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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

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

      Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações: 

 As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

 Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade  com  sucesso. 

 Fazer  a  atividade   com  atenção  e capricho 

 O tempo previsto para a realização da atividade são de 15 dias. 

 

 Língua Portuguesa: 

Objetivo: Analisar e refletir sobre as particularidades lexicais e gramaticais da Língua Portuguesa 

Atividade – Coerência e Coesão Textual 

01) Os trechos abaixo constituem uma notícia, porém estão fora da sequência correta. Ordene-os 
numerando-os do número 1 ao 5, de modo a integrarem um texto corente e coeso, ou seja, com 
sentido. 

Trabalhar mais de 45 horas por semana faz mal ao coração, diz estudo 

(     ) Em outras palavras, indivíduos que trabalharam 55 ou mais horas ao longo de uma década 
apresentaram um risco 16% mais alto de doença cardiovascular. E, entre aqueles que seguiram uma 
jornada de 60 horas ou mais, pelo mesmo período, o risco foi 35% maior. 

(    ) O estudo levou em consideração eventos como angina, doença coronariana, insuficiência cardíaca, 
infarto, derrame e pressão alta. O risco dessas ocorrências, na população estudada, foi de 43% e não 
variou muito entre quem trabalhava entre 40 e 45 horas. Mas, além desse período, o risco aumentou 
cerca de 1% a cada hora a mais. 

(     ) Os resultados foram publicados no Journal of Occupational and Environmental Medicine e divulgado 
no jornal britânico Daily Mail. 

(     )Trabalhar mais de 45 horas por semana, ao longo de uma década, aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares. Para quem atua em período integral, essa propensão aumenta a cada hora adicional 
trabalhada, segundo pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. 

(    ) Eles analisaram dados de mais de 1.900 participantes de um estudo de longo prazo sobre saúde e 
trabalho. Todos estavam empregados há pelo menos dez anos. A equipe descobriu que, entre os que 
atuam em período integral, o risco é significativamente maior para quem trabalha além da faixa de 40 a 
45 horas por semana. 

                                                                                                                    (Jairo Bouer) 

Atividades de revisão: CLASSES GRAMATICAIS. 

02) Analise as palavras destacadas nas orações e diga a classe gramatical de cada uma. Lembrando-
se de que as classes de palavras presentes nas frases são as seguintes: SUBSTANTIVO, ADJETIVO, 
ARTIGO, NUMERAL, PRONOME, VERBO e PREPOSIÇÃO. 

a) "Eles analisaram dados de mais de 1.900 participantes de um estudo de longo prazo sobre saúde e 
trabalho." 

R: _______________________, _______________________, _______________ 

b) "Todos estavam empregados há pelo menos dez anos." 

R:________________________, ________________________ 
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c) "O estudo levou em consideração eventos como angina, doença coronariana, insuficiência cardíaca, 
infarto, derrame e pressão alta."  

R:_________________, ______________, _____________, ________________ 

d) "A equipe descobriu que, entre os que atuam em período integral, o risco é significativamente maior 
para quem trabalha além da faixa de 40 a 45 horas por semana." 

R:_____________, _______________, _______________, __________________ 

03) Complete os espações em branco com palavras adequadas de acordo com a classe gramatical 
indicadas entre parênteses. 

a)______________(artigo) senhor foi atropelado perto da_______________(substantivo) da cidade. 

b) Usei uma blusa ___________________ (adjetivo) na festa de ____________ ( numeral) da minha 
____________ (adjetivo) amiga. 

c)Vou___________(preposição) meus pais para a casa dos_____________(pronome) avós. 

e) _______________ (pronome) ano quero comprar muitos _______________  (substantivo). 

f) _________________ (verbo) alguns armários _______________ (adjetivo) para o museu da cidade. 

04) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira classsificando as palavras destacadas de 
acordo com a classe gramatical de cada uma. 

(A) O tapete mágico desapareceu da loja.            (       ) SUBSTANTIVO 

(B) Um cachorro foi atropelado na rua.                  (       ) VERBO 

(C) Seus cabelos estão sedosos.                           (       ) PREPOSIÇÃO 

(D) Seus amigos viajaram?                                     (      ) ADJETIVO 

(E) Ana ficou em segundo lugar.                            (      ) NUMERAL 

(F) O amor move montanhas.                                  (      ) ARTIGO 

(G) Ficou entre as cadeiras.                                    (      ) PRONOME 

 
 

 Matemática 

Orientações: ▪ Leia a explicação com atenção e resolva as atividades na data determinada.  

 

Campo Temático: Números.         

Objeto de Conhecimento: Revisão de Conj. (N, Z, Q, I, R) / Multiplicação e Divisão de Números Inteiros. 

Habilidades: (EF07MA04) Resolver e elaborar situações - problema que envolvam operações com números 

inteiros. 

Data: 22/03 à 26/03 

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

 

1. Multiplicação de dois números: 

SINAIS IGUAIS: o resultado é + ( + ) . ( + )  =  + 
( -  ) . ( -  )  =  + 

Ex.: 
a) (+ 5) . (+ 2) = + 10                            c) (- 5) . (- 2) = + 10 
b) (+ 3) . (+ 7) = + 21                           d) (- 3) . (- 7) = + 21 
 

SINAIS DIFERENTES: o resultado é - ( + ) . ( -  )  =  - 
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(  - ) . ( + )  =  - 

Ex.: 
a) (+ 3) . (- 2) = - 6                            c) (+ 6) . (- 5) = - 30 
b) (- 5) . (+ 4) = - 20                          d) (- 1) . (+ 7) = - 7 

 
ATIVIDADES 

1) Efetue as multiplicações: 
a) (+ 8) . (+ 5) =                                                         n) (- 2) . (- 4) = 
b) (- 8) . (- 5) =                                                           o) (- 3) . (- 9) = 
c) (+ 8) . (- 5) =                                                          p) (+ 3) . (+ 9) = 
d) (- 8) . (+ 5) =                                                          q) (+ 7) . (- 10) = 
e) (- 3) . (+ 9) =                                                          r) (+ 7) . (+ 10) = 
f) (+ 3) . (- 9) =                                                          s) (+ 9) . (+ 5) = 
g) (+ 3) . (+ 4) =                                                         t) (- 4) . (+ 7) =                                                     
h) (- 5) . (+ 7) =                                                          u) (- 6) . (- 6) = 
i) (+ 9) . (- 2) =                                                          v) (+ 2) . (- 7) = 
j) (- 8) . (- 7) =                                                          w) (+ 4) . (+ 2) = 
k) (+ 9) . (- 2) =                                                          x) (+ 8) . (+ 8) = 
l) (- 8) . (- 7) =                                                           y) (- 3) . (+ 1) = 
m) (- 4) . (+ 6) =                                                          z) 0 . (+ 10) = 
2) Calcule o valor de x . y . z, sabendo que: 
a) x = + 5, y = - 6 e z = - 2 

 
b) x = + 3, y = + 4 e z = - 1 

 
c) x = - 7, y = - 7 e z = - 7 

 
d) x = - 5, y = - 2 e z = + 4 

 
      3) Calcule o valor das expressões (efetue primeiro as multiplicações): 

Ex.:    15 – 7 . 8                                 30 – (- 3) . (+ 9) 
          15 – 56                                    30 – (- 27) 
           = - 41                                      30 + 27 
                                                           = + 57 
 

a) 2 . 3 – 10               b) 18 – 7 . 9                       c) 3 . 4 – 20                      d)– 15 + 2 . 3 
 

e) 15 + (- 8) . (+ 4)                   f)10 + (+ 2) . (- 5)                    g)31 – (- 9) . (- 2) 
 

h) (- 4) . (- 7) – 12                    i) (- 7) . (+ 5) + 50                    j) – 18 + (- 6) . (+ 7) 
 

K) 15 + (- 7) . (- 4)                   l) (+ 3) . (- 5) + 35 
 

      4) Complete as questões abaixo:  
      a) O dobro de – 10 é:  
      b) O triplo de – 18 é:  
      c) A soma do dobro de – 20, com o triplo de – 42 é:  
      d) O próximo número da sequência – 3, – 6,– 12, – 24, ... é:  
      e) O quádruplo de – 32 é: 
      f) Somando o dobro de – 16, com o triplo de 13, obtemos: 
Data: 29/03 à 01/04 

DIVISÃO DE NÚMEROS INTEIROS 
 

2. Divisão de dois números: 

SINAIS IGUAIS: o resultado é + ( + ) : ( + )  =  + 
( -  ) : ( -  )  =  + 

Ex.: 
a) (+ 12) . (+ 4) = + 3                         c) (+ 20) . (+ 2) = + 10 
b) (- 12) . (- 4) = + 3                          d) (- 15) . (- 3) = + 5 
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SINAIS DIFERENTES: o resultado é - ( + ) : ( + )  =  + 
( -  ) : ( -  )  =  + 

Ex.: 
a) (+ 12) . (- 4) = - 3                         c) (- 20) . (+ 2) = - 10 
b) (+ 12) . (- 4) = - 3                          d) (- 15) . (+ 3) = - 5 

 
ATIVIDADES 

01. Calcule as divisões: 
a) (+ 15) : (+ 3) =                                                      n) (+ 15) : (- 3) = 
b) (- 15) : (- 3) =                                                        o) (- 5) : (+ 1) = 
c) (- 8) : (- 2) =                                                          p) (- 6) : (+ 2) = 
d) (+ 7) : (- 1) =                                                         q) (- 8) : (- 8) = 
e) (+ 7) : (- 7) =                                                         r) (+ 40) : (- 5) = 
f) (+ 40) : (+ 2) =                                                      s) (- 42) : (+ 7) = 
g) (- 32) : (- 8) =                                                        t) (- 75) : (- 15) = 
h) (- 15) : (- 15) =                                                     u) (- 15) : (- 15) = 
i) (- 80) : (- 10) =                                                     v) (- 48) : (+ 12) = 
j) (- 32) : (- 16) =                                                    w) (+ 60) : (- 12) = 
k) (- 64) : (+ 16) =                                                    x) (- 28) : (- 14) = 
l) (+ 55) : (- 5) =                                                      y) (- 27) : (- 9) = 
m) (+ 40) : (- 8) =                                                      z) (- 40) : (- 5) = 

 
02. Calcule o valor das expressões (efetue primeiro as divisões): 
a) 20 : 2 – 7                  b) – 8 + 12 : 3                c) 6 : (- 2) + 1                     d) 8 : (- 4) – (- 7) 

 
f) (- 15) : (- 3) + 7         f) 40 – (- 25) : (- 5)        g) (- 16) : (+ 4) + 12           h) 18 : 6 + (- 28) : (- 4) 

 
3) Responda:  
a) A metade de + 30 é .........................           b) A metade de – 50 é .........................  

c) A terça parte de 60 é ......................            d) A quarta parte de – 80 é .................  

e) A quinta parte de 100 é ..................            f) A sexta parte de – 120 é .................  

g) A sétima parte de – 63 é .................           h) A oitava parte de 72 é ..................... 

i) A nona parte de 81 é .......................            j) A décima parte de – 200 é ...............  

 

4) Dividiu-se 32 por um número inteiro, o resto da divisão é zero e o quociente é 4. Qual é o divisor?  

 

5) Dividiu-se – 42 por um número inteiro menor que 7, o resto da divisão é zero e o quociente – 7. Qual é o 

divisor? 

 

 Geografia 

Objetivo: Compreender o conceito de fluxos migratórios, conhecer os motivos que levam aos 

movimentos migratórios e entender as questões geográficas envolvidas nas migrações. 

Movimentos Migratórios 

Os movimentos migratórios são a mudança de indivíduos de um lugar para outro, seja a mudança dentro 

do próprio território ou para outro país. Leia o resumo e faça os exercícios sobre movimentos migratórios. 

 

* O que são Movimentos Migratórios? 

Os movimentos migratórios são fenômenos que demonstram a transição de grupos de pessoas de um 

lugar para outro. Esses movimentos auxiliam na expansão de várias culturas, o que beneficia quem 

recebe e quem vai para um novo local; ou que prejudica, no caso de culturas bárbaras ou conflitantes 

em relação ao local onde se chega. 
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Migrações forçadas e espontâneas 

As migrações forçadas, normalmente ocorrem devido a guerra, fome, extermínio, entre outros, o que 

faz os seus habitantes buscarem novas terras para morar. Vários imigrantes buscam por lugares com 

melhores condições de vida, por isso a maioria deles são de países mais pobres. Porém, existem 

também aqueles que migram de um lugar para outro dentro do próprio país, como por exemplo as 

pessoas que migram por causa de catástrofes naturais, para edificação de novas construções, etc. 

As migrações espontâneas são aquelas planejadas e que são originadas por motivos pessoais, seja 

por insatisfação, sonhos, desejo, economia ou religião. 

Quais são os tipos de movimentos migratórios? 

Os principais tipos de movimentos migratórios são: 

• Migrações internacionais; 

• Migrações internas ou nacionais. 

Vamos entender quais são as principais características de cada migração. 

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: As migrações internacionais são aquelas em que as pessoas se 

deslocam para outros países e são denominadas imigrantes. O país que recebe os imigrantes é chamado 

emigrante. 

MIGRAÇÕES INTERNAS: As migrações internas são o deslocamento de indivíduos dentro do próprio 

país ou região. 

Veja alguns exemplos: 

• ÊXODO RURAL: Mudança de um conjunto de pessoas (normalmente são famílias) da área rural para 

os grandes centros urbanos. Os principais objetivos são: novas oportunidades de trabalho, melhoria de 

vida e a insatisfação de morar no campo; 

• ÊXODO URBANO: Deslocamento de um conjunto de pessoas que saem dos grandes centros urbanos 

e vão para áreas rurais. Normalmente essas pessoas são motivadas pelo desejo de tranquilidade, 

segurança, conforto, etc. 

• MIGRAÇÕES PENDULARES: São as pessoas que saem de cidades pequenas e vão até os centros 

urbanos. A maior parte dos indivíduos que fazem esse tipo de migração são estudantes e trabalhadores 

que se deslocam para trabalhar e estudar. 

ATIVIDADES 

Após a leitura atenta do texto, responda às questões abaixo: 

1- Quais são as principais causas das migrações forçadas?  

2 – Quais são as principais condições procuradas pelos imigrantes num país?  

3 – Você conhece alguém que já viveu algum tipo de migração? Comente sua resposta. 

4- Diferencie os tipos de migrações: exôdo rural, êxodo urbano e migrações pendulares. 

5-  A migração pode ser definida como: 

a) A entrada de migrantes em um determinado país. 

b) A saída de migrantes de um determinado país para outro. 

c) O deslocamento populacional pelo território de um país. 

d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o crescimento 

populacional. 

e) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 

6-  Migrações pendulares são: 

a) movimentos ligados as atividades pastoris; 
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b) movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos; 

c) troca de imigrantes entre as grandes regiões; 

d) deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo; 

e) movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. 

7- Elabore no espaço abaixo uma história em quadrinhos sobre algum aspecto dos movimentos 

migratórios: 

 

 

 Ciências 

Orientações: Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da 

aula; 

O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao professor 
através de foto enviada no whatsapp privado do professor; qualquer dúvida estou à disposição.  

Objeto de conhecimento / conteúdo: Matéria e energia (Fontes e tipos de energia, Transformação de 

energia).  

Objetivo:  

 Identificar e compreender o que são máquinas simples e discutir a sua aplicação, ao longo da história, 
de forma a propor soluções e invenções de recursos ou equipamentos mecânicos que facilitem a 
realização de tarefas cotidianas.  

 Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio 
termodinâmico cotidianas, reconhecendo as condições para existência de fluxo térmico e de 
equilíbrio termodinâmico e identificando formas de medir a temperatura de diferentes materiais e 
substâncias em diferentes condições.  

 Reconhecer e classificar modos de propagação de calor entre diferentes meios e utilizar esse 
conhecimento para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida 
cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor 
solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.  

 Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, identificando as 
características ambientais necessárias para que a vida ocorra e propor a construção de modelos 
representativos, em diferentes mídias e formas de expressão, nos quais sejam identificadas as 
condições necessárias para a manutenção do equilíbrio ambiental.  

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

 Construir circuitos elétricos simples, a partir da compreensão de como ocorre a corrente elétrica, 
identificando a função dos elementos de circuito mais comuns (resistores, capacitores, geradores, 
etc.), reconhecendo medidas básicas de segurança ao lidar com eletricidade, e comparar as 
características desses circuitos com as dos circuitos elétricos residenciais.  

Metodologia: Leitura textual, interpretação textual e logo após construção da atividade reflexiva, baseada 

no capitulo em estudo.  

 

Essa é a terceira coletânea – 2021.  
A proposta de atividade para você será responder aos questionamentos e as atividades sugeridas e 

direcionadas pelos comandos presentes nesse material com o auxilio do livro didático escolhido pelo sistema 
municipal de educação no município de Piúma – Espirito Santo.  

 
Atividade 

1º Comando 

Realize a leitura interpretativa da Unidade 6 do seu livro didático, páginas números 144 a 154;  

2º Comando 

Após a leitura interpretativa, realize os exercícios presentes na página número 145 – “Começando a 

Unidade” exercícios selecionados nº 1 ao 4.  

3º Comando  

Após a realização da atividade do segundo comando e da leitura interpretativa conforme solicitado no 

comando 1º, faça os exercícios da página nº 154 – “Organizar o Conhecimento” exercícios nº 1 ao 5. 
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Referencia do livro.  
Araribá mais: ciências / organizadora Editora Moderna; obra concebida, desenvolvida e produzida pela Edi-
tora Moderna; editora responsável Maíra Rosa Carnevalle. – 1. ed. – São Paulo : Moderna, 2018.  

 
LINKS – ACESSE!!!  

 ENERGIA CINÉTICA 
https://www.youtube.com/watch?v=QCDXvQQS6i8 

https://www.youtube.com/watch?v=90POiNUo86k 

https://www.youtube.com/watch?v=3ESkxyY9qio 

 ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL  
https://www.youtube.com/watch?v=0ygggorGLt0 

 ENERGIA TÉRMICA  
https://www.youtube.com/watch?v=JlYakqavefQ 

 ENERGIA ELÉTRICA  
https://www.youtube.com/watch?v=GDT1uVbethI 

 

 História 

Objeto de conhecimento/conteúdo: Introdução ao ILUMINISMO. 

Objetivos de aprendizagem: Compreender e identificar os principais aspectos conceituais do Ilumi-
nismo e do Liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 
Leia com atenção:  

Progresso, otimismo e Deus. 

Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar dos 

tempos, a ignorância, fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade 

esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade os fazia otimistas. A maioria deles 

acreditava em Deus (o relojoeiro do universo), aquele que criou o mundo e o pôs para funcionar. Desde 

então, o mundo funcionava como um relógio em bom estado: de modo preciso e regido por leis naturas. 

Conhecer essas leis era sinal de progresso. Interessados em conhecê-las, os iluministas dedicavam-se 

a ciência e se encantavam com as descobertas científicas. 

Por fim, é importante lembrar que o Iluminismo foi também uma reação ao Antigo Regime: monarquias 

absolutistas em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, as pessoas eram proibidas 

de dizer o que pensavam. Os iluministas opunham-se ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do 

clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. 

Alguns pensadores iluministas. 

Os pensadores iluministas preocupavam-se com Ciência, Filosofia, Literatura e muitas outras áreas do 

conhecimento. Alguns dos mais conhecidos foram Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. 

John Locke e o liberalismo político 

O inglês John Locke (1632-1704) dizia que todos os homens, ao nascerem, tinham direitos naturais: 

direito a vida, a liberdade e a propriedade. Para garantir e proteger esses direitos naturais, os homens 

haviam criado os governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem a vida, a liberdade e a 

propriedade, as pessoas teriam o direito de se revoltar contra eles. Por essas suas ideias, Locke é 

considerado um dos “pais” do liberalismo político. 

Voltaire: liberdade de expressão e tolerância 

https://www.youtube.com/watch?v=QCDXvQQS6i8
https://www.youtube.com/watch?v=90POiNUo86k
https://www.youtube.com/watch?v=3ESkxyY9qio
https://www.youtube.com/watch?v=0ygggorGLt0
https://www.youtube.com/watch?v=JlYakqavefQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDT1uVbethI
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O francês Voltaire, cujo nome era François-Marie Arouet (1694-1778), tornou-se conhecido por suas 

críticas a Igreja Católica e a monarquia absolutista francesa, por seu combate a ignorância, ao 

preconceito e ao fanatismo religioso. Por dizer o que pensava, usando a sátira e a ironia, foi preso duas 

vezes e, para escapar de uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os três anos em que 

permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Locke. Com base 

nessa vivência, Voltaire escreveu Cartas Inglesas, obra na qual elogia a Inglaterra por ser um país em 

que havia liberdade de expressão, de religião e o poder do rei era limitado. 

Elogiando a Inglaterra, Voltaire pretendia criticar a intolerância e o absolutismo existentes na França. 

Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. É dele a conhecida frase 

“Posso não concordar com nenhuma palavra do que você me disse, mas defenderei até a morte o seu 

direito de dizê-lo”. 

Montesquieu e a autonomia dos poderes 

O jurista francês Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu (1689-1755), não se contentou 

apenas em apontar problemas da sociedade em que vivia, apresentou também soluções para os 

resolver. 

Em sua principal obra, O espírito das leis, dizia que “qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar 

dele”, então era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou um só grupo 

de notáveis. Então propôs a divisão em três poderes. Inspirados em suas ideias, os estadunidenses 

Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em três: Executivo 

(para administrar o país e executar as leis), Legislativo (para elaborar e aprovar as leis), Judiciário 

(para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos). 

Segundo essa teoria, o governo assim dividido só funcionaria bem se os três poderes fossem autônomos, 

isto é, se um não intrometesse na área do outro. 

Rousseau e o contrato social 

Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) continuam sendo atuais. 

Em uma de suas principais obras O contrato Social. Rousseau defende a ideia de que o povo é 

soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral. Assim, para esse pensador, se o governo 

escolhido por um povo não o estiver representando, o povo não só pode como deve substituí-lo. Essas 

ideias influenciaram os revolucionários dentro e fora da França, onde passou a viver em 1742. Os 

escritos de Rousseau foram, por exemplo, uma das fontes de inspiração da Revolução Francesa, cujo 

lema era: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Rousseau acreditava que “o homem nasce bom; e a sociedade que o corrompe”. Por isso, para 

Rousseau, as crianças deviam viver durante o maior tempo possível em seu estado “natural” de 

inocência. 

ATIVIDADES... 

1. Responda, a qual pensador iluminista poder ser associada cada uma das afirmações a seguir? 

a) “a vontade geral é então a essência da soberania, manifestando-se [...] por meio da participação dos 

cidadãos nas deliberações coletivas bem como na fiscalização do cumprimento delas. Portanto, é a 

vontade geral que deve dirigir o Estado geral, tornando a sociedade soberana e legítima.” 



8ºANO – SEMANA 3ª – ANO: 2021 –  9 

b) “[...] tudo estaria perdia se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres, ou do 

povo, exercesse três poderes: o fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os 

crimes ou as disputas de particulares. 

c) “Posso não concordar com nenhuma palavra do que você me disse, mas defenderei até a morte o seu 

direito de dizê-lo.” 

d) “ As pessoas não são obrigadas a aceitar um governo injusto e tem o direito de revoltar -se contra 

ele.” 

 Inglês 

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/yWccPqg1Dbl  ( Routines  / Simple prsent) 
Realizar  a  atividade   com  atenção  e capricho. 

TEMA:   Simple present  

OBJETIVO: Em discursos do cotidiano, empregar corretamente os verbos no presente; Reconhecer as 

diferentes formas de uso do Simple present. 

01-Relacione as figuras com as frases abaixo: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

a-(  ) She has breakfast at 8:00.          b-(  ) She brushes her teeth.      c-(  ) She takes a shower every day. 

d-(  ) She wakes up early.                    e-(  ) She gets dressed her clothes. 

02- Agora, escreva um pequeno texto em Inglês com o tema “ My routine”. Use os verbos que você apren-
deu na atividade (1): 

 Arte 

Orientações: ▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

                      ▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

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 
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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.  

 

 
 Educação Física 

Orientações:  

▪ Vocês deverão colocar o nome completo, série e a data no caderno e a temática da aula; 

▪ O texto deverá ser lido, as atividades copiadas no caderno e logo deverá ser entregue ao professor 

através de foto enviada no whatsapp privado do professor; 

Qualquer dúvida estou a disposição; 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes - Esportes de marca. 

Objetivo: (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas dife-

rentes manifestações (profissional e comunitário/lazer). 
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      (EF67EF06) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a par-

ticipação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover saúde. 

VOLEIBOL 

 

 Assim como no voleibol, todos os demais esportes são possíveis encontrar casos de doping. Mas o 

que é Doping? 

 É chamado de doping, o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempe-

nho dos atletas durante uma competição. O uso de medicamentos por alguns atletas, além de trazerem 

riscos a saúde, é antiético, pois nesse caso, não há igualdade de condições entre os atletas. 

 Atualmente, existe uma lista de medicamentos proibidos. Essas drogas são agrupadas nas seguintes 

classes: 

 Estimulantes – agem direto sobre o sistema nervoso central, fazendo o mesmo efeito da adrenalina 

(neurotransmissor que tem efeito sobre o sistema nervoso, preparando o organismo para um grande 

esforço físico). 

 Analgésicos Narcóticos - atuam no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de dor. 

 Agentes anabólicos – agem aumentando o tamanho dos músculos. 

 Diuréticos – atua aumentando a produção e a excreção, causando a perda de peso. São usados 

também para o mascaramento de doping. 

 Betabloqueadores: agem diminuindo a pressão arterial e ajudam a manter estáveis as mãos do 

atleta. É usado em competições como o tiro. 

 Em 1999 foi fundada a World Anti-Doping Agency (WADA), para o combate da prática do doping 

pelos atletas. Essa Agência Mundial criou um código mundial anti-doping (CMAD), que é utilizado pela 

maioria das Federações Internacionais e pelo Comitê Olímpico Internacional. 

 

ATIVIDADE 

1- Como detectar o doping? 

2- Quais as possíveis punições para o atleta que for detectado no doping? 

3- Quais os riscos do doping para a saúde? 

4- Cite um caso de doping no voleibol. 

Faça uma desenho para uma campanha anti doping no voleibol. 

https://www.infoescola.com/farmacologia/diureticos/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/pressao-arterial/

