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2º ROTEIRO DE MAIO ou 10ª ATIVIDADE – MAIO/2021 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 8º ANO _____ 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos.  

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 ENTREGAR DO DIA 17/05/21 ATÉ 21/05/21. 
 

8º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

 

8º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

VOCÊ FICA NO ANONIMATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 
Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                                          1ª AULA 

Jardins Botânicos Brasileiros 

 

 No Brasil, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) é o mais antigo do país. Foi fundado em 13 

de junho de 1808 pelo então príncipe regente português D. João. 

 O interesse do monarca era instalar no local uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação 

de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. 

 Hoje, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nome que recebeu em 1995, é 

um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e um dos mais importantes centros de 

pesquisa mundiais nas áreas de botânica e conservação da biodiversidade. 

                                             Verônica Soares. Disponível em: (Fragmento). 

 

                                       2ª e 3ª AULA 

 

 1 – No período abaixo, há uma palavra proparoxítona. Grife-a: 

 

 “No Brasil, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) é o mais antigo do país.” 

 

  2 – A palavra proparoxítona grifada anteriormente é: 

( ) um verbo. 

 ( ) um adjetivo.  

( ) um substantivo. 

 

  3 – Observe o período do texto a seguir: 

 

 “Foi fundado em 13 de junho de 1808 pelo então príncipe regente português D. João.” O vocábulo 

proparoxítono compõe: 

(     ) o sujeito.  

(     ) o vocativo. 

(     ) o agente da passiva 
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  4 – Aponte o segmento em que o termo destacado é proparoxítono: 

 (    ) “[...] uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação [...]” 

 (    ) “[...] espécies vegetais originárias de outras partes do mundo.” 

 (    ) “[...] um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente [...]”  

 

 5 – Identifique a regra que rege a acentuação das palavras proparoxítonas:  

 (     ) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

 (     ) As palavras proparoxítonas terminadas em vogal são acentuadas. 

 (     ) As palavras proparoxítonas terminadas em “a”, “e” e “o” são acentuadas. 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

1ª AULA 

 

O Açúcar 
 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 
e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 
na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

dono da mercearia. 
Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 

Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 

homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 

plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 
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Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 
e dura 

produziram este açúcar 
branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar. Dentro da noite veloz & Poema sujo. São Paulo: Círculo do Livro, s/d., 

p.51-2. 

                                     2ª AULA 

Leitura 

1- Trabalhando com o dicionário. 

Procure no dicionário as palavras: 

Regaço- 

Afável - 

Canaviais – 

                                       3ª AULA 

1) Qual é o tema tratado no texto? 

  

2) De acordo com o texto onde reside o eu lírico? 

  

3) Transcreva os versos em que o poeta faz elogios ao açúcar. 

  

4) Qual é a crítica implícita no texto? Comente. 

  

5) De acordo com passagens do texto o açúcar era cana e veio de canaviais extensos. 
Descreva o local onde residem as pessoas que plantaram e colheram a cana para a 

produção do açúcar. 

  

6) Assim como Ferreira Gullar escreveu sobre o açúcar. Produza um poema sobre uma 

alimento que você gosta muito. Não esqueça de dar um título para seu texto. Seu poema 
deverá ter dois tercetos e dois quartetos (soneto). O esquema de rimas você escolhe ou 

faça-o com versos brancos. 
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                                 4ª AULA 

CONTINUAÇÃO DO TEXTO: 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração 

Sexual contra Crianças e Adolescentes 
 

 O mês de maio é nacionalmente dedicado ao combate ao abuso sexual de crianças e a 
prostituição infantil. A proposta é, além de prevenir, se conscientizar cada vez mais com o 
problema. A violência sexual sofrida por uma criança ou adolescente acarreta inúmeros traumas. 
Conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 (o último disponível), no 
período de 2011 a 2017, tiveram 141.105 casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes.  

Desse total, foram 58.037 casos contra crianças (74,2% meninas e 25,8% meninos) e 83.068 
casos contra adolescentes (92,4% meninas e 7,6% meninos). 69,2% dos casos contra as crianças 
e 58,2% contra adolescentes ocorreram na própria residência.  

É importante ressaltar que devido a quarentena, os casos aumentaram. É preciso ficar alerta para 
esse tipo de situação e alertar os órgãos competentes. Com atribuições previstas no artigo 136 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o conselheiro tutelar atende crianças e adolescentes 
diante de situações de violação de direitos.  Também é papel do conselheiro atender e aconselhar 
os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. A partir do atendimento, o profissional 
aplica medidas de proteção. O serviço pode ser acionado pelo disque 100, "Direitos Humanos 
Brasil". 

 A instituição visa à convivência familiar e comunitária, promovendo os direitos de crianças e 
adolescentes, através de ações que os protejam de qualquer forma de discriminação e violência. 
Tendo como finalidade assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer, à convivência familiar 
e comunitária, defendendo-os de toda a forma de negligência, discriminação e violência, 
garantindo-lhes os direitos citados na Constituição Brasileira e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

                       HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

  
18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, conhecido como maio laranja. Por tanto, como meio de conscientização e proteção 

trabalharemos o assunto durante o mês de maio.  
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VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME! 

 

A data 18 de maio foi escolhida para ser um marco na luta contra o abuso e a exploração sexual e 

comercial de crianças e adolescentes. Neste dia há exatamente 30 anos, em Vitória no Espírito 

Santo, a menina Araceli, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo 

foi encontrado totalmente desfigurado pelo uso de ácido seis dias depois. Os responsáveis ficaram 

impunes.  

Somente em 17 de maio de 2000 foi instituído oficialmente no país o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através da lei nº 9.970. 

A violência contra crianças e adolescentes tem se constituído numa dura realidade no nosso país, 

manifestando-se como um sério problema de saúde e insegurança pública, gerando imensos 

obstáculos ao desenvolvimento social e econômico e constituindo-se numa flagrante violação aos 

direitos humanos. A violência atinge parcela importante da população e repercute de forma negativa 

sobre a saúde e a vida das pessoas a ela submetida. Configura-se um relevante problema de saúde 

pública e consiste num desafio para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre os vários tipos de violência contra crianças e adolescentes podemos elencar: 

 

MAUS-TRATOS – se refere à violência cometida contra crianças e adolescentes no âmbito familiar, 

social, na instituição ou pela sociedade. Apesar da imprecisão desta definição que tem sido criticada 

por vários estudiosos, faz-se necessário considerá-la como um problema social sério contra meninos 

e meninas, que por estar em formação seriam propriedades dos pais ou responsáveis o que lhes 

dariam o direito de puni-los como medida educativa ao cometer algum erro.  

 

NEGLIGÊNCIA – são as omissões dos pais ou de outros responsáveis pela criança e pelo 

adolescente, quando deixam de prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento físico, 

emocional, intelectual e social, por exemplo: o abandono à privação de medicamentos; a falta de 

atendimentos e cuidados necessários com a saúde; o descuido com a higiene; o desestímulo para 

frequentar a escola.  

 

ABUSOS FÍSICOS - são atos violentos com uso da força física de forma intencional, não acidental 

praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou do adolescente, 

com o objetivo de ferir, lesar deixando ou não marcas no corpo. 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL – denota o modo perverso de tratar crianças e adolescentes brasileiros, 

negando-lhes direitos fundamentais como: o direito à vida, à dignidade à liberdade e ao respeito. 

Direitos estes que compreendem o exercício da sexualidade em harmonia com sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, deixando sequelas físicas e psicossociais comprometendo 

seu pleno desenvolvimento humano e em consequência, toda sociedade. 

A violência sexual manifesta-se em qualquer situação de jogo, ato ou relação, heterossexual ou 

homossexual, envolvendo uma pessoa mais velha e uma criança ou adolescente. A violência sexual 

pode se expressar de diversas formas categorizadas no abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar 

e na exploração sexual comercial – prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico humano. 

 

Abuso sexual - consiste no abuso da confiança é todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou 

homossexual cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que 

a criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter 

satisfação sexual. Esse fenômeno violento pode variar desde atos em que não se produz contato 
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sexual (exibicionismo, voyeurismo, produção de fotos obscenas), até diferentes tipos de ações que 

incluem contato sexual sem ou com penetração. 

 

Exploração sexual – apresenta semelhança ao abuso com o diferencial de visar lucros, 

nomeadamente pela prostituição e pela pornografia.  

IMPORTANTE: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no seu artigo 13, os casos 

de suspeita ou confirmação de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da localidade de moradia da vítima. 

A notificação cabe a qualquer cidadão que testemunhe ou tome conhecimento e tenha provas de 

violação dos direitos de crianças e adolescentes. Ela pode ser feita até mesmo de forma anônima. 

O artigo 245 do ECA define como infração administrativa a não comunicação de tais eventos, pelos 

médicos, professores ou responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, à autoridade competente sujeita à multa de três a vinte salários 

de referência. 

 

O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos 
relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas: Crianças e adolescentes, Pessoas idosas, a 
denúncia é anônima. Ou ligue 190 e peça ajuda.   
 

 

REFLEXÃO 

“A superação da violência virá da mobilização da sociedade e da firmeza do poder público 

em enfrentá-la”. 

Com base no texto, responda:  

1- Assinale a alternativa correta: Quantos anos irá completar este ano o dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? 

a- (   ) 20 anos 

b- (   ) 21 anos  

c- (   ) 19 anos 

d- (   ) 22 anos 

 

2- Quantos tipos de violência contra criança e adolescente existem? E descreva-os em poucas 

linhas. 

 

 

 

 

3- Qual instituição no seu munícipio protege os direitos da criança e do adolescente? 

 

 

 

 

4- O que você sabe sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)? 
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação 

tecnológica e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais do 

território brasileiros 

UNIDADES TEMÁTICAS Mundo do trabalho OBJETOS DE CONHECIMENTOS Desigualdade 
Social e o Trabalho 

AULA  1                 PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL 

A atividade industrial 

no Brasil é recente, se comparada à história da industrialização 

mundial, porque a política econômica brasileira era fundamentada na agricultura exportadora até a 

primeira metade do século XX. No Período Colonial, havia pequenas indústrias artesanais 

domésticas (têxteis, de calçado, de embarcações etc.). O comando da metrópole portuguesa não 

permitia nenhum tipo de atividade industrial na colônia que pudesse competir com as de Portugal ou 

prejudicasse seus interesses comerciais. Foi somente a partir do século XIX, com a expansão da 

economia cafeeira na Região Sudeste, que teve início a primeira fase industrial do país. Fatores 

determinantes para isso foram a capitalização dos empreendedores nacionais (com dinheiro 

proveniente das vendas de café), a institucionalização do trabalho assalariado, a mão de obra 

imigrante, o aumento do mercado consumidor urbano, entre outros. Por muito tempo, os bens de 

consumo duráveis (produtos que tem ciclo de vida longo, como automóvel, geladeira, computador 

etc.) e os bens de produção (bens intermediários que servem para a produção de outros, como 

matérias-primas, aço etc.), como máquinas e equipamentos pesados, eram importados. Durante o 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945 e 1951-1954), ocorreu uma mudança significativa na 

estrutura industrial brasileira. A atividade industrial intensificou-se com a implantação de indústrias 

de base (siderúrgica, metalúrgica, mecânica, indústria de cimento etc.). Isso reduziu as importações 

e estimulou a produção nacional de bens de consumo duráveis. Nessa segunda fase da 

industrialização brasileira, a indústria tornou-se um importante setor da economia, superando o 

setor agrícola. No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) iniciou-se a terceira fase da 

industrialização brasileira, com o uso de capital externo e o desenvolvimento da indústria de bens 

de consumo duráveis. Com a entrada de capital estrangeiro, empresas multinacionais ingressara no 

A indústria reúne matéria-

prima, máquinas e trabalho 

humano; ela transforma a 

matéria-prima em produtos 

elaborados, que serão 

consumidos pela sociedade. 

A atividade industrial ocorre 

especialmente nos espaços 

urbanos e está atrelada a 

outros setores da economia, 

como a agropecuária e os 

serviços. 
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país. Nessa fase, foram feitos muitos investimentos e empréstimos a instituições financeiras para 

manter o ritmo de crescimento econômico nacional, o que gerou grande endividamento. Na década 

de 1990, o país expandiu as atividades comerciais. Essa fase ficou marcada pela entrada de vários 

produtos estrangeiros (computadores, automóveis, eletrodomésticos). Empresas estatais foram 

privatizadas, ou seja, deixaram de ser do Estado (governo) e passaram a ser empresas privadas 

(empresa que visa ao lucro, cujo proprietário é uma pessoa (indivíduo ou família) ou uma pessoa 

jurídica. A partir dessa década, o país ingressou na quarta fase industrial, marcada pela 

GLOBALIZAÇÃO e abertura econômica, pelo desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações, 

informática, robótica, engenharia genética e transporte.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A concentração do setor industrial 

brasileiro está nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e 

também em áreas do Sul e do litoral 

nordestino. Embora a indústria esteja 

concentrada em algumas áreas, nas 

últimas décadas, muitas fábricas se 

deslocaram para o interior do país, em 

busca de mão de obra mais barata e de 

incentivos fiscais de governos e 

prefeituras. Essa mudança na 

distribuição espacial das industrias 

marca nova fase de desconcentração 

industrial. A desconcentração da 

produção tem modificado 

expressivamente os fluxos migratórios 

por causa da demanda de 

trabalhadores. A concentração 

industrial no Centro-Sul é um 

importante elemento para avaliar as 

desigualdades socioeconômicas entre 

as regiões brasileiras. A 

descentralização industrial, ainda que 

insuficiente, foi importante para o 

desenvolvimento técnico e produtivo de 

outros municípios e estados do país. 
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AULA 2   FIQUE POR DENTRO 

NOVOS MÉTODOS DE PRODUÇÃO FORAM DIFUNDIDOS NA SEGUNDA REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL 

 

A linha de produção em série de Henry Ford é um dos dois mais conhecidos exemplos de 

“administração cientifica” da produção.  

 

  

 
Filme Charlie Chaplin Tempos Modernos 
https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ 

 

AULA 3                               ATIVIDADE 

1) Que fatores impulsionaram a primeira fase 

da industrialização brasileira? 

 

 

O taylorismo e o fordismo foram responsáveis 

pela produção de mercadorias em grande 

quantidade, em menor tempo e com menores 

custos de produção, o que reduziu o preço, e 

intensificou a quantidade de produtos do 

mercado, possibilitando e incentivando o 

aumento do consumo de mercadorias pela 

população. O toyotismo surgiu no Japão após a 

Segunda Guerra Mundial e teve como 

característica principal a produção just in time, 

que significa produzir a quantidade necessária 

de acordo com a demanda, sem a estocagem 

de matérias-primas e de mercadorias. Dessa 

forma, a produção fica sempre atualizada, já 

que é com base na necessidade do mercado e 

na entrada de matérias-primas na fábrica. No 

toyotismo, diferentemente do sistema 

fordista-taylorista, o trabalhador deve 

conhecer todo o processo produtivo e as 

tecnologias envolvidas na produção.    

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ
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2) Que fase da industrialização brasileira se caracterizou pela entrada de capital externo, pela 

instalação de multinacionais no país e pelo desenvolvimento da indústria de bens de consumo 

duráveis? Marque com um X. 

 
a) Primeira fase da industrialização b) segunda fase da industrialização c) terceira fase da 

industrialização. 

 
 

3) Como ocorreu o processo de descentralização da indústria no Brasil? 

 

4) Escolha dois produtos alimentícios industrializados que tenham como matéria-prima um 

produto originário do campo. Em seguida: 

 
a) Cole o rotulo desses produtos ou desenhe a embalagem deles; 

 

 

 

b) Verifique e anote as informações referentes a cada produto: matéria-prima de que é feito; 

a que tipo de atividade está relacionado; cidade, estado e região onde foi produzido. 

 
 
 

 
5) Leia o texto a seguir: 

À primeira vista, pode parecer que praticar o consumo consciente é algo difícil de 

fazer no cotidiano, ou inacessível, ou caro. Mas bastam algumas mudanças de hábitos para 

se iniciar um processo de engajamento nessa prática. [...]. Escolher um produto com base 

no histórico socioambiental de uma empresa é outra forma de exercer o consumo 

consciente, A internet, as redes sociais e os órgãos de defesa do consumidor estão aí para 

ajudar a buscar informações. Hoje, mais do que nunca, comprar o produto de uma empresa 

é validar, com sua escolha, o sistema de produção dessa companhia e compartilhar do seu 

código de conduta. Por isso é tão importante buscar informações para fazer escolhas 

corretas. 
Consumo consciente. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Disponível em: 

www.saaemce.com.br/destaques/consumo_consciente.html. Acesso em : jul. 2018.  

 

 Com base no texto e em seus conhecimentos, liste atitudes de consumo consciente que fazem 

parte de sua prática diária e outras que também podem contribuir para uma vida 

ecologicamente adequada. 

 
 
 
REFERÊNCIAS: CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS. 
LIVRO DIDÁTICO TEMPO DE GEOGRAFIA 4ª edição São Paulo, 2018. 
Axé Silva / Jurandir Ross Editora do Brasil. 

 

http://www.saaemce.com.br/destaques/consumo_consciente.html
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

AULA 1: SUGESTÃO DE VÍDEOS COMPLEMENTARES: 
https://www.youtube.com/watch?v=ANr8BANbVN4 - etricidade no Cotidiano/ Transformações 
de energia – Ciências – 8º ano – Ensino FundamentaL- Canal Futura ; 
https://www.youtube.com/watch?v=CgVAfiwGALw - Energia | Formas e Transformações – Canal 
Professora Vilma Ribeiro 
 
AULA 2: ENERGIA EM TRANSFORMAÇÃO 
Uma das alternativas para a geração de energia elétrica residencial são as usinas hidrelétricas. 
Depois de produzida, a energia elétrica vai para as cidades através das linhas e torres de transmissão 
de alta tensão. Essas linhas e torres são aquelas que você pode ver nas estradas, e levam a energia 
por longas distâncias. Quando a eletricidade chega às cidades, ela passa pelos transformadores 
de tensão nas subestações, que diminuem a voltagem. A partir daí, a energia elétrica segue pela 
rede de distribuição, cujos fios instalados nos postes levam a energia até a sua rua. Antes de entrar 
nas casas, a energia elétrica ainda passa pelos transformadores de distribuição (também instalados 
nos postes) que rebaixam a voltagem para 127 ou 220 volts. Em seguida, ela vai para a caixa do seu 
medidor de energia elétrica, que é o seu relógio de luz. É ele que mede o consumo de energia de 
cada residência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A vida moderna nos permite manipular as diferentes fontes e formas de energia em 
vários aparelhos que utilizamos. 

 
* O carregador utiliza como energia útil a energia elétrica que recebe; assim, a 
transformação de energia será a de elétrica em térmica, porque ele aquece durante 
o carregamento. 
 

*Uma pessoa ao apresentar-se em um trapézio está  
transformando energia química, presente nos alimentos que 

ingeriu,para transformar em mecânica, possibilitando realizar seus movimentos. 

O percurso da eletricidade 

se completa quando ligamos 

interruptores e aparelhos 

eletroeletrônicos na tomada, 

consumindo-a no mesmo 

momento em que é produzida 

https://www.youtube.com/watch?v=ANr8BANbVN4
https://www.youtube.com/watch?v=CgVAfiwGALw
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Ao ligar a TV, há conversão de energia elétrica em energia luminosa e energia 
sonora, além de energia térmica, ao esquentar o aparelho. 
 
 
 
 

AULA 3 
EXERCÍCIOS: 
 
1)  Observe as imagens e escreva que tipo de transformação de energia ocorre. 
 

A) ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

                                                                                                 
B)   

 

 
2) Dessas imagens (A e B) , quais representam fontes de energia renováveis 
e limpas? _____________________________________ 
 
 
3) De acordo com a classificação dos aparelhos e componentes eletrônicos em relação a seu 
funcionamento, o grupo dos equipamentos resistivos costuma envolver os aparelhos mais simples. 
A passagem de energia elétrica por meio dos dispositivos gera calor, e o aquecimento geralmente 
está associado à função do aparelho. Exemplos de equipamentos resistivos são: 
A) forno elétrico e televisão.                 B) secador de cabelo e rádio.     
C) forno elétrico e batedeira.                 D)  chuveiro elétrico e lâmpada incandescente. 
 
4) Alguns aparelhos elétricos, durante seu funcionamento, produzem movimento, isto é, 
transformam parte da energia elétrica que recebem da fonte em energia mecânica. São exemplos 
de aparelhos que convertem predominantemente a energia elétrica recebida em movimento: 
 A)  o liquidificador, o ventilador e a batedeira       
B)  o ventilador, a batedeira e o secador de cabelo      
C)  o chuveiro elétrico, o secador de cabelo e o ferro elétrico 
D) o ferro elétrico, o forno elétrico e a lâmpada incandescente 
 
AULA 4: 
5) A energia existe em grande quantidade no universo, não aumentando nem diminuindo, mas 
passando por inúmeras transformações. Relacione corretamente as colunas, indicando a 
transformação de energia que está ocorrendo em cada exemplo. 
( 1 ) O movimento das rodas de uma bicicleta acionando uma lâmpada. 
( 2 ) Plantas utilizando a energia luminosa do Sol para realizar a fotossíntese. 
( 3 ) A movimentação de uma locomotiva pela queima de lenha (madeira). 
(    ) Transformação de energia luminosa em energia química. 
(    ) Transformação de energia térmica em energia mecânica. 
(    ) Transformação de energia mecânica em energia elétrica. 
 
6. A energia existe em grande quantidade no universo. Ela não aumenta nem diminui, a energia se 
transforma. Relacione corretamente as imagens de acordo com as transformações de energia que 
estão apresentando. 
( 1 ) Transformação de energia luminosa em energia química. 
( 2 ) Transformação de energia térmica em energia luminosa. 
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EXPRESSÕES ALGÉBRICAS 

( 3 ) Transformação de energia mecânica em energia elétrica. 
 
         (        )                                                  (        )                                              (         ) 

 
 

 

 

 

 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

ORIENTAÇÕES: 
 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a folha de atividades, mas não se esqueça de 

entregar também a folha com as resoluções. 

 

AULA 1   
DICAS DE VÍDEO-AULAS 
Expressões algébricas e valor numérico:  https://youtu.be/j3Kx9firjV0 
Expressões algébricas – O que são expressões algébricas: https://youtu.be/MauV62jWBSI 
Expressões algébricas : https://youtu.be/i7MZpiRht2E 
 

AULA 2                                            

 

 

 
 

Expressões numéricas são expressões que apresentam apenas números e operações. 

Exemplos:   a)  4 · 13 – 10 · 2      
             b) (4 + 5 – 1)2 – 10 : 5 
 

Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e 

operações. Expressões desse tipo são muito utilizadas em fórmulas e equações. 
As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e podem 
representar qualquer número racional. Os números escritos na frente das letras são chamados de 
coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. 
Exemplos:   
1)  Vamos considerar “x” como sendo um número racional qualquer. 
      a) O triplo desse número mais oito: 3 · x + 8  ou  3x + 8  

(entre os coeficientes e as variáveis a operação é a multiplicação, mas não precisamos indicar 
o sinal) 

      b) Um terço desse número: 
1

3
 · x  ou  

𝑥

3
 

      c) O quadrado desse número menos 5 : x2 – 5 
      d) O triplo desse número mais o próprio número : 3x + x 
      e) A diferença entre o quádruplo desse número e 10 : 4x – 10 

 
 

https://youtu.be/j3Kx9firjV0
https://youtu.be/MauV62jWBSI
https://youtu.be/i7MZpiRht2E
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2)  Representação do perímetro de um hexágono regular de lado a: 
Obs.: a = 1a 

                                        
                             
 

 
 
 
 
 
 

 
 
AULA 3 

CÁLCULO DE UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA 
O valor de uma expressão algébrica depende dos valores atribuídos às letras. 
Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das 
letras e efetuar as operações indicadas, lembrando que entre os coeficientes e as letras, a 
operação é a multiplicação. 
Exemplos: 
a) Calcule o valor da expressão algébrica x + 2y    ;    para x = 10 e y = 8. 
      *Lembre-se que entre o 2 e o y existe a operação da multiplicação. 
       10 + 2 · 8 = 10 + 16 = 26 
 
b) Calcule o valor numérico da expressão algébrica 2m + 3n – 20 ;       para       m = - 3 e n = 8. 
      2 · ( -3 ) + 3 · 8 – 20  =  -  6 + 24 – 20  = - 26 + 24 = - 2 
 
c) Represente o perímetro do retângulo abaixo e calcule o valor numérico para a = 10 cm e b = 6 

cm. 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                        
Valor numérico: 2 · 10 + 2 · 6 = 20   +  12 = 32 cm  
 
d) Qual é o valor numérico da expressão b2 – 4ac ;  para a = 1 ,   b = - 9       e      c = 10 
     ( - 9 )2 – 4 · 1 · 10 = 81 – 40  = 41 
 
AULA 4 

 
EXERCÍCIOS 

 
1) Escreva a expressão algébrica correspondente a cada situação: 
a) Dobro de um número s: _______________ 
b) O quadrado de um número z: __________________ 
c) O triplo de um número x, somado com sua metade: _______________ 
d) A terça parte de um número m, somado com o seu dobro: _____________ 
e) A diferença entre o quíntuplo do número y e o próprio número: __________ 
f) A soma de um número a com um número b: ______________ 
g) O quadrado do número x adicionado ao seu cubo: _____________ 
h) O triplo do número m mais o dobro do mesmo número: ____________ 

P = a + a + a + a + a + a 
ou 

P = 6a 
 

 

Perímetro = a + a + b + b 
ou                                                                         

Perímetro = 2a + 2b 
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2) Escreva uma expressão algébrica correspondente ao perímetro dos polígonos abaixo: 
a)                                                   b)                            
                                             
 
 
 
 
 
Resposta: _____________                  Resposta: ______________ 
 
 
 
3) Escreva a expressão algébrica que representa a quantia que cada criança tem. 
 Carol tem x reais. 

a) Mara tem o dobro da quantia que Carol tem. ______________ 
b) João tem um terço da quantia que Carol tem. ______________ 
c) Rodrigo tem a quantia equivalente a soma dos valores que Mara e Carol 
tem ______________ 
 
 
 

 
4) Calcule o valor numérico de cada expressão algébrica: 
a) a + b – c       (Para a = 12, b = 13 e c = 48 ) 
_____________________________________________________________ 
 
b) 3m + 2n        (Para m = 2 e n = - 3)  
_____________________________________________________________ 
 
AULA 5 
 
5) Sabendo que x = 4, determine o perímetro do polígono: 
 
a. (     )  81 
b. (     )  79 
c. (     )  78 
d. (     )  86 
 
 
 
 
 
 
6) S é o número do sapato que uma pessoa calça e está relacionado com o comprimento P, em 

centímetros,  do  seu  pé  pela fórmula      S = 
𝟓𝑷+𝟐𝟖

𝟒
.  Qual é o número do sapato de uma pessoa 

que tem o comprimento do pé medindo 24 cm? 
 
a. (     ) 35 
b. (     ) 36 
c. (     ) 37 
d. (     ) 38 
 
 
7) Sabendo que m = -7 e p = 5, qual o valor da expressão 2m + 2p? 
     a.(     ) -4            b.(     ) -2          c.(    ) 24          d.(    ) -12 
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8) Na linguagem matemática a expressão “o dobro de um número” pode ser representada por: 
a.(     ) 2            b.(     ) x                c.(     ) 2x          d.(     ) 4x 
 

9) Numa expressão algébrica, a letra que representa qualquer número racional pode ser chamada 
de: 

     a.(     ) variável            b.(     ) expressão                 c.(     ) letra             d.(     ) terço 
 
10)  Podemos representar a expressão “a diferença entre o dobro de um número e nove” de qual das 

seguintes maneiras? 
a.(     ) 9 – 2            b.(     ) 2x + 9            c.(     ) 2x – 9            d.(     ) – 2x + 9 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

ORIENTAÇÃO: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 

folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

 

AULA 1 / AULA 2 
 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO 
(TRIÂNGULOS) 

 

1) Observe o triângulo e identifique. 

a) Os vértices:______________ 

b) Os ângulos internos: _____________ 

c) Os lados: _______________ 

 

 

 

2) Classifique os triângulos abaixo com relação aos seus lados (equilátero, isósceles ou escaleno). 

 

    

_________________       _________________         _________________        ________________ 

 

 

 

 



18 
 

3) Determine o valor do ângulo x em cada um dos triângulos das figuras: 

a)                                                                                     b)  

 

 

 

                                           c)  

 

 

 

 

 

 

4) Qual é a medida do ângulo externo y: 

 

 

 

 

5)  Deseja-se cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental, com forma 
triangular. Para tanto, foi feito um mapa com as seguintes anotações: 

               Sabendo que a cerca custará, por metro, R$ 32,00, quanto será 
gasto para construí-la? 
a.(     ) R$ 330,00 
b.(     ) R$ 1320,00 
c.(     ) R$ 42240,00 
d.(     ) R$ 33000,00 
 
 
 

6) No triângulo abaixo, o valor de x é: 
                                                                    a.(     ) 90° 
                                              b.(     ) 35° 
                                             c.(     ) 55° 
                                           d.(     ) 180° 
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7) Observe o triângulo que Mulher Maravilha desenhou e analise as afirmações de Batman, 
Superman e Flash. Quais afirmações são verdadeiras? 
 

 

 

 

 

 

 

8) ATIVIDADE EXTRA 

Você sabia... 
... que no dia 18 de maio é celebrado o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes?  
O informativo retangular ao lado possui 9,2 
cm de comprimento e 4,8 cm de largura.  
a) Calcule o perímetro do retângulo. 

(Perímetro : soma das medidas dos lados) 
 

b) Calcule a área do retângulo. 
(Área do retângulo: comprimento x largura) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 8º ANO 
2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Pulando corda 

 

 Pular corda, além de divertido, vai muito além de uma brincadeira para criança, como a foto 

já mostra, todos podem praticar. 
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Eu poderia enumerar vários benefícios que essa atividade proporciona, pois além do bem 

estar, trabalha o condicionamento físico, queima calorias, desenvolve a coordenação motora, o 

equilíbrio, melhora a capacidade cardiorrespiratória, entre outras; é uma atividade que pode ser 

praticada por pessoas de qualquer idade. 

Obs.: Primeiro faça um alongamento, em seguida, pule corda ao menos duas vezes na semana 

nesse período de pandemia, como vimos é uma atividade simples que trabalha o corpo todo, 

convide sua mãe, seu irmão e pratique. 

Atividade: 

1) Na primeira semana marque quantos pulos você executou nas primeiras tentativas, na 

segunda semana marque quantos pulos você conseguiu alcançar, registre aqui, pois no 

retorno presencial vou querer ver o quanto você evoluiu? 

 1º Dia 2º Dia 

Primeira semana 
 

 
 
 

 

Segunda semana 
 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1º Aula Movimentos dançados 

     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção 

poética, ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

Podemos dançar com o corpo todo ou apenas uma parte dele. O corpo é nossa materialidade 

expressiva; é ferramenta com que criamos dança, uma arte do movimento. 

Danças milenares 

     No Egito 500 a.C. as danças tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos 

deuses: Hathor, deusa da dança e da música e Bés o deus inventor da dança; a ambos era atribuído 

um poder sobre a fertilidade. 

     A Osíris, deus da luz, era atribuído o ensinamento da agricultura aos homens, que acontecia 

todos os anos, na época da cheia do rio Nilo. O ritmo das cheias e vazantes do rio, comandava os 

trabalhos de semeadura e colheita, que eram celebrados com danças da primavera. 

     Muitas outras danças, sempre relacionadas aos deuses egípcios, eram executadas e chamadas 

de danças divinas ou sagradas. As danças apresentadas por ocasião das festas religiosas e dos 

funerais também eram consideradas sagradas. Os “mouou”, personagens que surgiam de repente e 

vinham ao encontro do enterro, dançando em duplas; os egípcios acreditavam que a movimentação 

dos dançarinos assegurava ao morto a ascensão a uma nova vida. 

    

     Na Índia as danças têm origem na invocação a Shiva (deus da dança). Com suas danças os 

hindus buscavam a união com a natureza. 

     Os vários estilos de danças, sempre relacionados a deuses, tinham o mesmo princípio, de que “o 

corpo inteiro deve dançar”. Por isso, as danças indianas apresentam movimentos muito elaborados 

de pescoço, olhos, boca, mãos, ombros e pés. Cada gesto tem um significado místico, afetivo e 

espiritual. Suas danças são passadas de geração a geração.  
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     A dança na Grécia, como no Egito e na Índia, sempre integrou rituais religiosos. Uma das 

divindades mais conhecidas é Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. Para os gregos, o ideal de 

perfeição estava na harmonia entre corpo e espírito, o corpo que deveria aparecer bem moldado, 

graças ao esporte e a dança, que era acessível a todos os cidadãos e, somente com o declínio da 

cultura grega, a dança passa apenas à esfera do entretenimento. As danças nessas ocasiões eram 

leves e ligeiras, com muitos saltos, piruetas e movimento de rotação dos quadris. Sua 

característica sensual foi levada para o Ocidente e, na Idade Média foi proibida pelos cristãos, que 

pretendiam a purificação dos costumes. 

Atividades 

1ºAssinale V verdadeiro ou F falso com relação as danças milenares 

 

(   ) os rituais de dança eram sempre para agradecer aos deuses da fertilidade 

(   ) na Grécia era tradição dançar com o corpo inteiro para o deus do vinho 

(   ) os “mouou” dançavam nos funerais sempre em duplas 

(   ) com o declínio da cultura grega a dança passa a ser entretenimento 

(   ) na dança indiana cada gesto tem um significado místico, afetivo e espiritual 

 

2 Aula Ser brincante 

 

     Como seu corpo reage ao ouvir uma música ritmada? Você se lembra a primeira vez que dançou?  

     O brincante é a pessoa que brinca e participa de manifestações artísticas e culturais populares. 

É um jeito de ser brasileiro e viver nossa cultura. Nas festas populares há coreografias e movimentos 

dançados, aliados a ritmos musicais, que contam histórias por meio de enredos e encenações. A 

repetição dessas comemorações, com o passar dos anos e da transmissão entre gerações, 

transformou-as em algo tradicional, compondo nosso vasto patrimônio imaterial. Entre eles podemos 

citar o maracatu, que envolve ritmo, dança e história. Há variações em ritmo e movimento dançados 

nos festejos de maracatu. Os passos dessa dança são uma mistura de passos de muitos outros 

estilos (capoeira, frevo, caboclinho, cavalo-marinho entre outros) dançados com toda força, raça e 

gingado, que é chamado de sambada. 

Atividade (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

1º Seja um historiador de sua vida de brincante, descreva brincadeiras e jogos que já 

participou que tenham música e movimento, gestos, ações físicas ex. correr, agachar, pular 

etc. (no mínimo de cinco) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2º Em quais ocasiões você dança? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



22 
 

INGLÊS – 8º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Atividades 

1) Na oração "John is cooking dinner", o verbo está no: 

a) Simple Present 

b) Present Continuous 

c) Infinitive 

d) Simple Past 

 
2) Suponhamos que alguém fará seu planejamento diário. Veja as seguintes orações:” Go to 

school”, “Have lunch with my friend Cristina”. “Take my cat to the vet”. Os verbos estão no: 

a) Simple Present 

b) Present Continuous 

c) Infinitive 

d) Simple Past 

3)Qual é a tradução dos seguintes conectivos? If – Another – So 

a) Se – outro – então 

b) Às vezes – apesar – mais ou menos 

c) Porém – outro – às vezes 

d) Se – apesar – mais ou menos 

4)Garfield está feliz porque emprestou um livro a seu amigo Odie. Depois de ver o livro todo 

mordido, decidiu rapidamente em dar o livro para ele. Reescrevendo as frases da tirinha 

utilizando will e going to, qual a maneira correta? 

a) I´m going to lend Odie a book. I will give Odie a book. 

b) I will lend Odie a book. I´m goig to give Odie a book. 

 
5) Assinale a alternativa correta: 

 
a) Como Garfield está fazendo previsões, tanto faz usar will ou going to 

b) No primeiro quadrinho, usa-se going to porque o gato já planejou com antecedência 

como será o futuro e, no segundo quadrinho, usa-se will porque é um desejo dele. 

 


