
 
 
                                                                                                  

 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES  
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ATIVIDADE SOBRE O GÊNERO NOTÍCIA - O CASO DO MENINO MIGUEL-8º ANO 

 

"PATROA FAZIA AS UNHAS QUANDO MIGUEL CAIU DO NONO ANDAR E MORREU", DIZ 

TIA DO MENINO 

 

Segundo Lourdes Cristina, tia do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, a 

primeira-dama de Tamandaré, Sari Gaspar Corte Real, esposa do prefeito Sérgio Hacker, 

estava fazendo as unhas quando o menino caiu do nono andar de um prédio no Centro do 

Recife, na terça-feira, dia 2.  

"O menino começou a chorar. Só que ela (a patroa) não ligou para chamar a mãe de volta, nem 

nada. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu [...] Estava a patroa e uma pessoa trabalhando, 

fazendo a unha dela", disse em entrevista ao G1.  

Sari chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 20 mil e acabou sendo liberada 

na delegacia. Ela irá responder ao processo em liberdade. Ela é acusada de homicídio culposo 

pela morte da criança, que passava o dia com a mãe, a doméstica Mirtes Renata, no 

apartamento dos empregadores, localizado no Recife. 

A polícia informou que tudo indica que Miguel sofreu o acidente quando procurava pela mãe, 

que tinha saído para passear com o cachorro dos patrões. A perícia apontou que ele caiu de 

uma altura de 35 metros.  

Na coletiva, o policial afirmou que a moradora teve participação no caso. De acordo com ele, a 

dona do apartamento e patroa da mãe de Miguel "era a responsável legal pela guarda 

momentânea dele". 

Mãe de Miguel desabafou para a imprensa: "Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como 

já vi vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as 

médias. Mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado", disse Mirtes à Globo.  

"Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe. No momento em que confiei meu filho a ela, 

infelizmente ela não teve paciência para cuidar, para tirar (do elevador). Eu sei, eu não nego 

para ninguém: meu filho era uma criança um pouco teimosa, queria ser dono de si e tudo mais. 

Mas assim, é criança. Era criança." 

 
https://www.aquinoticias.com/2020/06/patroa-fazia-as-unhas-quando-miguel-caiu-do-9o-andar-e-morreu-diz-tia-do-menino/ 

 

01) Qual o objetivo da notícia acima? 

02) Você acha que ela foi imparcial ou tendenciosa? Justifique sua resposta: 

03) Você acha que Sari teve ou não culpa? Justifique sua resposta: 

04) Você acha justo ela responder em liberdade? Acha certa haver fiança? Por quê? 

05) O que o desabafo da mãe revela, com relação às diferenças entre ela e a patroa? 

Posicione-se sobre esse caso: 

06) Justifique os usos das aspas no texto: 
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07) Que crítica social a charge ao lado faz? Justifique 

sua resposta: 

08) Podemos afirmar que há intertextualidade entre a 

notícia e a charge? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09) Com que passagem da notícia a charge ao lado 

mais dialoga? Copie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) O que a charge ao lado despertou em você? 

Justifique sua resposta: 
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Metemática 8° Ano 

Assunto :  Perímetro  e condição de existência  dos triângulos. 

# PERÍMETRO 

O perímetro do triângulo corresponde a soma de todos os lados dessa figura plana. 
Lembre-se que o triângulo é um polígono (figura plana e fechada) que possui três lados. 

Assim, para calcular o perímetro do triângulo basta somar as medidas de seus lados. 

Fórmula do Perímetro 
Ainda que existam diversos tipos de triângulos, a fórmula para encontrar o perímetro do triângulo 
é a mesma para todos eles: 

P = L+L+L , ONDE P : PERÍMETRO       E          L: LADO 
 
O  perímetro, corresponde a soma de todos os lados da figura e é calculado em cm (centímetros), 
m (metros) ou km (quilômetro). 
 
Exercícios: 

1) Seja um triângulo isósceles com dois lados  medindo 3,5 cm e o outro lado medindo 2 cm. 
Qual o perímetro deste triângulo? 
 

2) Considere um triângulo equilátero medindo 5,8 cm de cada lado. Qual o perímetro desse 
triângulo? 

 
3) Seja um triângulo escaleno com lados medindo 4,2 cm, 3,4 cm e 6,4 cm. Calcule o seu 

perímetro. 
 

4) Sabendo que o perímetro do triângulo é igual a 28 cm. Calcule: 
a) O valor  de x. 
b) A medida de cada lado. 

 

 
 
 

5) No triângulo isósceles abaixo o perímetro vale  25 cm. Calcule o valor de x que 
corresponde ao maior lado. 
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6) Calcule  o valor de x em cada triângulo  a seguir, sabendo que o perímetro de cada um 

vale, respectivamente 50cm,40cm e 70cm: 

 
 

  
 
 
# CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA  DE UM TRIÂNGULO 

Para construir um triângulo não podemos utilizar qualquer medida, tem que seguir a 

condição de existência: 

Para construir um triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja 

menor que a soma das medidas dos outros dois lados . 

Para melhor compreensão,  assista os primeiros 5min50s do 

vídeohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=BrC9y5iEaME&feature=emb_logo. 

 
Atividade: 
Você vai  fazer segmentos de retas com canudo, tira de papelão ou outro material 
disponível com as seguintes medidas: 
a) 12cm, 8cm e 4cm. 
b) 9cm, 5cm e 3cm 
c) 11cm, 6cm e 7cm 
d) 14cm, 7cm e 9cm 

Agora tente construir um triângulo em cada letra , conforme demonstrado no vídeo. 
Você conseguiu montar um triângulo em todas as letras?  Explique o motivo. 
Cole no seu caderno  os segmentos de reta de cada letra mesmo aqueles que você 
não conseguiu construir o triângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=BrC9y5iEaME&feature=emb_logo
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Ciências 8° Ano 

Energia cinética é a forma de energia que um corpo qualquer possui em razão de seu movimento, em 

outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Quando aplicamos uma força 

resultante não nula sobre algum corpo, estamos realizando trabalho sobre ele, desse modo, ele adquire 

energia cinética na medida em que sua velocidade aumenta. 

A energia cinética não depende exclusivamente da velocidade de um corpo mas também de sua massa. 

Qualquer tipo de corpo em movimento é dotado desse tipo de energia: translação, rotação, vibração e 

outros. A energia cinética pode ser calculada pela fórmula seguinte: 

 

EC - energia cinética (J) 

m - massa do corpo (kg) 

v - velocidade (m/s) 

Responda: 

1) Determine  corretamente a energia cinética de um veículo de 1000 kg de massa que se move a uma 

velocidade constante de 3 m/s. 

 

2) Sabe-se que a energia cinética de um corpo é de 2000 J e que a sua massa é de 10 kg. Determine a 

velocidade com que esse corpo se move. 

 

8° ano Geografia 

Divisão cultural da América 

Culturalmente, o continente americano está dividido em duas grandes partes: a América Anglo-

Saxônica e a América Latina. 

Povos anglo-saxônicos, como os ingleses, colonizaram os Estados Unidos e a maior parte do 

Canada, na América do Norte. E por essa razão que esses dois países representam a 

chamada América Anglo-Saxônica. 

O restante do continente americano, que foi colonizado predominantemente por povos Latinos, 

principalmente espanhóis e portugueses, é chamado América Latina. 
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América Latina 

• Mais populosa. 

• Mais povoada. 

• Economia baseada em agropecuária, exportação de minérios e industrias manufatureiras em 

sua maioria.  

• Economicamente subdesenvolvida (com exceção de países como o Brasil e México, 

considerados em desenvolvimento). 

América Anglo-Saxônica 

• Economia industrial com grande avanço tecnológico. 

 • Economicamente desenvolvida. 

1- Compare a América anglo-Saxônica e a América Latina quanto: 

a) A população: 

b) Ao grau de desenvolvimento: 

2- Caracterize a economia da: 

a) América Anglo-Saxônica 

b) América Latina 

3- Associe as colunas quanto a colonização: 

( 1 ) Franceses e ingleses 

( 2 ) Portugueses e espanhóis 

(   ) Brasil, México, Venezuela e Equador 

(   ) Estados Unidos e Canadá 

A colonização espanhola 

Os colonizadores espanhóis deslocavam-se para à américa em busca de ouro e prata. Desde o 

início, os espanhóis exploraram as riquezas dos indígenas e do território americano. Sua 

função foi apenas pilhar o tesouro indígena com ajuda dos jesuítas que, pela imposição dos 

hábitos religiosos, desarticulavam a vida socioeconômica dos povos americanos. 

A colonização portuguesa 
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A partir de 1530, ao perder o comércio oriental, Portugal voltou-se para exploração do Brasil. A 

grande preocupação portuguesa não era montar um sistema produtor na colônias, e sim 

apropriar-se da riquezas que se pudessem extrair dali. Não havia interesse de colonizar com 

ocupação do território. 

 

A colonização inglesa 
Ao contrário de portugueses e espanhóis, os ingleses vieram para se estabelecer na América, 
eram famílias imigrantes perseguidas pelo Estado e pela igreja. Como eram perseguidos, 
queriam fundar uma nova pátria, reproduzindo o modo de vida praticado na Europa. 
1- Responda as questões a seguir: 
a) De que formam atuaram os jesuítas na exploração das Américas espanhola e portuguesa? 
b) Por que se pode dizer que nas américas espanhola e portuguesa não havia interesse de 
colonização e sim de exploração? 
2- Complete as frases abaixo: 
a) Os __________________ espanhóis deslocavam-se para a _________________________ 
a procura de ouro e ________________. Os espanhóis exploravam as riquezas dos 
_________________ e do__________________ americano. 
b)  A partir de ______________ ao perder o comércio com o _________________, Portugal 
voltou-se para exploração do ________________. Não havia interesse na ocupação. 
3- Associe as colunas pela colonização: 
( 1 ) Colonização espanhola e portuguesa 
( 2 ) Colonização inglesa 
(   ) Grande procura de ouro e prata 
(   ) Imigração de famílias 
(   ) Grande interesse na exploração da colônia 

(   ) Fundação de uma nova pátria 

ESTUDO DIRIGIDO 

Revolução Industrial 
 

As máquinas foram inventadas, com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma 
delas era a máquina a vapor que foi construída na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas 
máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Vários 
empresários; então, começaram a investir nas indústrias. 

Com tanto avanço, as fábricas 
começaram a se espalhar pela Inglaterra 
trazendo várias mudanças. Esse período é 
chamado pelos historiadores de e ela 
começou na Inglaterra. 
Quando se existe comércio, existe 
concorrência e para acabar com ela, era 
preciso baixar os preços. Logo, a burguesia 
inglesa começou a aperfeiçoar suas 
máquinas e a investir nas indústrias. 

Vários camponeses foram 
trabalhar nas fábricas   e   formaram   uma   
nova classe   social:  o proletariado. 

O desenvolvimento industrial arruinou 
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os artesãos, pois os produtos eram 
confeccionados com mais rapidez nas 
fábricas. A valorização da ciência, 

a liberdade individual e a crença no progresso incentivaram o homem a inventar máquinas. 
No século XIX a Revolução Industrial chegou até a França e com o desenvolvimento das ferrovias 
cresceu ainda mais. 

A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses; porém, os trabalhadores viviam na miséria. 

https://annanerd.com.br/revolucao-industrial/ 
 

 

1. Chamamos de Revolução Industrial ao conjunto de mudanças ocorridas na produção 
de mercadorias e no modo de viver das pessoas na Inglaterra, na segunda metade do 
século XVIII, e que se expandiu para outros países no século XIX. Não estamos 
falando de uma revolução como uma revolta política, e sim no sentido de profundas 
transformações socioeconômicas e tecnológicas. 

 

a) Identifique quatro transformações provocadas pela Revolução Industrial. 
 

b) De acordo com o que você estudou, podemos afirmar que o desenvolvimento 
econômico industrial e o uso de novas tecnologias implicaram em melhorias nas 
condições de trabalho? Justifique sua resposta. 

Durante o século XIX, o governo implantou diversas medidas que visavam melhorar as 
condições de trabalho das crianças nas fábricas. Em linhas gerais, essas medidas previam que: 

• Crianças abaixo de 9 anos não podiam trabalhar. 

• Os empregadores deveriam possuir um certificado para as crianças 
trabalhadoras. 

• Crianças entre 9 e 13 anos não podiam trabalhar mais de 9 horas por dia. 

• Crianças entre 13 e 18 anos não podiam trabalhar mais de 12 horas por dia. 

• Não podiam trabalhar à noite. 

• Deveriam frequentar a escola pelo menos 2 horas por dia. 

• 4 inspetores por fábrica deveriam ser nomeados para reforçar a lei. 

 
Entretanto, essas medidas não garantiam que as crianças não sofriam de tais abusos. Leia o 

relatório de um inspetor de 1836, e responda: 
 

Meu senhor, no caso de Taylor, Ibbotson & Co. Eu obtive as evidências das bocas dos próprios garotos. 

Eles relataram para mim que eles começaram a trabalhar na sexta, no último 27 de março às seis da manhã, 

e com exceção dos horários de almoço e uma hora durante os turnos noturnos extras, eles não pararam de 

trabalhar até às quatro horas do sábado, dois dias e uma noite teriam se passado. Acreditando que o caso seja 

assustadoramente possível, eu fiz aos garotos as mesmas perguntas, e de cada um deles recebi as mesmas 

respostas. Então eu fui verificar o caderno de registro dos horários e na presença de um dos chefes, me referi 

à crueldade do caso e que eu deveria com certeza punir com toda a severidade do meu poder. 

 http://www.nationalarchives.gov.uk/records/looking-for-subject/default.htm 

 

2. Quem foram os responsáveis por fornecer as informações do relatório? 
 

3. As medidas implantadas pelo governo britânico trouxeram alguma mudança concreta para as crianças 
trabalhadoras? Justifique sua resposta. 

 

 

https://annanerd.com.br/revolucao-industrial/
http://www.nationalarchives.gov.uk/records/looking-for-subject/default.htm
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Inglês – 8° Ano 

 

SUBJECT: PRESENT CONTINUOUS 

   

EXERCISE 

01-Leia a tirinha abaixo e responda as questões: 
 

a-De acordo com a tirinha, podemos afirmar que: 

(  ) Garfield is sleeping. 

(  ) Garfield is talking. 

(  ) Garfield is thinking. 

b- Associe  os verbos  com suas respectivas traduções: 

(A) Whistling                                                    (  ) Cantando 

(B) Singing                                                       (  ) Assobiando 

(C) Doing                                                          (  ) Fazendo 

c-A maior parte das ações na 

tirinha estão no present 

continuous.O uso do present 

continuous pode ser explicado por 

se tratar de uma ação: 

(  ) Que se inicia no passado e 

termina no presente. 

(  )Que está em progresso, que está acontecendo naquele momento. 
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8° Ano - Arte 

Meio Ambiente 

O Mês de Junho é conhecido por ser nacionalmente 

o mês em Homenagem ao Meio Ambiente. Atraves 

da criatividade na aula de arte, você vai criar uma 

propaganda de cosncientizaçao a este dia. Pode ser 

uma anúncio, um flyer, uma nota, enfim, você vai usar 

sua imaginação e criar um desenho juntamente com 

uma escrita explicativa, para conscientizar e 

homenagear o meio ambiente. Lembrando que o 

MEIO AMBIENTE, é de responsabilidade de todos 

nós. Então vamos cuidar do que é nosso? 

 

Aqui estão alguns exemplos de cartazes, anúncios e propagandas de 

conscientização ao Meio Ambiente. Então use e abuse da sua criatividade e 

crie o seu. 
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Educação Física – 8° Ano 
 
 

GINÁSTICA GERAL 
 A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia antiga, a partir do exercícios que os soldados 
praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. 
 A palavra Ginástica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe 
agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas 
Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi no ano de 1928 que a participação das 
mulheres foi liberada em Amsterdã. 
 Como foi citado no começo do texto a ginástica é classificada em duas modalidades, as competitivas e não 
competitivas. Entre as competitivas estão: 

 Ginástica acrobática: que tem como objetivo fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, 
equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipe; 

 Ginástica artística: também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade, um exemplo, é o cavalo de 
alças; 

 Ginástica rítmica: esta modalidade envolve movimentos em forma de dança em variados tipos e dificuldades e 
também com a utilização de pequenos equipamentos; 

 Ginástica de Trampolim: nesta modalidade são usados um e dois trampolins para um ou dois atletas que devem 
executar uma série de dez elementos; 
Entre as não-competitivas estão: 

 Contorcionismo: que consiste em exercitar movimentos de flexibilidade poucos comuns e geralmente é mais usado 
em espetáculos de circo; 

 Ginástica laboral: geralmente praticada no ambiente de trabalho para funcionários, durante o horário de trabalho, 
para se evitar lesões de esforços repetitivos; 

 Ginástica localizada de academia: são os exercícios feitos em academias que ajudar o condicionamento físico 
e também emagrecer e para alguns também o fortalecimento muscular ; 

 Hidroginástica: melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória e como o nome já diz é uma ginástica 
praticada na água; 
 Além de muitos procurarem ela para dar formas ao corpo e também ajudar a emagrecer, ela também é 
mostrada como forma de arte, como por exemplo, a ginástica olímpica. A ginástica não consiste apenas em 
exercícios feitos em academia, de certa forma ela é tudo que faz você movimentar seu corpo de forma que se 
exercite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://www.infoescola.com/historia/atenas/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-artistica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-ritmica/
https://www.infoescola.com/esportes/ginastica-de-trampolim/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/contorcionismo/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/ginastica-laboral/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/hidroginastica/
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