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A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante.   (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  

Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   
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Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 

A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  
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Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA - PORTUGÊS 

Nº 1 – 8º ANO 

 
 

CARO ESTUDANTE,  
Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma 
pandemia no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, 
pensamos em garantir sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse 
material que você recebeu traz oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no 
conforto do seu lar,  durante esse período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e 
garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 
espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 
atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 
precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 
aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 
educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 
caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 
necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 
e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 
E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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Querido(a) aluno(a), 

Tivemos um ano difícil, com muitas lutas, porém não deixamos de assumir o 
compromisso com vocês durante esse período. Sempre acreditando que vocês são 
capazes, inteligentes e, com a determinação certa, podem alcançar todas as metas e 
sonhos a que se propuserem. O que precisam é de empenho, manter o foco no que é 
importante: estudar, aprender e batalhar muito e sem medo. 

Acreditem em vocês, na sua capacidade, no seu potencial, pois você pode. O 
segredo é: ter força de vontade e querer SER uma pessoa única, singular. E isso não é 
errado, isso é maravilhoso! Com maior ou menor dificuldade todos podemos ser o que 
queremos SER. 

Encontrem referências, inspiração, modelos de vida na família, amigos, 
professores. Desconheçam limitações, quebrem barreiras, superem obstáculos. 
Procurem o sucesso, a realização pessoal e a felicidade todos os dias, agora. Um bom 
retorno às aulas e um FELIZ 2021.  
  

Conteúdo da Atividade: 
-Leitura e análise linguística/semiótica: 
-Efeitos de sentido e mecanismo da textualidade;  
- Estratégias de leitura: apreciação e réplica. 

Links de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu20-
9DuxqE&ab_channel=MaxiEduca 

Resumo do assunto: 

A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da 
linguagem verbal e não verbal para expressar à 
coletividade o seu posicionamento sobre variados 
assuntos. É uma crítica carregada de ironia e que 
reflete situações do cotidiano. 

Link de Texto para 
Consulta:  

https://www.coladaweb.com/redacao/charge  

Habilidade:  

[EF89LP33] Ler, de forma autônoma, e compreender 

romances, contos contemporâneos (...), crônicas visuais, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido. 

[EF89LP11] Produzir, revisar e editar peças e campanhas 

publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar 

de diferentes peças publicitárias. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu20-9DuxqE&ab_channel=MaxiEduca
https://www.youtube.com/watch?v=Zu20-9DuxqE&ab_channel=MaxiEduca
https://www.coladaweb.com/redacao/charge
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

A Charge 
A charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e 

está presente em revistas e principalmente jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que 
captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo 
de crítica, geralmente permeada por fina ironia. Mas o que tem a charge a ver com a linguagem? A resposta 
para essa pergunta é: Tudo! A charge não se resume a uma imagem, engana-se quem acha que ela nada 
mais é do que uma piada gráfica. Não é por acaso que elas são normalmente publicadas em meio a artigos 
de opinião e cartas de leitores. A charge constitui um gênero textual interessante, que combina a linguagem 
verbal e a não verbal, e pode indicar opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia (o chargista). 

 https://brasilescola.uol.com.br/redacao/charges.htm 

Leia a charge abaixo e responda a questão que se segue: 

 
https://blogdoaftm.com.br/charge-geracao-internet/ 

Questão 1. A charge é um gênero textual que, por meio de seu tom caricatural, tem 
como objetivo satirizar algum acontecimento da atualidade. Sendo assim, em que 
reside o humor dessa charge? 
A) O uso de gíria para fazer o leitor rir. 

B) O humor da charge se dá pelo duplo sentido da palavra “viralizar”. 

C) A caracterização das personagens foi o que produziu humor. 

D) O fato de o menino desconhecer o significado da palavra “viralizar”.  

TEMA: PANDEMIA 

Conteúdo da atividade: Estratégias de leitura e Charge 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

 EF89LP11 Ler, de forma autônoma, e compreender – 

selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes.  

Resumo do Assunto: 

Reconhecer gênero textual que faz críticas aos 
temas de interesse público, tipo Charge que tem a 
finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os 
acontecimentos atuais que despertam o interesse 
público. Muito usado em jornais e revistas por causa 
do cunho político e social. 

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=9LsbUVtY3UU&ab

_channel=M%C3%ADdiaLexa  

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/charges.htm
https://blogdoaftm.com.br/charge-geracao-internet/
https://www.youtube.com/watch?v=9LsbUVtY3UU&ab_channel=M%C3%ADdiaLexa
https://www.youtube.com/watch?v=9LsbUVtY3UU&ab_channel=M%C3%ADdiaLexa
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Após acessar o link para assistir ao videoclipe e ouvir a música de Carlinhos 
Brown, leia a letra abaixo e responda a questão que se segue: 
https://www.youtube.com/watch?v=kiz5mFkOqn0 
 

 

Tamo junto 

(Não desista) 

(Carlinhos Brown 

e Sérgio Valente) 

 
Não abandone o seu futuro 
Dê duro, lute por ele  

(Você não tá sozinho) 

Não abandone o seu destino 

Só o ensino te leva lá 

(Você não tá sozinho) 

Não abandone você mesmo  

Recarregue pra recomeçar 

(Você não tá sozinho) 

 

Agora tá difícil, irmão, 

Aprender com escola de mão 

Mas vai passar, vai passar 

Quem não parar vai chegar lá 

 

Não desista, resista sim 

Não desista, desista não     (refrão) 

Não desista do seu futuro 

Não desista da Educação 

 
Se não dá pra ir pra escola agora 
Não deixe a escola ficar longe de você 

Ligue, clique, se conecte 

Não desista do direito... seu direito de aprender 

 

O mundo parou, parou, 

Mas ninguém vai te parar  

Tá chato, tá - tá - tá - tá 

Tá dureza, tá - tá- tá - tá 

Mas uma certeza, tem - tem - tem - tem 

Quem não parar vai chegar lá, meu bem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiz5mFkOqn0 

 

Questão 2. Em qual passagem do texto estão os versos que 

se referem diretamente à modalidade do ensino remoto? 

 
A) 1ª estrofe 
B) 2ª estrofe 

C) 4ª estrofe 

D) No refrão 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
  

TEMA: PANDEMIA 

Conteúdo da atividade: Campanha publicitária 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

Analisar o uso de recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos e seus efeitos de sentido. 

Resumo do Assunto: 
Os textos de campanha publicitária educativa visam alertar 

a população sobre um assunto, focando na colaboração da 

população e na importância das ações de seus leitores.  

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=Cq74uTITEzI&ab_cha

nnel=Evolucional  

Link de texto para consulta: https://www.todamateria.com.br/texto-publicitario/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq74uTITEzI&ab_channel=Evolucional
https://www.youtube.com/watch?v=Cq74uTITEzI&ab_channel=Evolucional
https://www.todamateria.com.br/texto-publicitario/
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Campanhas Publicitárias 
 

As campanhas publicitárias educativas têm por objetivo oferecer informações corretas 
e atualizadas a um grande número de pessoas, visando conscientizar, mudar 
comportamentos, atitudes e práticas ligadas à prevenção de suas vulnerabilidades, 
cuidados com a saúde, empoderamento, exercício dos direitos e enfrentamento das 
violências, etc. Usam como estratégia apelativa e argumentativa imagens, escolhas 
lexicais como adjetivos, advérbios e verbos no imperativo e possuem textos curtos e 
objetivos. 
 
Questão 3. Leia a mensagem de linguagem verbal e não verbal da campanha 
abaixo: 
 
Esse texto é uma propaganda veiculada com o intuito de 
disseminar uma ideia. Esse gênero textual utiliza-se da 
persuasão com uma intencionalidade específica. O principal 
objetivo desse texto é: 
 
A) convencer as pessoas de que o uso da máscara é uma 
forma de proteger a si e aos outros do contágio da covid-19.  
B) demonstrar que a propaganda tem um caráter 
institucional e, por essa razão, não pretende vender 
produtos.  
C) informar à população que a covid-19 é uma doença que 
mata e que, por essa razão, deve ser prevenida apenas com 
o uso de máscara.  
D) sugerir que a sociedade combata a doença, observando os sintomas apresentados e 
procurando auxílio médico.  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: PANDEMIA 

Conteúdo da atividade: Vozes Verbais 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 

verbos na voz ativa e passiva, interpretando os 

efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo 

(agente da passiva)  

Resumo do Assunto: 

As vozes do verbo são a forma como os verbos se 

apresentam na oração a fim de determinar se o 

sujeito pratica ou recebe a ação. São 

elas: ativa, passiva ou reflexiva. 

Link de vídeo para consulta: 
https://www.youtube.com/watch?v=6NmZ2B9F5ZA&
ab_channel=Portugu%C3%AAscomLet%C3%ADcia  

Link de texto para consulta: https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NmZ2B9F5ZA&ab_channel=Portugu%C3%AAscomLet%C3%ADcia
https://www.youtube.com/watch?v=6NmZ2B9F5ZA&ab_channel=Portugu%C3%AAscomLet%C3%ADcia
https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/
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As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de 
determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Existem três tipos delas: 
 

Voz ativa Sujeito é o agente da ação. Ex:: A vacina chegará para todos.  

Voz passiva analítica Sujeito sofre a ação.  Ex: Todos serão imunizados pela vacina. 

Voz passiva sintética Sujeito sofre a ação.  (se) Ex: Criou-se vacinas em tempo recorde.  

Voz reflexiva Sujeito pratica e sofre a ação. Ex: Vovó se lamenta, mas cumpre isolamento 

https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/  

 

Leia a declaração do pesquisador científico Jadel Kratz sobre a pandemia e após 
isso, responda as questões que se seguem.  

 
https://coronavirus.msf.org.br/desafios-da-vacina/?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3k1-
cvQzzt9a6pzTWMqbi9KRIdtbdBtAZkm7X-aneRTwEZT9MrjU2caAkv4EALw 
 

Questão 4. Em relação ao texto acima, marque a opção incorreta: 
A) Em “A Covid-19, aquela que será conhecida como a primeira pandemia moderna...” 
, a voz verbal destacada está na passiva.  
B) É um texto de dois períodos, e no segundo período temos voz ativa. 
C) “Nenhum ser humano vivo” é o sujeito e o agente da ação verbal.  
D) “Pandemia” é o agente da passiva na oração ”A Covid-19, aquela que será 
conhecida como a primeira pandemia moderna, deixará marcas profundas...”  
 
Questão 5. No período “A Covid-19, aquela que será conhecida como a primeira 
pandemia moderna, deixará marcas profundas na sociedade global ” indique a voz 
verbal da oração destacada.  
 
A) Voz Ativa 
B) Voz Passiva analítica 
C) Voz Passiva sintética 
D) Voz Reflexiva 
  

https://www.todamateria.com.br/vozes-verbais/
https://coronavirus.msf.org.br/desafios-da-vacina/?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3k1-cvQzzt9a6pzTWMqbi9KRIdtbdBtAZkm7X-aneRTwEZT9MrjU2caAkv4EALw
https://coronavirus.msf.org.br/desafios-da-vacina/?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3k1-cvQzzt9a6pzTWMqbi9KRIdtbdBtAZkm7X-aneRTwEZT9MrjU2caAkv4EALw
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ATIVIDADE REMOTA DE MATEMÁTICA – 8º ANO 

 

Mensagem para o/a estudante: 

Olá estudante.  

Este ano foi muito complicado devido as restrições ao contato. Sentimos saudades das brincadeiras, do 
estudo, das atividades dentro e fora das unidades escolares. Mas enquanto nosso contato não for 
possível, estamos fazendo o máximo para que vocês continuem tendo acesso ao ensino. Dessa forma, 
apresentamos esse caderno com as mais diversas possibilidades para que vocês possam continuarem o 
estudo e a luta. Nunca desistam dos seus sonhos! Continuem se cuidando e cuidando dos outros que em 
breve estaremos juntos. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: Números 

Conteúdo da atividade: Potenciação e Radiciação 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

EF08MA02  

Resolver e elaborar problemas usando a relação 

entre potenciação e radiciação, para representar 

uma raiz como potência de expoente fracionário. 

 

EF08MA02BA  

Calcular área de figuras planas bem como o 

volume de blocos retangulares.  

Resumo do Assunto: 

A potenciação é considerada como uma multiplicação 

de um numeral por ele próprio uma determinada 

quantidade de repetições. Podemos exemplificar da 

seguinte forma: 

 

Este resultado, 
32 , é denominado de potência. Há 

outros elementos nesse 

processo de determinar a 

potência, ou seja, ao realizar  

 

têm-se que a base é o valor que é multiplicado por ele 

próprio e o expoente representa a quantidade de 

repetições de multiplicações de 2 por ele próprio. 

Já a radiciação pode ser considerada como uma 

operação inversa a potenciação. Vamos utilizar o 

exemplo da Questão 1. Ao fazermos a 
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potenciação 32 8  podemos também obter a 

radiciação, da seguinte forma, 

3 32 8 8 2    

 

 

 

  

O que há de novidade na radiciação é a simbologia 

 que se chama radical. Podemos trabalhar vários 

exemplos, ou seja, 4  , significa dizer que o índice 

dessa radiciação é 2 (quando o índice é o numeral 2 

ele fica oculto. Para outros números, deve estar 

explícito) e o radicando é 4. A leitura que fazemos é 

que existe um número que multiplicado por si próprio 

resulta em 4. Esse número é o 2, ou seja, 4 2 .  

Link de vídeo para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EjqfNoVbY8  

https://www.youtube.com/watch?v=RwPis6vr3Fo  

Link de texto para consulta: 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/  

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/radiciacao.ht

m  

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

 

1- Em um sítio há 10 jaqueiras. Cada jaqueira possui 10 galhos e em cada galho 

tem 10 jacas. Quantas jacas existem no sítio? (Fonte: Questão adaptada do Toda Matéria. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-potenciacao/>. Acesso em 17 dez. 2020) 

A) 1 
B) 10 
C) 100 
D) 1000 

  

Potenciação: base ↔ Radiciação: resultado. 

Potenciação: expoente ↔ Radiciação: índice. 

Potenciação: resultado ↔ Radiciação: radicando. 
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2 - A área de um terreno, em forma de quadrado, é 64 m2. Sabendo que a área de 

um quadrado é l2, sendo l o lado do quadrado. Qual o valor do lado do terreno? 

A) 1 m 
B) 8 m 
C) 32 m 
D) 64 m 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: Álgebra 

Conteúdo da atividade: Plano cartesiano: conceito, apresentação e 

associação de pares ordenados a pontos.  

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

EF08MA06  

Resolver e elaborar problemas que envolvam 

cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das 

operações.  

 

EF08MA07  

Associar uma equação linear de 1º grau com 

duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.  

Resumo do Assunto: O que é plano cartesiano 

O filósofo e matemático francês Renê 

Descartes desenvolveu a geometria analítica em 

1637. Essa nova geometria vinha para a possibilidade 

de se fazer uma observação analítica das figuras 

geométricas. Junto com isso, ele desenvolveu o plano 

cartesiano, pois com ele era possível representar 

todas as figuras em um plano a partir de pontos. 

A seguir, entenderemos os principais conceitos 

relacionados às aplicações do plano cartesiano. 

 

Retas numéricas 

 

Retas numéricas são retas onde podemos associar a 

cada ponto dela um número real, de tal forma que 

nenhum desses números seja utilizado duas vezes na 

reta. Para isso escolhemos um ponto O chamado 

l  
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origem, uma unidade de medida de comprimento e 

um sentido positivo (direita). 

 

Coordenadas cartesianas 

As coordenadas cartesianas são pares ordenados do 

tipo P (x,y) que são representados no plano 

cartesiano, sendo P o ponto, x é o número real que é 

abcissa de P e y o número real que é a ordenada de 

P. Podemos observar essa representação na figura a 

seguir. 

 

Quadrantes do plano cartesiano 

Quando olhamos para o plano cartesiano, vemos uma 

certa divisão causada pelo cruzamento dos eixos 

cartesianos. Dessa forma, essa divisão é conhecida 

como quadrantes. Esses quadrantes são importantes, 

pois definem o sinal (positivo ou negativo) de cada 

ponto cartesiano. Como o nome já diz, são 4 divisões 

que podem ser observadas na figura a seguir. 

 

Na figura, da direita pra esquerda e de cima pra baixo, 

na ordem temos: 1° quadrante, 2° quadrante, 3° 

quadrante e 4° quadrante. 

Assim, os sinais para cada quadrante são: 

1° quadrante: ambas as coordenadas são positivas: 

x≥0 e y≥0; 

2° quadrante: a coordenada x é negativa e a y 

positiva: x≤0 e y≥0; 
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3° quadrante: ambas as coordenadas são negativas: 

x≤0 e y≤0; 

4° quadrante: apenas a coordenada y é negativa: x≥0 

e y≤0 

Fonte do texto: Todo estudo (Disponível em: < 

https://www.todoestudo.com.br/matematica/plano-cartesiano>. 

Acesso em 17 dez. 2020) 

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=9EjqfNoVbY8  

Link de texto para consulta: https://www.todoestudo.com.br/matematica/plano-

cartesiano  

 

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

 

3 - O treinador Rubinho coletou dados sobre 5 de seus jogadores de beisebol. Os 

pontos mostram o número do calçado e o número de pontos marcados essa 

semana pelos 5 jogadores, conforme a imagem abaixo.  

 
Fonte: Khan Academy (Disponível em: < https://pt.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-coord-
plane/coordinate-plane-quad-1/a/coordinate-plane-word-problems-practice>. Acesso em 17 dez. 2020) 

 

Dessa forma, qual jogador marcou o maior número de pontos? 

A) Carmen 
B) Paulo 
C) Rebeca 
D) Nádia 

 

 

 

https://www.todoestudo.com.br/matematica/plano-cartesiano
https://www.youtube.com/watch?v=9EjqfNoVbY8
https://www.todoestudo.com.br/matematica/plano-cartesiano
https://www.todoestudo.com.br/matematica/plano-cartesiano
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4 - A figura seguinte nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de 

referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o 

primeiro elemento do par, e o número deve ser o segundo elemento. 

 

Fonte: Colégio da Polícia Militar de Barbacena (Disponível em: 

<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/24102014132107916.pdf>. Acesso 

em 17 dez. 2020) 

Observando o quadro qual é a localização do menino andando de bicicleta? 

A) (7, G) 
B) (G, 7) 
C) (10, F) 
D) (G, 5) 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: Geometria  

Conteúdo da atividade: Figuras geométricas planas: triângulos e 
quadriláteros. Classificação e propriedades.  

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

EF08MA02BA  

Calcular área de figuras planas bem como o volume 
de blocos retangulares.  

 

EF08MA19  

Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas 
de área de figuras geométricas, utilizando expressões 
de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e 
círculos), em situações como determinar medida de 
terrenos.  

Resumo do Assunto: Áreas de Figuras Planas 

Triângulo 

Na maioria das situações, usamos as medidas da 

base e da altura de um triângulo para calcular a sua 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/ctpmbarbacena/24102014132107916.pdf


18 

 

área. Considere o triângulo representado abaixo, sua 

área será calculada, usando a seguinte fórmula: 

 

Sendo, 

Área: área do triângulo 
b: base 
h:altura 

 

Quadrado 

 

Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a 

medida de dois lados (l) dessa figura. Muitas vezes os 

lados são chamados de base (b) e altura (h). No 

quadrado a base é igual à altura (b=h). Logo, temos a 

fórmula da área: 

A = L2 ou A = b.h 

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=_QE8luLwo-A  

https://www.youtube.com/watch?v=es7E8YBfbRo  

https://www.youtube.com/watch?v=uT6sRYOzrhg  

Link de texto para consulta: https://www.todamateria.com.br/geometria-plana/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_QE8luLwo-A
https://www.youtube.com/watch?v=es7E8YBfbRo
https://www.youtube.com/watch?v=uT6sRYOzrhg
https://www.todamateria.com.br/geometria-plana/
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ATIVIDADE A SER REALIZADA  

 

5 - Qual é a área da figura abaixo cujas medidas, em centímetros, estão indicadas 

na figura?  

 

A) 10 cm2 
B) 100 cm2 
C) 125 cm2 
D) 250 cm2 

 

Cálculos e Anotações:  
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CADERNO PEDAGÓGICO - INGLÊS - 8º ANO 

Para questões de 1 a 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rq6mENjGYHY 

1- O texto acima está no Future Tense. Escolha a alternativa que mostra a principal 

característica desse tempo verbal utilizado no texto: 

a) Situações corriqueiras 

b) Situações planejadas 

c) Previsões 

d) Evidências 

 

2- De acordo com o texto, qual o verbo marca o Future Tense: 

a) Will 

b) Have 

c) To Be 

d) Do 

 

3- A frase, “I definitely won’t go out with my friends tomorrow” (linha 4) está na forma: 

a) Interrogativa 

b) Negativa 

c) Afirmativa 

d) É uma tag question 

 

4- “I’ll probably play some videogames after work.” (linha 2). Marque a alternativa 

que corresponde à forma negativa da frase destacada: 

a) I won’t probably play some videogames after work 

b) I don’t probably play some videogames after work 

c) I didn’t probably play some videogames after work 

d) I am not probably play some videogames after work 
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Para questão 5 

Today, I'm going to do the shopping and clean up the house. In the afternoon, 

I'm going to meet my friends and watch a video with them. We're going to spend 

some time together as we haven't seen each other for a while. 

In the evening, I'm going to call my grandmother and tell her I'm going to send 

her some pictures of my wedding. She's really curious to see them. 

Today, I'm not going to work too much because I don't want to get tired. I have 

an important party to go to on the weekend. I'm really excited about it! 

See  you! 

 

By Jane Brown 

https://brainly.com.br/tarefa/6801883 

 

5- Marque a alternativa que contém a melhor tradução da frase a seguir:”In the 

afternoon, I’m going to meet my friends and watch a video with them.” 

a) Encontrei meus amigos e assisti a um vídeo com eles 

b) Encontro meus amigos e assisto a um vídeo com eles 

c) À tarde, vou encontrar meus amigos e assistir a um vídeo com eles 

d) Estava encontrando meus amigos e assistindo a um vídeo com eles 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA – CIÊNCIAS NATURAIS 

Nº 1 – 8º ANO 

Mensagem de Boas-Vindas: 

Queridas alunas e alunos, bom retorno para todos nós! 

Neste momento, estamos voltando das férias cheios de energia, com saudade dos/as 
colegas, dos professores e professoras, além da vontade de que o isolamento social e a 
pandemia terminem o quanto antes! Esse momento está próximo e logo ESTAREMOS juntos 
novamente. Enquanto isso não acontece, vamos estar sempre em contato através desse 
caderno que você acabou de receber!  

Iremos relembrar muita coisa que estudamos em 2020 e conhecer assuntos novos 
também. Esse caderno é o “pontapé” inicial para a gente iniciar 2021 com mais segurança na 
nossa capacidade, mais firmeza nos estudos e mais esperança de dias melhores. Montamos 
esse Caderno Pedagógico com todo carinho e amor para você e queremos o seu sucesso nesse 
retorno aos estudos. 

Nós, professores e professoras de Lauro de Freitas, desejamos que você e sua família 
possam aproveitar esse material e possam descobrir juntos a beleza das Ciências Naturais. 
Iremos indicar alguns links para você aumentar as possibilidades de você entender o que vamos 
estudar. 

Grande abraços e bons estudos! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: Pandemia do Coronavírus 

CONTEÚDO DA 
ATIVIDADE 

1. Fontes e tipos de energia 

2. Transformação de energia 

3. Uso consciente de energia elétrica 

HABILIDADES QUE 
VAMOS TRABALHAR 

[EF08CI01] Identificar e classificar diferentes fontes 

(renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em 

residências, comunidades ou cidades.  

[EF08CI06] Discutir e avaliar usinas de geração de energia 

elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e 

como essa energia chega e é usada em sua cidade, 

comunidade, casa ou escola.  

LINKS PARA ESTUDO: 

REDE COVIDA – UFBA [https://coronavirus.ufba.br/] 

COELBA [https://servicos.coelba.com.br/Pages/index.aspx]  

 

https://coronavirus.ufba.br/
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Texto 1:  

C O VI D - 1 9 :  I M P A C TO S  E  EX P EC TA TI VA S  N O  
S ETO R D E  EN ERG I A  S O L A R 

Pesquisa da Greener sobre o mercado de energia solar fotovoltaica demonstra reduções nos 

investimentos e dificuldades na produção dos equipamentos. 

 

A COVID-19 chegou ao Brasil em fevereiro e seu alastramento, junto às medidas de 

contenção, afetou a todos os segmentos de mercado. 

Os impactos também afetaram o segmento de energia solar fotovoltaica, um setor obteve 

crescimento exponencial nos últimos anos no Brasil. A possibilidade de reduções nos 

investimentos e dificuldades na produção dos equipamentos são exemplos das 

consequências que afetam esse setor. 

Com o objetivo de identificar os reais impactos na cadeia de valor, o estudo da Greener, 

empresa de Pesquisa e Consultoria especializada no setor de energia solar fotovoltaica, 

traz dados e informações sobre esses negócios. A coleta das informações junto aos 

envolvidos no setor fotovoltaico nacional ocorreu entre os dias 19 e 24 de março. 

A pesquisa contou com a participação de 541 empresas de todas as regiões do Brasil, 

com forte engajamento dos gestores, que representaram mais de 75% da amostra. 

Agentes de todos os ramos de atuação participaram da pesquisa, com destaque aos 

integradores, tanto de pequeno quanto de médio porte. 

Segundo dados da pesquisa: 
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“As informações obtidas pelo questionário demonstram que, no momento, um 

dos principais impactos para o setor fotovoltaico está relacionado à redução da 

demanda. [...] Apesar da produção estar sendo retomada, sobretudo na China, 

possíveis restrições logísticas são os principais fatores de preocupações 

apontados pelos fabricantes consultados.” 

Considerando a energia como serviço essencial e o crescente investimento da sociedade 

em energias renováveis e geração distribuída, observamos que o segmento de energia 

solar fotovoltaica foi surpreendido com uma rápida retração na avaliação de projetos, nas 

contratações e na alta dos preços dos módulos solares e equipamentos pertinentes.  

Vale destacar alguns resultados: 71% dos participantes alegaram já ter perdido um 

negócio, seja por desistência ou por adiamento; 83% notaram uma redução do número 

de interessados em adquirir um sistema fotovoltaico; 50% afirmam já terem sido 

impactados pelo aumento do custo dos equipamentos, consequência da alta cambial 

pela qual passamos; 70% das empresas já operam em home-office e 19% pretendem 

implantar o home-office em parte ou na totalidade da equipe; O caixa das empresas é 

considerado como um dos fatores de maior turbulência. 

Disponível em https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/covid-19-impactos-e-expectativas-no-setor-de-

energia-solar,197d8cad902c2710VgnVCM1000004c00210aRCRD (Acessado em 20/12/2020) 

QUESTÕES 

[1] Diversos setores da sociedade sofreram os impactos provocados pela pandemia da 

COVID-19. O setor energético foi um deles. A reportagem que abre a nossa atividade 

aborda um tipo bem específico de energia, obtida a partir da incidência solar. Sobre os 

tipos de energia, classifique as fontes apresentadas abaixo como renováveis e não-

renováveis: 

(a) Petróleo e carvão natural – fontes renováveis; 
(b) Vento, água e sol – fontes não-renováveis; 
(c) Gás natural e biomassa – fontes-não-renováveis; 
(d) Sol, biomassa e hídrica – fontes renováveis.  

[2] Ainda considerando os tipos de energia existentes, leia atentamente as descrições 

energéticas abaixo e faça as associações correspondentes com o nome que cada uma 

delas recebe: 

Descrições:  

I. Tipo de energia associada ao movimento de um corpo ou objeto.  
II. Tipo de energia associada a uma situação de armazenamento, estando pronta para se 

transformar em outro tipo de energia.  
III. Tipo de energia associada ao movimento, especificamente ao movimento do ar (vento) 
IV. Tipo de energia presente nas substâncias químicas. 

Tipos de Energia: 

(        ) Energia potencial química.  

(        ) Energia eólica.  

(        ) Energia mecânica cinética.  

(        ) Energia mecânica potencial 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/covid-19-impactos-e-expectativas-no-setor-de-energia-solar,197d8cad902c2710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/covid-19-impactos-e-expectativas-no-setor-de-energia-solar,197d8cad902c2710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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A alternativa que apresenta a associação correta é: 

(a) IV – II – I – III  

(b) I – II – III – IV  

(c) IV – III – I – II  

(d) III – IV – II – I 
 

[3] O capítulo 12 do seu livro didático, que traz como tema a produção e o uso de energia 

elétrica, apresenta, entre outras coisas, alguns gráficos que refletem o comportamento da 

população brasileira frente ao consumo de energia.  

 

 

 

 

A análise desse gráfico permite-nos afirmar que: 

 

(a) A maior fonte de energia consumida pelos brasileiros vem de fontes renováveis, que 
mostra uma maior conscientização sobre a preservação dos recursos naturais;  

(b)  O tipo de energia abordado no texto 1, chamada solar fotovoltaica, pode ser incluída no 
gráfico como Outras renováveis, correspondendo a apenas 2,5% do consumo geral 
nacional. 

(c) O gás natural, presente no gráfico na 6ª posição, é um tipo de energia que pode ser usada 
em todos os setores, ou seja, sua aplicação é ilimitada. 

(d) A energia proveniente da combustão da lenha possui muitas vantagens, inclusive por não 
gerar nenhum impacto negativo ao meio ambiente.  

 



26 

 

[4] Observe atentamente o esquema abaixo, que representa os processos de 

transformação de energia,  

 

Fonte: http://mathluiz.blogspot.com/2016/10/questao-49-vestibulinho-etec-centro.html  

 

Quando consideramos as fontes, renováveis ou não, que darão origem a energia elétrica 

que será transmitida até as nossas residências, podemos afirmar que: 

 

(a) Uma usina hidrelétrica, ao usar a água para a geração de energia (fonte renovável), 
provoca poucos impactos ao ambiente, mesmo se considerarmos a destruição de 
grandes áreas nativas para a instalação das represas.  

(b) Nos casos das usinas termelétricas, que geram energia elétrica a partir do calor liberado 
pela queima de combustíveis, uma das vantagens é sua grande disponibilidade. Contudo, 
apresenta um alto grau de emissão de gases poluentes do efeito estufa.  

(c) As usinas eólicas, que utilizam o vento a seu favor, é um tipo de energia altamente cara 
e também colaboram na emissão de gases poluentes.  

(d) No caso dos aterros sanitários, onde o lixo em putrefação e queimado para alimentar os 
geradores, verifica-se que uma das principais vantagens é o aumento de resíduos no 
solo.  

 

[5] Independente da fonte responsável em gerar a energia elétrica que utilizamos em 

nossas casas, precisamos nos conscientizar quanto ao uso sustentável desse recurso. 

Sendo assim, constituem-se enquanto ações positivas:  

(a) O uso amplo de energia elétrica residencial, especialmente no uso da iluminação nos 
cômodos, mesmo nos casos onde a iluminação natural (sol) esteja presente;  

(b) Um maior uso de equipamentos elétricos-eletrônicos, uma vez que o curso com a energia 
elétrica compromete pouco no orçamento familiar; 

(c) Devemos ampliar o uso da energia elétrica residencial pois isto gerará menos impactos 
ambientais e maior oferta de emprego para a população. 

(a)  A revisão das instalações elétricas residenciais e atenção ao desligamento dos 
equipamentos quando não estiverem em uso;  

  

http://mathluiz.blogspot.com/2016/10/questao-49-vestibulinho-etec-centro.html
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA - HISTÓRIA 

Nº 1 – 8º ANO 

 

CARO ESTUDANTE,  

Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma 

pandemia no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, 

pensamos em garantir sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse 

material que você recebeu, foi elaborado com muito carinho e traz para você a 

oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no conforto do seu lar,  durante 

esse período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e garanta seu aprendizado de 

excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 

espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 

precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 

aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 

caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 

necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 

e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 

 

E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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LEIA COM ATENÇÃO E RESPONDA 

 
A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um 
processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades 
individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução 
também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela 
representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução 
Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. 
 

 

CONTEÚDO DA ATIVIDADE: A REVOLUÇÃO FRANCESA E A ERA NAPOLEÔNICA 

LINK DE VÍDEO PARA 
CONSULTA: https://www.youtube.com/watch?v=_46qYt8cETc&featur

e=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=ceCcZooYDBo 

RESUMO DO ASSUNTO: 
A importância da Revolução Francesa é tamanha 
que os historiadores a utilizam para marcar o fim da 
Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. 

Sua queda representou o enfraquecimento do 
poder político dos reis franceses, tornando-se um 
dos principais símbolos do processo revolucionário. 

HABILIDADE:  
[EF08HI04X] Identificar e relacionar os processos da 
Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa 
e no mundo, destacando a importância da Declaração 
dos Direitos Humanos para a sociedade atual. 

https://www.youtube.com/watch?v=_46qYt8cETc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_46qYt8cETc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ceCcZooYDBo


29 

 

 

Questão 1. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando 

Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França com o Golpe de 18 de Brumário. Esse 
acontecimento foi influenciado pelos ideais do: 

a) Romantismo 
b) Iluminismo 
c) Socialismo 
d) Anarquismo 

 

Questão 2.  Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas 

durante a Revolução Francesa foram realizados pelo povo, a massa formada 
principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe que teve grande peso com 
o deflagrar da Revolução e sua condução foi: 
 

a) a burguesia. 
b) a nobreza. 
c) o clero. 
d) os vassalos. 
 

Questão 3. Em 1804, Napoleão Bonaparte instituiu o Código Civil Napoleônico, que 

garantia, por lei, os valores da burguesia. Entre esses valores estavam: 
 

a) as liberdades individuais, a garantia da autoridade da Igreja sobre as 

diretrizes do Estado e a manutenção dos privilégios aristocráticos. 

b) a abolição da servidão, a abolição da propriedade privada e a 

instituição de comunas rurais. 

c) as liberdades individuais, o Estado laico, a proteção do direito de 

propriedade e a abolição da servidão; 

d) a intervenção do Estado na economia, a liberdade de crença religiosa 

e a proteção do direito de propriedade. 

 

 

O Antigo Regime 

Com 28 milhões de habitantes, a França do final do século XVIII 

era o país mais populoso da Europa e também um dos mais 

injustos. Os franceses viviam sob o Antigo Regime, uma sociedade 

em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se 

apresentava como representante de Deus na Terra (absolutismo de 

direito divino). Naquela época, a sociedade francesa estava 

dividida em três estados: o primeiro estado (o clero); o segundo 

estado (a nobreza); o terceiro estado (camponeses, trabalhadores 

das cidades e os burgueses). O rei, os nobres e o clero possuíam 

terras, poder e privilégios, como o de não pagar quase nenhum 

imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e 

sustentava, com o seu trabalho, o primeiro e o segundo estado. Os 

camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo e, em caso 

de uma má colheita, eles passavam fome. Isto gerava frequentes 

protestos.  
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Questão 4.  “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado 

para reprimir a contrarrevolução [...]. É a parte sombria e mesmo terrível desse período 

da Revolução 

Francesa, mas é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”  São exemplos dos 
“dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o período do 
Terror: 

 

 a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do 
pão. 
 b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no norte da 
África.  
 c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários 
dos      operários.  
 d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da 
monarquia constitucional.  

 

“A Constituição de 1791 estabeleceu a monarquia constitucional e consagrou a divisão de poderes – Executivo, Legislativo, 

Judiciário. ... A Constituição de 1791, no lugar da antiga divisão dos indivíduos em nobres e plebeus, tipicamente feudal, 

consagrou um novo princípio de distinção entre os indivíduos: a riqueza.” 

 

Questão 5.  No preâmbulo da Constituição francesa de 1791 lê-se: Não há mais 

nobreza, nem distinções hereditárias, nem distinções de Ordens, nem regime feudal... 

Não há mais nem venalidade, nem hereditariedade de qualquer ofício público; não há 

mais para qualquer porção da Nação, nem para qualquer indivíduo qualquer privilégio 

nem exceção... Do texto depreende-se que, na França do Antigo Regime, as pessoas 

careciam de: 

 
a) igualdade jurídica.  
b) direitos de herança.  
c) liberdade de movimento.  
d) privilégios coletivos.  
 

 

  

 

Características do Terror 
Em 1793, a França havia instaurado o regime republicanos e se via 
ameaçada por países como Inglaterra, Império Russo e Império Austro-
Húngaro. 
Internamente, as distintas correntes políticas como os girondinos, jacobinos 
e nobres emigrados, lutavam pelo poder. 
Assim, a Convenção, que governava o país, adota medidas de exceção e 
suspende a Constituição da I República e entrega o governo ao Comitê de 
Salvação Pública. 
Neste comitê, estão os membros mais radicais, chamados jacobinos, que 
fazem aprovar a Lei dos Suspeitos, em 17 de setembro de 1793, que deveria 
vigorar por dez meses. 
Esta lei permitia deter qualquer cidadão, homem ou mulher, que fosse 
suspeito de conspirar contra a Revolução Francesa. 
O período do Terror fez vítimas de todas as condições sociais e os mais 
célebres guilhotinados foram o rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria 
Antonieta, ambos em 1793. 
O símbolo desta época, sem dúvida, foi a guilhotina. Esta máquina foi 
recuperada pelo médico Joseph Guillotin (1738-1814) que a considerava um 
método menos cruel que a forca ou a decapitação. Durante o período do 
Terror estão registradas mais de 15.000 mortes por este instrumento. 
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ARTE(S) CÊNICA(S) 

ATIVIDADE REMOTA Nº 01- 8º ANO 

 

Queridas e queridos estudantes  

Foram muitos desafios enfrentados no ano de 2020, tivemos que aprender, na 

prática, a ética do cuidado conosco e com o próximo, tivemos que resistir para não 

sucumbir, foram muitas as aprendizagens, nos reinventamos e ressignificamos as 

formas de estar no mundo.  

Neste caderno de atividade, convido todas e todos a embarcarem em mais um 

desafio remoto. Proponho pensarmos na Arte como forma de resistência e de 

empoderamento.  

Portanto, vamos fazer e experimentar a Arte da Cena como possibilidade de 

ampliar o olhar, de criar novos sentidos diante das variadas situações da vida, de 

tornarmos nossa voz audível, nossos corpos/pensamentos visíveis e transformarmos 

realidades por meio das expressões artísticas. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da 
Atividade:  

Conceito de Arte, apreciação estética e 
Dramaturgia para teatro.  

Habilidades que 
vamos trabalhar: 

EF69AR27 Pesquisar e criar formas de 
dramaturgias e espaços cênicos para o 
acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 
contemporâneo.  
EF69AR71BA Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, problematizando 
estereótipos e debatendo sobre o respeito às 
diferenças e a diversidade de gênero, raça, 
sexualidade e suas interseccionalidades. 

Resumo do assunto:  Apresentar as diferentes linguagens artísticas, 
especificamente o teatro e as características do 
texto dramático. Articular estes elementos com 
tema integrador sugerido: identidade. 

Link de vídeo para 
consulta: 

Entrevista sobre a peça: O Pequeno Príncipe 
Preto https://youtu.be/HW5BNks1tmM 
 

 

Vamos refletir um pouco sobre Arte e a experiencia estética? 

Quando pensamos no conceito de Arte muitas imagens, sons, palavras, 

movimentos, cores e sensações invadem nosso pensamento, como por exemplo a 

tela Operários de Tarsila do Amaral, ou a obra de arte Caminhando de Ligia Clarck 

https://youtu.be/HW5BNks1tmM
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onde a artista propõe desmistificar a arte e o artista e desalienar o espectador, 

compartilhando a criação da obra. Podemos imaginar, também, uma coreografia do 

grupo de dança Zuarte, as peças do Teatro do Oprimido de Augusto Boal ou 

dramaturgias de Ariano Suassuna, como é o caso do Auto da compadecida, que foi 

encenada no Teatro e posteriormente adaptada para o cinema e para uma minissérie 

na TV, podemos vibrar só de lembrarmos um espetáculo circense no Circo Picolino, o 

grafite de Anarkia Boladona que rodou o mundo, ou as letras de Rap do grupo Fúria 

Consciente.  

Ficaríamos aqui, elencando as obras de arte e seus artistas, infinitamente, 

especialmente se tratando da nossa cultura que tem uma rica produção, com suas 

singularidades e diversidades. Entretanto, queremos saber como conceituar o que é 

Arte? Em primeiro lugar, este é um conceito nada fácil de definir. A Arte, por vezes, é 

subjetiva e efêmera, registra as características de um determinado período e ao 

mesmo tempo rompe com padrões deste mesmo período, é uma forma de resistência 

ou celebração e com certeza é processo continuo de pesquisa e criação. Na reflexão 

de Ferreira Gullar “A arte existe porque a vida não basta”, neste caso temos uma 

definição poética interessante que nos permite pensar na potência que a Arte tem de 

enriquecer a vida, fazendo-a pulsar. 

Nos componentes da Arte podemos encontrar as Artes Cênicas (Teatro, 

Performance, Circo), a Dança, Artes Plásticas/Artes Visuais, Música, Poesia dentre 

outras expressões. Mas no espaço deste caderno, vamos falar sobre Teatro e mais 

especificamente sobre dramaturgia para teatro.  

Podemos compreender Teatro como espaço físico, ou o edifício com aparatos 

necessários para que a representação aconteça. Contudo, podemos compreender 

também, que o teatro é a ação dramática onde conflitos, contradições e confrontos da 

sociedade, em diferentes épocas, são manifestados, mediados ou quem sabe 

revelados.  

 

O teatro só pode acontecer no edifício 

teatral? Evidente que não! Podemos fazer 

teatro em diferentes espaços, inclusive 

nas ruas e até mesmo na nossa própria 

residência, esta será nossa sugestão para 

que você experimente essa Arte milenar. 

Então, o que é imprescindível para 

fazermos Teatro? A presença do 

 

Teatro de Santa Isabel, Recife, Pernambuco, Brasil 
https://commons.wikimedia.org/wiki/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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espectador, das atrizes e/ou atores, ou de 

uma/um única/o atriz/ator que interpretará 

a personagem. Precisamos selecionar um 

texto dramático ou a adaptação destes 

textos, podemos buscar estímulos e 

usarmos a linguagem não verbal, são 

escolhas que faremos durante o processo 

de investigação e criação. 

 

Viva o Circo - Circo Picolino 
Acervo pessoal 

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA  

1) O que é imprescindível num espetáculo de teatro? 

a) Um palco, pois só podemos encenar dentro do teatro. 

b) Saber cantar. 

c) A presença do espectador, das atrizes e/ou atores, ou de uma/um única/o atriz/ator 

que interpretará a personagem. 

d) Figurinos belíssimos.  

 

Vamos conhecer uma peça para estimular a criação de vocês.  

Na peça teatral O Pequeno Príncipe Preto, o personagem do começo ao fim do 

espetáculo faz reflexões e fala consigo mesmo, ou se dirige ao público, expressando 

seus pensamentos – neste caso consideramos a peça um monólogo. Contudo, 

quando existe vários personagens conversam entre si, trata-se de diálogos.  

 

 

Texto 1 - Peça: O Pequeno Príncipe Preto 

 Pequeno Príncipe Preto – fala como se explicasse para o espectador.  

A minha pele é da cor do solo, quando eu rego, fica mais escura, cor de 

chocolate, de café quentinho. É que as cores são diferentes. Tem gente 

que diz que tem lápis cor de pele. Existem vários tons. Eu goooosto da 

minha cor. Eu goooosto dos meus traços. 

Fragmento da peça: O pequeno Príncipe Preto, uma ressignificação do livro O Pequeno 
Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Texto e direção: Rodrigo França, diretora 
residente da peça: Mery Delmond. O espetáculo é um monólogo com o ator Júnior 
Dantas. A narrativa fala sobre a importância de valorizarmos quem somos e de onde 
viemos, além de mostrar a força dos laços de afeto. 
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Sugestão de experiência estética – Na cena acima a questão racial é abordada. Veja 

a entrevista com o ator da peça e pense em uma situação de racismo que você 

presenciou. Acrescente ao monólogo do Pequeno Príncipe Preto coisas importantes que 

você queira falar. Elabore uma cena usando os elementos específicos da dramaturgia 

para teatro e tente responder as seguintes questões: Qual o problema? Quem? Onde? 

O que quer a Personagem? O que/quem a impede de...? Tudo isso ajuda a delinear a 

personagem e a situação. Ensaie o texto que você recriou e as possíveis partituras 

corporais, ou seja, as ações corporais para seu personagem que fortalecerá a cena. 

Escolha um lugar na sua casa adequado à proposta da cena e o figurino para o seu 

personagem, convide as pessoas que vivem com você (pois sabemos que ainda é 

necessário mantermos o distanciamento social) e apresente sua cena. Converse e 

registre essa experiência.      

 

 Vamos entender melhor o que é um Texto Dramático?  

Dramaturgia é o conjunto de princípios para a construção de uma obra. 

Importante percebermos que princípios não são regras fixas que limitam nossa 

capacidade de criar. A Dramaturgia para teatro, portanto, é a estrutura escrita onde 

os conflitos (sociais, políticos, afetivos entre outros), ações e reações humanas são 

vivenciados pelos personagens, num espaço e tempo definidos pelo dramaturgo, ou 

seja, pelo autor do texto.  

Aqui, no caderno de atividades destacaremos quatro aspectos importantes para 

a construção da dramaturgia teatral: Um texto dramático precisa de uma ideia, algo 

que queremos partilhar com o mundo, essa ideia pode surgir de diferentes estímulos: 

uma imagem, uma memória, uma sensação, a observação de questões do dia a dia, 

podemos nomear essa ideia central de conteúdo do texto dramático. É necessário 

selecionarmos as/os Personagens suas características psicológicas, afetivas, seus 

desejos e a relação que estabelecem com os outros personagens, pois é por meio de 

suas falas e atitudes que a ação acontece. O Conflito é o confronto, ou o contraste, 

de ideias, de opiniões, de desejos, não há ação dramática sem conflito. As didascália 

ou rubrica que é uma parte importante da dramaturgia teatral, pois são indicações 

cênicas que determinam a ação, a cena, o espaço ou a intensão do personagem no 

momento de sua fala. São escritas em itálico ou podem aparecer entre colchetes.  
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ATIVIDADE A SER REALIZADA  

1) Podemos dizer que um texto dramatúrgico  

a) É a estrutura escrita onde os conflitos (sociais, políticos, afetivos entre outros), 

ações e reações humanas são vivenciados pelos personagens, num espaço e 

tempo definidos pelo dramaturgo. 

b) Não deve ter conflito porque é algo prejudicial para a humanidade. 

c) É um texto dividido em estrofes e versos, onde cada estrofe é constituída por 

versos.  

d) Os personagens são sempre os mesmos em qualquer que seja a peça para 

garantir uma identidade da dramaturgia  

 

2) Qual a importância das didascálias em um texto dramático? 

a) Não são importantes. Os textos dramáticos são compostos somente por diálogos. 

b) São indicações cênicas importantes para determinar a ação, a cena, o espaço ou 

a intensão do personagem no momento de sua fala. 

c) São frases que importantes que dão rima ao texto. 

d)  Não são importantes. Os textos dramáticos são compostos somente por 

monólogos. 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA - GEOGRAFIA 

Nº 1 – 8º ANO 

QUERIDO(AS) ALUNO(AS)! 

Estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar! Desde o início do isolamento social 

temos postado atividades para serem respondidas no caderno e agora essas atividades estão 

agrupadas em forma de cadernos de atividades, para facilitar a compreensão de vocês e 

distribuição do material. As atividades são as mesmas, independente de vocês estarem ou não 

participando das aulas on-line. Siga as dicas abaixo e tenham excelentes momentos de 

aprendizagem! 

●      Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu espaço, 

escolha um lugar calmo e silencioso para estudar e fazer suas tarefas escolares; 

●     Continue respondendo à todas as questões no caderno, organizado por disciplina, 

sem esquecer de começar todas as atividades com o cabeçalho, pois provavelmente 

precisará destacar a folha; 

●      Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o(a) professor(a) 

precisará corrigir depois; 

●       Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxílio aos familiares e 

aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet e nos links sugeridos pelos professores. 

●       Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 
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TEMA: SAÚDE IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: 

A batalha da humanidade contra o inimigo invisível 

chamado coronavirus 

Aprendendo a conviver na e para diversidade: 

conceitos de: racismo, preconceito e discirminação, 

Identidade, empoderamento e elementos identitários. 

 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

1.  Identificar e discutir as diversidades 

identitárias e seus significados históricos no 

início do século XXI, combatendo qualquer 

forma de preconceito e violência. 

 

Resumo do Assunto: 

Sabemos que preconceitos e discriminações são 

produzidos social e historicamente e atingem 

diferentes âmbitos da vida coletiva, e estão 

presentes em todos os setores da nossa sociedade, 

inclusive na Escola, e comprometem o nosso 

convívio, interferem nas relações, na vida 

democrática. 

 

● “RACISMO – Vidas negras importam” com o 

objetivo de oportunizar você, a aprofundar os 

conhecimentos previamente adquiridos e também 

analisar criticamente para assumir 

posicionamento de valorização da vida negra. 

 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c Lápis de Cor 

 

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c
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Leia o trecho da música e as  informações do gráfico abaixo.  

Em seguida, responda ao que se pede.  

Na moral – Cidade Negra  

“...E o tempo passa,  

E suas piadinhas já não têm mais graça E não disfarça o mar de lama da sua piscina Pouca-
vergonha que crescente contamina Gente da tua laia, que vive no espaço paralelo Não sabe o que 
é salário, nunca pegou um  trem  

Lá vai o trem lotado, babando de gente E o surf de trem, e o torrado no chão E você vendo 
tudo, tudo na televisão...”  

Como o acesso à educação desmonta o mito  da democracia racial  

 

Fonte: Disponível em:  https://images.app.goo.gl/NHZ8ieAvb7zaTdMY8. Acessado em,  14/07/2020.  

1- Pode-se afirmar que:  

A) Há mais pessoas brancas realizando  trabalhos menos remunerados.  

B) O baixo salário, entre pessoas negras, não  favorece uma melhor mobilidade.  

C) As pessoas negras são, em maior número,  nas funções de lideranças.  

    D) Há mais pessoas negras empreendendo do  que pessoas brancas.  

 

MARCHA DAS MULHERES NEGRAS - Somos 49 milhões de mulheres negras, isto é, 25% 

da população brasileira. Vivenciamos a face mais perversa do racismo e do sexismo por 

sermos negras e mulheres.  Enfrentamos todas as injustiças e negações de nossa 

existência, enquanto reivindicamos inclusão a cada momento em que a nossa exclusão 

ganha novas formas. (COMITÊ 2014) 
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Antes de tudo, vamos refletir um pouco? 

Quantas mulheres vocês conhecem na política? 

Quantos negros? 

Quantas mulheres negras? 

 

 

Fonte: População chega a 205,5 milhões, com menos brancos e mais pardos e pretos. Agência IBGE notícias, 24/11/2017. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores>. Acesso em: 20 out. 2018.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores
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Fonte:SOUZA, Kayra Costa de. O assistente social frente às  políticas públicas para as mulheres negras: vivendo os reflexos  do período 
escravocrata. Disponível em:   

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/sociologia/o assistente-social-frente-as-politicas-publicas-para-as-mulheres negras.htm. 
Acessado em 15/07/2020. 

2- Observando os dados apresentados acima, marque a alternativa correta: 

A) Há igualdade de gênero em nosso país. 

B) Há uma equidade salarial entre homens e mulheres. 

C) A discriminação racial e sexista acentua as dificuldades enfrentadas pela população brasileira. 

 

D) A falta de acesso à educação não implica em problemas sociais. 

3- A respeito da relação entre o papel social da mulher e o mercado de trabalho, estão corretas 

as afirmativas abaixo, exceto: 

A) O salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que o dos homens na atualidade, 

fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. 
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B) O número de mulheres que ocupam cargos de nível superior e chefia nas empresas supera o 

de homens, que se tornaram minoria nesses níveis hierárquicos privilegiados. 

C) Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que 

se refere aos diferentes gêneros. 

D) A mulher ainda procura conciliar as responsabilidades relacionadas com a sua atividade 

profissional e as tarefas familiares e domésticas. 

 

No Brasil, aproximadamente um  em cada dez estudantes é vítima frequente  de bullying nas escolas. São 

adolescentes que  sofrem agressões físicas ou psicológicas, que  são alvo de piadas e boatos maldosos,  

excluídos propositalmente pelos colegas, que  não são chamados para festas ou reuniões. O  dado faz 

parte do terceiro volume do Programa  Internacional de Avaliação de Estudantes  (Pisa) 2015, dedicado 

ao bem-estar dos  estudantes.  

Fonte: TOKARNIA, Mariana. Um em cada dez estudantes no  Brasil é vítima frequente de bullying. Disponível em:  
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-  

04/um-em-cada-dez-estudantes-no-brasil-e-vitima-frequente de-bullying. Acessado em 18/07/2020.  

 

Fonte: Disponível em:   

https://images.app.goo.gl/bJhnmot2KiZubkKK9. Acessado em  18/07/2020.  

4- Qual o tipo de bullying que apresenta mais da  metade de pessoas agredidas?  

A) Ameaça  

B) Empurrão, chute ou bater  

C) Apelido, xingamento, maltrato  

D) Contar mentira ou fofocas a respeito  
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Sabemos que preconceitos e discriminações são produzidos social e historicamente e 

atingem diferentes âmbitos da vida coletiva, e estão presentes em todos os setores da 

nossa sociedade, inclusive na Escola, e comprometem o nosso convívio, interferem nas 

relações, na vida democrática. 

 

4- Cada um de nós é único, por suas peculiaridades, comportamentos, cultura,língua, porém 

sermos Homo sapiens sapiens já seria suficiente para exterminar de uma vez por todas as ideias 

xenofóbicas e o racismo ainda presente nas sociedades de todo mundo.Marque C para 

alternativas CORRETAS e E para ERRADAS: 

Fonte: https://www.ufjf.br/ladem/2019/03/12/so-existe-uma-raca-e-ela-surgiu-na-africa/ ( Texto Adaptado) Consulta em 06/07/2020 

(  )A xenofobia é um tipo de preconceito contra quem nasceu em um lugar diferente do seu. 

( ) Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito (direta ou indiretamente) contra 

indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. 

(    ) Xenofobia é a aceitação e respeito a todos os povos de diferentes nações. 

(     ) Racismo é a denominação de respeito a todas as etnias 

Marque a alternativa correta,na ordem das suas respostas acima: 

A (    ) V,F,F,V    B (   ) V,V,F,V    C (    ) V,V, F,F     D (    ) F,F,V,V 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA – HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA - Nº 1 – 8º ANO 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA:  IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade:        Diversidade Cultural e Territorial 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

1. Identificar as diferenças culturais presentes na 

socieddade brasileira; 

2. Entender os diferentes grupos e culturas que 

compõem o mosaico etnicoracial ; 

3. Perceber a importância da Revolta dos Malês 

na Construção da identidade do povo negro; 

4. Analisar a diversidade, povos originários( 

indígenas ) na formação do Brasil. 

Resumo do Assunto:  O objetivo  é compreender a importância da 

diversidade territorial na  construção da memória, 

saberes  e tradições, no Brasil e especificamente   no 

municipio de Lauro de Freitas, e perceber que as  

manifestações culturais são fundamentais  para a 

História local e na formação de identidades. 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://youtu.be/azPotFRPvGE 

https://br.pinterest.com/pin/674484481672645177/ 
https://youtu.be/azPotFRPvGE 

https://youtu.be/Uq7opea_7J0 
https://canalrural.uol.com.br/noticias 

 

Link de texto para 

consulta: 

https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/03/2014_prod

utoeducacional_RAFAELA-ALBERGARIA.pdf   (compartilhando 

saberes  indígenas- Colegio Dom Pedro II). 

https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/historia-da-

africa.shtml?gclid=Cj0KCQiA5vb-

BRCRARIsAJBKc6LCUqQ6LjjZLSgf1lMzFUPjQZ3zxgqfwTX8H_ya_ie

YW_qx8-SWkSEaAhsDEALw_wcB (revista Nova escola). 

https://youtu.be/azPotFRPvGE
https://br.pinterest.com/pin/674484481672645177/
https://youtu.be/azPotFRPvGE
https://youtu.be/Uq7opea_7J0
https://canalrural.uol.com.br/noticias
https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/03/2014_produtoeducacional_RAFAELA-ALBERGARIA.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2017/03/2014_produtoeducacional_RAFAELA-ALBERGARIA.pdf
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/historia-da-africa.shtml?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LCUqQ6LjjZLSgf1lMzFUPjQZ3zxgqfwTX8H_ya_ieYW_qx8-SWkSEaAhsDEALw_wcB
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/historia-da-africa.shtml?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LCUqQ6LjjZLSgf1lMzFUPjQZ3zxgqfwTX8H_ya_ieYW_qx8-SWkSEaAhsDEALw_wcB
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/historia-da-africa.shtml?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LCUqQ6LjjZLSgf1lMzFUPjQZ3zxgqfwTX8H_ya_ieYW_qx8-SWkSEaAhsDEALw_wcB
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/historia-da-africa.shtml?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6LCUqQ6LjjZLSgf1lMzFUPjQZ3zxgqfwTX8H_ya_ieYW_qx8-SWkSEaAhsDEALw_wcB
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Leia atentamente e responda. 

 

 

Lauro de Freitas de raízes 

 

Lauro, terra de raízes, cultura e tradições,  terra que tenho orgulho de 

falar, pois esse é o meu lar, 

só de lembrar que um dia o nosso povo como escravis já sofreu, 

Dá uma dor no coração, mais logo lembro que nossos povos corajosos e valente 

lutaram pela nossa libertação. 

Santo Amaro de Ipitanga como era conhecida, nela já liberto índios, africanos e 

portugueses dando assim início a nossa descendência. Hoje a uma diversidade de 

pessoas que nossa cidade sente prazer dizer: 

Essa é minha casa! é minha família, lugar que amo, lugar que 

vivo! 

Sempre procuro dar o melhor para ajudar essa terra, ao lembra 

que muitas lutas conquistaram o que ela sempre conseguia unir força para continuar 

lutando para que hoje pudéssemos está aqui vivenciando 

do melhor que a terra nos oferece.  

Lauro de Freitas terra amada e representada por mim e por nós! 

Maria de Fátima Carvalho Oliveira Santana  

                            Escola Municipal Eurides Santana 8º ano  

Concurso literário Minha Cidade Tem   

História e Tem Memória 2019-SEMED. 

 

“A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente 

as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os 

costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características 

próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. ” 

 
Disponível em:https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm. Acessado 

em 11/12/20 
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Questão 01.  

 Conforme exposto nos textos acima, as diferenças culturais que existem entre as 

pessoas, como a linguagem, dança, vestuário e tradições presentes nos territórios 

brasileiros caracterizam-se por: 

a) Inclusão e diversidade 

b) Cultura e diversidade 

c) Cultural e territorial 

d) Sociedade 

 

Questão 02.  

A CULTURA EM LAURO DE FREITAS É DIVERSIFICADA. ELA É REPRESENTADA   

PELOS SEUS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS, MEMORIAS, COSTUMES E SABERES NOS BAIRROS DE PORTÃO, 

AREIA BRANCA, ITINGA, CENTRO, VIDA NOVA, É IMPORTANTE A 

VALORIZAÇÃO DESSES TERRITÓRIOS POIS: 

a) É fundamental para conhecer a própria história e assumir uma postura respeitosa 

diante do outro e outras localidades territoriais. 
b) Não é importante para  as matrizes culturais formadoras do nosso país. 

c) A linguagem, dança, vestuário e tradições, não são elementos essenciais para a 

formação da cultura 

d) Os costumes e tradições são as unicas caracteristicas na formação identitaria. 

                                                                               

                  Para responder as questões 3 e 4     

 Livro: História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas págs.18 a 21 

Pesquise mais!!! 

  VÍDEO: disponível em: https://youtu.be/azPotFRPvGE 

                           Acessado em 11/12/20. 

Questão 3.  

A revolta foi planejada por um grupo de africanos, muçulmanos – negros de origem 

Haussa e Nagô, chamados de malês, devido ao fato de que em ioruba, muçulmano é 

imalê – formado, Objetivo da Conspiração, era libertar seus companheiros islâmico e 

negros em geral, matar brancos e mulatos considerados traidores. Assinale a Revolta 

abaixo: 

a) Revolta da Sabinada 

b) Revoltas dos Búzios 

c) Revolta emancipação do Brasil 

      d) Revolta dos Malês 
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Questão 04 

“Essa africana guerreira teve um papel importante na Revolta do Malês. Pertencente a 

etnia jeje, alguns afirmam que ela foi transportada para o Brasil como escravizada; outros 

se referem a ela como sendo natural da Bahia  e tendo nascido livre por volta de 1812. 

Em 1830 deu a luz a um filho, Luís Gama, que mais tarde se tornaria poeta e 

abolicionista, e escreveria as seguintes palavras  sobre sua mãe: “Sou filho natural de 

uma Negra Africana livre, da nação nagô, pagã , que sempre recusou o batismo e 

doutrina cristã”, com base nas informações acima é : 

 

a) Carla Akotirene 

b) Luiza Mahin 

c) Dandara 

d) Maria Barbosa 

 

 

Questão 5          

 

                                                                    

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/674484481672645177/ Acessado em 11/12/20 

“Os povos indígenas não são todos iguais. Ao contrário, existe uma incrível variedade 

de tradições, idiomas, manifestações artísticas e modos de vida que não muda é o 

respeito a natureza que todos têm. Afinal é dela que eles dependem para viver: onde 

caçam, pescam, coletam frutos e raízes”. Atualmente há cerca de mais de 800 mil 

indígenas em toda a região do Brasil segundo o IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas)  eles possuem cultura diversa e não são iguais entre si. Pataxós, Kiriri 

Chocó, Xavante Ticunas, Ianomâmi, Caiapó são mais de 210 nações indígenas 

brasileiras” baseado no trecho acima. (BERGAMASCHI, Maria Aparecida, etal. Povos indígenas & 

Educação, Editora Mediação 2º ed. Porto Alegre, RS 2012) 

https://br.pinterest.com/pin/674484481672645177/
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a) Os povos indígenas são todos iguais e vivem na região Amazônia  

b) A pintura corpórea é a única arte indígena      

c) Os povos indígenas estão localizados em todo o território brasileiro, possuem uma            

diversidade cultural entre eles e respeito a natureza. 

d) Os direitos indígenas ao acesso as terras são atendidas conforme garante a          

Constituição Federal Brasileira  

 

Pesquise um pouco mais 

 

 Livro: História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas págs. 33 a 40 

  VÍDEO: disponível em: https://youtu.be/azPotFRPvGE 

 

Vídeo disponível em: https://youtu.be/Uq7opea_7J0 Acessado em 11/12/20 

 

  

https://youtu.be/Uq7opea_7J0
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA - SOCIOLOGIA 

Nº 1 – 8º ANO 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

[EM13CHS501] Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, identificando 
processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos 
que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o 
empreendedorismo, a convivência democrática e a 
solidariedade. 

[EM13CHS502] Analisar situações da vida cotidiana, estilos 
de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e 
problematizando formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar ações que 
promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito 
às diferenças e às liberdades individuais. 

 

Adicionar texto padrão para os estudantes: 
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                        Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com. Acesso em: 30 maio 2010. (Foto: 

reprodução) 

 

1. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

2. Nesse tipo de democracia o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando 

a elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo 

não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos, que vão discutir, elaborar 

ou aprovar a lei. O texto faz referência a: 

a) Democracia Direta. 

b) Democracia Representativa.  

c) Democracia Semidireta.  

d) Democracia Moderna 
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3. Observe a charge:

 

De acordo com a tirinha podemos identificar que está acontecendo: 

a) Preconceito e Discriminação 

b) Racismo e Preconceito 

c) Igualdade e Cidadania 

d) Bullying e Cyberbullyng 

4. O que é Democracia? 

a) O poder nas mãos do povo 

b) O poder nas mãos dos políticos 

c) O Poder nas mãos dos ricos 

d) O poder com os menos favorecidos 

5. O surgimento da internet como novo meio de comunicação gerou um conflito acerca do 

aparecimento de novos padrões de interação social, criando uma nova forma de cultura 

contemporânea surgida junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Essa cultura é 

chamada de: 

a) Cultura Etnocêntrica 

b) Cultura das Redes Sociais 

c) Cultura do Orkut 

d) Cibercultura 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº 1 – 8º ANO 

Componente Curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA      Série: 8º 

TEMA: IDENTIDADE 

 Unidade temática Luta e Ginástica 

Objeto de conhecimento Lutas do mundo e Ginástica de condicionamento 

Habilidades que vamos trabalhar: 

[EF89EF07] Experimentar e fruir um ou mais 

programas de exercícios físicos, identificando as 

exigências corporais desses diferentes 

programas e reconhecendo a importância de 

uma prática individualizada, adequada às 

características e necessidades de cada sujeito. 

[EF89EF09] Problematizar a prática excessiva 

de exercícios físicos e o uso de medicamentos 

para a ampliação do rendimento ou 

potencialização das transformações corporais. 

[EF89EF18] Discutir as transformações 

históricas, o processo de esportivização e a 

midiatização de uma ou mais lutas, valorizando 

e respeitando as culturas de origem. 

 Link de vídeo para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJD0utF9F1c 

https://youtu.be/tcAbxugCrZQ 

https://youtu.be/nRz14WR66P4 

 

 
LUTAS DO MUNDO: OS ESPORTES DE COMBATE E AS ARTES MARCIAIS 

 

O que é luta? 

O que diferencia a briga? 

As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser 

realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar 

conforme as regras. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJD0utF9F1c
https://youtu.be/nRz14WR66P4
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Já a briga é um confronto entre duas ou mais pessoas, grupos de indivíduos, corporações ou outra classe 

de entidades. Podem ser físicas, verbais ou mesmo simbólicas, a depender do caso.  

Tanto na luta quanto na briga ocorrem ações agressivas, porém nas brigas não há regras nem limites para 

a intensidade da agressividade. Além disso, prevalecem a raiva e o desrespeito ao oponente. No caso da 

lutas, apesar da agressividade implícita, o contato físico se dá entre duas ou mais pessoas que se 

enfrentam em uma constante troca de ações ofensivas e/ou defensivas, as quais são regidas por regras 

(GOMES, 2010) , técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado 

espaço. Caracterizam -se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e 

lealdade. (BRASIL, 1998).  

Já as Artes marciais podem ser definidas através da palavra “marcial” que é oriunda do Deus da guerra, 

Marte, portanto, “arte marcial” possui o sentido de “arte da guerra”. Sendo assim, são consideradas artes 

marciais aquelas modalidades cuja criação tem uma finalidade bélica. Naturalmente, com a criação das 

armas de fogo, o uso de sistemas de luta corporal na guerra foi se tornando cada vez mais obsoleto, 

porém, estas modalidades ainda são chamadas de artes marciais. 

Apresentamos aqui dois exemplos de lutas e arte marcial: 

O Muay Thai é uma arte marcial de origem Tailandesa conhecida 

como Thai Boxe ou Boxe Tailandês. É conhecida por ter um método 

de combate corpo a corpo (full contact) muito agressivo e que 

utiliza, praticamente, todos os membros do corpo. Justamente por 

ser uma arte marcial que possibilita o uso de todos os membros, o 

Muay Thai é conhecido mundialmente como “a arte das oito 

armas”, já que se caracteriza pelo uso combinado da técnica e da 

força dos membros do corpo humano, nomeadamente: os dois 

punhos, os dois cotovelos, as duas canelas das pernas e os dois 

joelhos. 

O objetivo principal passa por nocautear os adversários ou levá-los à desistência.  

 

 O Huka-huka, desconhecido entre o grande público, 

é uma das artes marciais autenticamente brasileiras 

de maior tradição. Este estilo de combate foi criado 

pelo povo indígena Bakairi e povos do Xingu, 

localizados no Estado do Mato Grosso. O huka-huka 

é bastante praticado nessa região e representa uma 

das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, 

competição esportiva criada no ano de 1996. A luta 

é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um 

homem chefe, que é considerado o dono da luta, vai 

até a parte central de uma arena e escolhe os 

adversários chamando-os pelo nome. Então os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de 

forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e 

depois levá-lo ao chão. 

Fora de competições, o huka-huka é um ritual tradicional para testar a força de jovens índios. 

Atividade Física é muito mais do que corpos sarados 
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Esse conceito confuso entre saúde e estética costuma frustrar alguns praticantes de atividades físicas. 

Depois de começar uma atividade e não enxergarem uma mudança considerável em seus corpos, esses 

praticantes simplesmente param com seu programa de exercícios. Assim, desprezando os benefícios 

“invisíveis”, que não se pode ver na balança, no espelho ou na fita métrica.  

Resultados rápidos geralmente só são atingidos com grandes agressões ao organismo. A melhor opção é 

fazer investimentos a longo prazo, com lucro garantido. Isso significa mudanças graduais com resultados 

mais lentos, porém mais sólidos e com menos sacrifício. 

Qualquer atividade física trará uma série de benefícios para a saúde. Dentre elas: redução do colesterol, 

melhora da autoestima, redução do estresse, melhora da função cardíaca e muito mais. Esse sim é o 

verdadeiro conceito de saúde, com tais vantagens muito mais importantes do que os benefícios estéticos.  

Uma mudança estética pede mais cuidados e atenção. Não basta mexer o corpo para que as mudanças 

apareçam do jeito que a gente quer. É preciso saber fazer os exercícios certos, de maneira correta, não 

esquecendo dos cuidados com alimentação, fator de grande relevância na hora se de mudar a composição 

corporal. A indicação é procurar um profissional de educação física, que em conjunto com um profissional 

de nutrição, vão elaborar um programa específico para os seus objetivos. 

Treinamento de Força e velocidade e o perigo dos anabolizantes 

Força e velocidade são duas capacidades físicas que se relacionam em muitos aspectos. A velocidade pode 

ser entendida como a realização de movimentos no menor tempo possível e a força consiste na 

capacidade muscular de produzir tensão para vencer uma resistência. O treinamento de força está 

associado à busca por aumento de massa muscular, como ocorre com muitos adeptos dos exercícios de 

musculação. Um dos maiores perigos para quem pratica esta atividade é o consumo de esteróides 

anabolizantes que são drogas altamente prejudiciais à saúde e são fabricadas para substituírem o 

hormônio masculino denominado de testosterona, para favorecer o aumento de massa muscular em um 

curto espaço de tempo. O que muitos não sabem ou desconsideram, é que o uso dessa substância pode 

desencadear efeitos colaterais como o câncer, diabetes, lesão no fígado, hipertensão, calvície, impotência 

sexual e em adolescentes acrescenta -se ainda o comprometimento do crescimento, desenvolvimento 

sexual e formação óssea. 

Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/lutas 

 

PARA REFLETIR 

A maioria das pessoas querem ter um corpo bonito a ponto de poder exibi-lo no verão. Muitas vezes 

agridem a própria saúde para conseguir esse objetivo. Deve haver um equilíbrio e ninguém precisa perder 

ou prejudicar a saúde para ter um corpo bonito esteticamente.  

 

ATIVIDADE (RESPONDA EM SEU CADERNO) 

1) Qual a diferença entre briga, luta e artes marciais? 

2) Quais as características do Muay Thai e da Huka Huka? Você consegue estabelecer alguma 

semelhança entre essas duas manifestações corporais? 

3) Qual a importância da atividade física para a saúde? Responda estabelecendo uma relação com a 

busca pelo corpo perfeito.  

4) Quais os principais riscos vinculados ao uso de esteroides anabolizantes?  
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5) Qual a definição de força e velocidade? Cite nomes de esportes que usam essas capacidades 

físicas como destaque? 

 

Fontes de pesquisa: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/lutas 

https://conceito.de/briga 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-artemarcial-e-

modalidade-de-combate/63045 

https://www.esportelandia.com.br/artes-marciais/tudo-sobre-muay-thai/#O_que_e_Muay_Thai 

https://www.infoescola.com/artes-marciais/huka-huka/ 

http://www.iea.usp.br/imagens/luta-huka-huka/image_view_fullscreen 

  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/lutas
https://conceito.de/briga
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-artemarcial-e-modalidade-de-combate/63045
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-artemarcial-e-modalidade-de-combate/63045
https://www.esportelandia.com.br/artes-marciais/tudo-sobre-muay-thai/#O_que_e_Muay_Thai
https://www.infoescola.com/artes-marciais/huka-huka/
http://www.iea.usp.br/imagens/luta-huka-huka/image_view_fullscreen
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

GABARITO  

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 –  8º ANO 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Preencha o cabeçalho completo corretamente antes de começar a 
responder as questões. 

2. Você deverá entregar essa folha de resposta quando for pegar o 
próximo caderno. 

3. Seu caderno contém 10 disciplinas. Confira! 

4. Você irá usar este caderno de acordo com as orientações de sua 
escola. 

5. Ao fazer as questões, leia cada questão atentamente. 

6. Registre suas respostas com caneta de tinta azul ou preta no gabarito 
com um “X”, não utilize pontos, traços ou qualquer outro sinal 
diferente. 

7. Marcação dupla, a lápis ou ilegível poderá mostrar que você teve 
dúvidas, então, tente tirar todas as suas dúvidas antes de marcar 
no gabarito. 

8. Evite rasura para não prejudicar seu desempenho. 

9. Lembre-se que os piores inimigos de um bom estudo são a pressa e 
a falta de atenção. 

 

Bons estudos! 
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CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 –  8º ANO 

GABARITO: 

 

  

 DISCIPLINAS PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS HISTÓRIA  GEOGRAFIA  INGLÊS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS CULTURA  ARTES  FILOSOFIA 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

 

 


