Identificar que a energia elétrica utilizada em residências, 
comunidades ou cidades pode ser obtidas de fontes renováveis e/ou não 
renováveis, classificando-a de acordo com sua origem ( eólica, hidrelétrica,
solar geotérmica, biomassa etc)



Como vimos anteriormente, podemos obter energia por meio do movimento e
da transformação de recursos diferentes não apenas em sua composição como
também em sua origem. Fonte de energia é o nome que damos à possibilidade
de  obter  energia  desses  recursos.  As  fontes  dividem-se  em  dois  grandes
grupos:  renováveis  e  não  renováveis.  A  apropriação  delas  depende  da
disponibilidade natural e do desenvolvimento tecnológico para sua exploração.
As fontes renováveis são aquelas que podem se renovar depois de usadas, ou
que  são  permanentemente  geradas  pela  natureza  em  uma  velocidade
compatível com seu uso, de tal forma que muitos as consideram como recursos
inesgotáveis.  Como  geram  menos  subprodutos  em  sua  utilização,  são
consideradas fontes de energia limpa, o que tem favorecido a pesquisa e o
desenvolvimento em sua geração e uso.
As  fontes  não  renováveis,  por  sua  vez,  são  as  provenientes  de  materiais
existentes na natureza que, para se renovar, levariam milhões de anos. Esses
recursos  são  limitados  e  cada  vez  mais  escassos,  gerando  conflitos
geopolíticos em torno de suas reservas. Sua utilização geralmente envolve a
queima de produtos com emissão de gases poluentes com intenso impacto
ambiental, sobretudo quando usados em larga escala, como nos dias atuais.
Ao conjunto de fontes renováveis e não renováveis disponíveis  e  utilizadas
damos o nome de matriz energética, que indica a proporção do uso de cada
fonte na energia total produzida.

                                 

1) Releia o texto “As Fontes de Energia” atentamente e explique o que você
entendeu por

a) Fontes de Energia Renováveis: Cite alguns exemplos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_
b) Fontes de Energia Não Renováveis: Cite alguns exemplos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do
liberalismo  e  discutir  a  relação  entre  eles  e  a  organização  do  mundo
contemporâneo.

HISTÓRIA
Professora: Fernanda

Atividade

1) Encontre no caça palavras as palavras que estão destacadas no texto,
Iluminismo.



2) Quais os principais filósofos do Iluminismo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) O que os pensadores Iluministas Acreditavam?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4) Onde surgiu o Iluminismo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) O que os Iluministas defendiam?
 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

GEOGRAFIA 

Professora: Kerle

HABILIDADE:
(EF08GE03/ES). Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando 
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial) e, 
posteriormente, comparar os dados de um lugar com outro para conhecer o comportamento 
populacional do estado, região ou país.

PIRÂMIDES ETÁRIAS

Para conhecer a população de um país, um pesquisador coleta dados como:
número de habitantes,  composição por  sexo e idade e fatos  históricos  que
marcaram a evolução dessa população (guerras e êxodos,  por exemplo).  A
pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar a diferença na estrutura
etária por gênero de certa população em determinado momento. A pirâmide
etária pode revelar se a população de um país é jovem, adulta, idosa, ou se os
índices  de  natalidade  e  de  expectativa  de  vida  são  altos  ou  baixos,  por
exemplo. Analisando-a, também é possível perceber a fase demográfica em
que essa população está e se seus índices socioeconômicos são baixos ou
altos. A pirâmide etária é composta de dois gráficos de barras: um representa o
gênero feminino; o outro, o masculino. O eixo vertical indica as faixas de idade,
com valores ascendentes; o eixo horizontal informa o número de habitantes,
com valores que aumentam em direção às bordas. 



Observe abaixo como analisar uma pirâmide etária de acordo com suas partes:

Fonte: IBGE – 2018
 Topo: representa a população idosa.
 Corpo: representa a população adulta.
 Base: representa a população jovem.
 Eixo horizontal: corresponde à quantidade de pessoas (em valor absoluto ou

em porcentagem). À direita, estão as mulheres. À esquerda, estão os homens.
 Eixo vertical: corresponde às faixas de idade.

1.Sobre  a  análise  das  pirâmides  etárias,  marque  V  para  as  proposições
verdadeiras e F para as proposições falsas:

(   ) O topo das pirâmides representa a população jovem.
(   ) O corpo das pirâmides representa a população adulta.
(   ) A base das pirâmides representa a população idosa.
(   )  No eixo horizontal,  as mulheres estão representadas à esquerda, e os
homens à direita.

2. Explique o que é pirâmide etária. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/piramides-etarias.htm


Orientações:
Estar atento a explicação do professor (a), no grupo de Whats App, para realizar a atividade  com  sucesso.
Assista ao vídeo  https://youtu.be/cwlyte3LhB8 ( Uso correto do Verb to be)
Realizar a atividade   com  atenção  e capricho.

                                                         
INGLÊS

Professora: Braulia

TEMA: Subjects pronouns / Verb to be 

OBJETIVO: Levar o aluno progressivamente a ouvir, falar, ler e escrever em 
Inglês; Adquirir gradativamente estruturas básicas da Língua Inglesa.

01-Quem são eles? Escreva frases em Inglês como no exemplo.

 

 

                        

He  is  Neymar                 ------------------------
----------------------

02-Complete as frases abaixo com os verbos: am, is ou are.

a)Taylor Swift ------------ an American singer /She ---------- also a songwriter and actress.

b) Alexandre Pires ---------.a Brazilian singer / He --------- from  Minas  Gerais.

c) Fatima Bernades --------- a journalist / She ---------- from  Rio de Janeiro.

d) Neymar and Lionel Messi ----------- players / They----------- very famous.

https://youtu.be/cwlyte3LhB8


e) I -------------- student / I ------------------ Brazilian.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Professora: Aline

Habilidades: 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 divulgá-las na escola e na comunidade.
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.

Nas coletâneas anteriores, estudamos os conteúdos de LUTAS e 
BEISEBOL, assim a tarefa a seguir será de encontrar no “CAÇA 
PALAVRAS” palavras relacionadas ao que vimos anteriormente, bem 
como aprender os nomes de outros esportes e encontrar outros mais 
Conhecidos.



2) Preencha a cruzadinha abaixo:

HORIZONTAIS (SIGA A ENUMERAÇÃO)

1) Uma das capacidades físicas;
4) Nome que se dá a falta de atividade física;
5) Esporte de tabuleiro;
8) Esporte de precisão;
9) Esporte de aventura na natureza;
10) Esporte paraolímpico;
11) Esporte de rede;
13) Esporte de combate;
 14) Esporte técnico-combinatório;

     15) Esporte de invasão.

VERTICAIS (SIGA A ENUMERAÇÃO)

2) Jogos criados na Grécia e que em 2016 foram
realizados no Rio de Janeiro, Brasil;
3) Luta praticada na época da escravidão;
6) Esporte de marca;
7) Esporte de aventura urbana;
12) Esporte de campo e taco



PALAVRAS: HANDEBOL, BEISEBOL, GINÁSTICA, PARKOUR,

BOXE, ATLETISMO, VOLEIBOL, GOLF, XADREZ, CAPOEIRA,

SEDENTARISMO, FORÇA, OLIMPÍADAS, SURF e GOLBO

ATIVIDADE CRIATIVA DE ARTE

Professora: Tainara 

Estamos vivendo a pandemia do corona vírus, 1 ano que estamos envolvidos
nesse processo, com essa doença.
As autoridades afirmam que o melhor remédio é ficar em casa, aguardando
que chegue nossa vez de sermos vacinados.
Como estamos passando muito tempo em nossa casa, tem um cantinho nela
que gostamos de ficar mais tempo.

Desenhe no seu caderno de arte o lugar que você tem ficado mais

tempo em sua casa nesses dias de pandemia. Faça uma ilustração bem linda e

não se esqueça de colorir, seja criativo!

EM SEGUIDA VAMOS FAZER O QUE SE PEDE NA ATIDADE A 
SEGUIR!


