Prefeitura Municipal de Piúma
Secretaria Municipal de Educação

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA – Manoel dos Santos Pedroza
Português 8° Ano
1-Atividade sobre a música "Pausa", de
Vicka.
Pausa
Será que tem remédio
Pra curar meu tédio?
Será que existe cura
Pra toda essa loucura?
Calma!
O mundo precisa de pausa...
Será que estava escrito
Em algum livro antigo
Se foi premeditado
Ou coisa do acaso?
Calma!
O mundo precisa de pausa...
No fim tudo volta a seu lugar
Talvez seja a hora pra pensar
Nem tudo se pode controlar
O que será que o mundo tem a falar?
Calma!
Calma!
Quem é que nunca disse
Precisar de espaço
Que a vida era corrida
Que andava ocupado?
Calma!
A vida precisa de pausa...
Quem é que nunca disse
Que faltava tempo pra ficar em casa
Ficar sem fazer nada?

Calma!
A vida precisa de pausa...
No fim tudo volta a seu lugar
Talvez seja a hora pra pensar
Nem tudo se pode controlar
O que será que o mundo tem a falar?
Calma!
Calma!
Calma!
O mundo precisa de pausa.

01) Justifique o título dado à canção acima:
02) Qual a importância das interrogativas
para o contexto da canção?
03) Responda, sinceramente, a todas as
perguntas feitas na música:
04) Copie da canção marcas de oralidade:
05) Você concorda com o eu lírico que
precisamos ter calma? Você tem tido?
Justifique sua resposta:
06) Transcreva da canção uma passagem
que revela que não precisamos ter sempre
o controle de tudo:
07) Que vantagens e desvantagens existem
em não podermos ter esse controle?
08) Que mensagem a música transmite?
Comente:
09) Você tem se sentido entediado neste
período de quarentena? O que tem feito
para tentar driblar isso?
10) Posicione-se sobre o verso destacado
na canção, explicando seu posicionamento.
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02-PIADA
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia má e uma boa!
- Lamento, mas estou no meio de uma reunião supertensa; diga-me só a boa.
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
BUCHWEITZ, Donald (org.) “Piadas para você morrer de rir”. Belo Horizonte: Leitura, 2001.
Questão 1 – Na introdução da piada, o verbo “telefona” é:
( ) intransitivo porque tem sentido completo.
( ) transitivo direto porque pediu um complemento sem preposição.
( ) transitivo indireto porque pediu um complemento com preposição.
Questão 2 – No trecho “- Querido, tenho uma notícia má e uma boa!”, o núcleo do objeto direto
do verbo “tenho” é:
( ) “notícia”
( ) “má”
( ) “boa”
Questão 3 – Na passagem “- Lamento, mas estou no meio de uma reunião supertensa [...]”, o
verbo intransitivo “estou” vem acompanhado de um adjunto adverbial que indica:
( ) tempo
( ) lugar
( ) modo
Questão 4 – Observe esta fala do marido:
“[...] diga-me só a boa.”
O verbo “diga” é bitransitivo porque exigiu dois objetos. Identifique-os:
a) Objeto direto do verbo “diga”: ________________________
b) Objeto indireto do verbo “diga”: ________________________
Questão 5 – Na resposta da esposa “- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!” as palavras
destacadas são respectivamente:
A- Artigo, substantivo, pronome e verbo
B- Artigo, substantivo, preposição e verbo.
C- Artigo, pronome, verbo preposição.
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Matemática 8° Ano
I) O ALUNO QUE AINDA NÃO CONCLUIU AS ATIVIDADES DOS DIAS 13/05 E 20/05, FAVOR TERMINAR E ENVIAR
FOTO DO CADERNO COM AS ATIVIDADES REALIZADAS.
OBS: Coloque nome e ano no final da atividade no caderno.
II) Caso você tenha alguma dúvida em relação aos conteúdos das atividades dos dias 13 e20 de maio, pode
perguntar no grupo ou no privado.
III) CRUZADINHA DE NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS.

Prefeitura Municipal de Piúma
Secretaria Municipal de Educação

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA – Manoel dos Santos Pedroza
8° ano Geografia
Tipos de colonização da América
A América recebeu dois tipos de colonização: a de exploração e a de povoamento.
A América foi descoberta pelos europeus, após esse acontecimento diversos países do velho
continente se dirigiram para a nova terra. O continente americano foi colonizado principalmente
por portugueses, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses. Porém, o processo de
colonização aconteceu de forma distinta entre os países do continente.
Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, apenas
forneciam riquezas oriundas da natureza (madeira, pedras preciosas, entre outros) e
cultivavam produtos tropicais (cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros). Em resultado a
essa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um grande atraso
socioeconômico que reflete nos dias atuais.
Por outro lado, os países que fazem parte da América Anglo-saxônica tiveram uma
colonização de povoamento. Isso quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e
desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização a intenção não estava ligada à exploração de
riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os próprios
habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país. Essa característica foi de
fundamental importância para que países como Estados Unidos e Canadá se tornassem
grandes nações, sendo o primeiro a maior potência mundial.
Diante das considerações apresentadas, fica claro que o fator determinante para o
desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos está ligado a fatos históricos.
1-Na América Latina prevaleceu a colonização, cuja característica principal foi a exploração do
trabalho indígena e do escravo negro, trazido da África. Já na América Anglo-Saxônica, o tipo
de colonização privilegiou o trabalho família livre e assalariado.
• Que tipo de colonização ocorreu na América Latina? E na América Anglo-Saxônica?
• Quais países europeus colonizaram, predominantemente, cada porção da América?
• Que línguas predominaram como oficiais nos países americanos, devido à colonização?
2- Descreva as colonizações que ocorreram na América Latina e Anglo-Saxônica nos seguintes
aspectos:
• Exploração do trabalho.
3- Observe a foto e responda:

• Objetivos da produção.
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Grupo de Yanomamis, Roraima, Brasil.
Com a colonização da América, as populações nativas do continente foram obrigadas a se
integrar ao sistema colonial ou foram expulsas, ou, ainda, foram dizimadas nas lutas, pela fome
ou por doenças.
• Que grupo indígena está representado na foto?
• De que região da América são originários?
4- Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-saxônica, é correto
afirmar que:
a) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina,
pois ambas foram colônias de povoamento, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era
explorar as riquezas naturais da colônia.
b) Não houve diferença entre a colonização da América Anglo-saxônica e da América Latina,
pois ambas foram colônias de exploração, ou seja, o principal objetivo da Metrópole era
explorar as riquezas naturais da colônia.
c) Na colonização da América Anglo-saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação da
população na colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o
desenvolvimento dela.
d) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como colonização de
povoamento, pois o principal objetivo dos colonizadores era explorar as riquezas naturais da
região.
e) A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida como de exploração, pois um dos
objetivos dos colonizadores era promover o desenvolvimento das colônias a fim de obter mais
lucros com a sua exploração.
5- Quais povos colonizaram o continente americano?
6- A parte do continente Americano que passou pelo processo de colonização de povoamento
é chamada de?
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8° ano História
Revolução industrial
A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos
XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal
pelo
assalariado
e
com
o
uso
das
máquinas.
Até o final do século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que
consumia. De maneira artesanal o produtor dominava todo o processo produtivo.
Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra,
possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos
realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura.
A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles: possuir
uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa,
o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar o que facilitava a exploração dos mercados
ultramarinos.
Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado sendo forçado a
trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças
também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias.
Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho
oferecidas, e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como “os quebradores de
máquinas“. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o
trabalhador.
O trabalhador em razão deste processo perdeu o conhecimento de todo a técnica de fabricação
passando a executar apenas uma etapa.
A Primeira etapa da Revolução Industrial
Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, à Inglaterra. Houve o
aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico. Nessa época o
aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução.
A Segunda Etapa da Revolução Industrial
A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900, ao contrário da primeira fase, países como
Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização
da energia elétrica e dos combustíveis derivados
do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de
produtos químicos foram as principais inovações desse período.
Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a
terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular
seriam algumas das inovações dessa época.
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ATIVIDADE.
1-A Revolução Industrial foi marcada pelo (a):
a)Capitalismo Industrial

C) capitalismo econômico

b)Capitalismo Financeiro

d)capitalismo selvagem

2- O ano de 1807 foi marcado pela invenção da:
a)Maquina a vapor

c)uso do carvão

b)Locomotiva

d)uso do aço

3- Os novos grupos sociais que surgiram durante a Revolução Industrial foram:
a)Burguesia e proletariado

c)clero e burguesia

b)clero e nobreza

d)nobreza e assalariados

4- Quando começavam a trabalhar os jovens artesões eram chamados de:
a)aprendizes

c)criados

b)ajudantes

d)jovem aprendiz

5- Nas manufaturas introduziu-se o processo de:
a)divisão de trabalho

c)exploração de crianças

b)fim do trabalho manual

d)novas mão de obra

ATIVIDADE DE ARTES 8º ANO
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Exemplos:

ATIVIDADE: Em seu caderno, crie uma obra seguindo o movimento pontilista.

8° Ano Educação Física
ATIVIDADE EM FAMÍLIA
“TAMU JUNTO”
Material:
● Barbante, corda, cinto ou faixa de tecido.
Procedimentos:
● Amarre um de seus pés em um dos pés de um familiar.
Atividade:
Esta atividade consiste em realizar atividades domésticas durante de 1 hora, com um de
seus pés amarrados a um dos pés de um familiar.
Daí podemos pensar em diversas coisas importantes para uma boa convivência nessa
pandemia.

AGUARDO SEU VÍDEO COM A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE!
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Inglês 8° Ano
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Ciências 8° Ano
REVISANDO.... (Somente leia, analise e observe. As questões responda em seu caderno)
Na quinta semana relembramos cálculos de energia potencial e cinética, que são energias
relacionadas ao movimento e velocidade de corpos. Assim como quando cai água, uma corrida
sua, um automóvel em movimento. Essas energias são também conservadas e transformadas
em outras formas de energia, como em energia elétrica.
Observe as usinas elétricas abaixo, com suas formas de energia e fontes:

A-

B-

C-
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D-

E-

QUESTÕES....( favor responder em seu caderno.
Caso prefira pode responder aqui e colar em seu
caderno)
1- Ao lado segue um esquema de uma usina de
energia elétrica. Analise-a como nos modelos
acima e responda:
a- a fonte (recurso) utilizado................
b- a qual modelo acima este se relaciona.....
c- citar as quatro formas de energia envolvidas.............................
d- aqui não há envolvimento de energia potencial só cinética. Quando isso acontece
neste esquema?..................
2-

