
 

 

 

 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 8 ano 
 

 Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

 Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

 No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

 Manter, diariamente, a rotina de estudos 

 

ATIVIDADE 01: Leia o artigo de opinião abaixo. 

 

Miguel não caiu. Miguel foi empurrado. 

 

Se um coração bate aí dentro, não é pra você continuar bem ou indiferente depois de saber o que 

aconteceu com Miguel, menino de 5 anos que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife, 

enquanto procurava pela sua mãe, Mirtes.  

E já nem era para estar depois das mortes de Ágatha e do João Pedro, também crianças que 

perderam a vida depois de serem atingidas por disparos de armas policiais, igualmente responsáveis por 

assassinarem o músico, Evaldo Souza, e o catador de material reciclado, Luciano Macedo, com "acidentais" 

80 tiros no ano passado -- pra não dizer tantos outros casos.  

Só que Miguel não morreu pela brutalidade da força policial. E, acreditem, não foi pela negligência da 

patroa Sari Côrte Real, que não teve a paciência para cuidar do filho de sua funcionária por alguns minutos e, 

assim, conduzi-lo para o caminho que destinou à morte da criança. Porque não foi um caso isolado. Foi uma 

coisa montada, construída.  

Miguel morreu pela existência de uma estrutura no Brasil que faz uma mulher negra, quase que na 

obrigatoriedade de uma lei, passear com o cachorro da patroa, enquanto a patroa livra-se da responsabilidade 

de cuidar filho da mulher negra com a mesma indiferença que descartamos um objeto de lixo. Por uma 

estrutura que, mesmo em tempos de pandemia e isolamento social necessário, obrigou Mirtes a continuar 

limpando o chão dos patrões, mesmo depois do marido de Sari, o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker 

(PSB), ter afirmado que testara positivo para a Covid-19. 

Por uma estrutura que obrigou Mirtes a levar o filho para o trabalho porque as creches e escolas estão 

fechadas e ela não teria com quem deixá-lo. Miguel morreu porque, no Brasil, 20 mil reais é o preço que uma 

pessoa rica paga para responder em liberdade depois de tirar o futuro de uma vida negra. Miguel caiu do nono 

andar porque a burguesia despreza as classes pobres. Não as toca. É indiferente, tira sarro e é insensível às 

vidas que não pertencem ao mundo dela e que não circulam nos mesmos espaços, senão as que estão ali 

para servi-la.  



 

 

 

Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, 

mas que torce o nariz para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para 

diminuir a miséria, a pobreza e a fome.  

Não são todos assim, obviamente.  

Mas sei que existem pessoas que funcionam desse jeito, porque cresci, vivi, vivo e convivo nos biomas 

das classes média e rica. Já dei risada, joguei bola, estudei, trabalhei e sentei na mesma mesa que elas para 

comer, e conheci muita gente parecida com a Sari que minha cabeça construiu.  

Só que mesmo vivendo sempre nesse ambiente, não tenho todas as respostas para as perguntas que 

eu comecei a fazer de uns anos pra cá. E uma delas é: por que os ricos, no bálsamo de uma vida privilegiada 

e confortável, têm tanto ódio? 

Ódio a quê? E ódio a quem?  

Por uma criança de 5 anos  que, dentro de um repertório de linguagem ainda em construção, só 

tentava expressar o desejo de estar perto de sua mãe?  

Eu não sei.  

E um, ou vários dele, empurrou Miguel.  

Mas sei que esse ódio, racista e muito brasileiro, existe e tem muitos braços, na polícia, na 

presidência, na sociedade civil.  

#JustiçaPorMiguel 

(Caio Possati Campos) 

https://blogdojuca.uol.com.br/2020/06/miguel-nao-caiu-miguel-foi-empurrado/ 

 

ATIVIDADE 02: Após a leitura, responda. 

 

a) Justifique o título dado ao texto, posicionando-se sobre ele:  

 

b) Por que o texto é um artigo de opinião?  

 
c) No que a morte de Miguel difere das outras mortes citadas no texto?  

 

d) O que significa a expressão "torcer o nariz"? Ela encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Por 

quê?  

 

e) Por que você acha que os ricos, em geral, têm ódio dos pobres?  

 

f) Como solucionar essa problemática? Explique: 

 

ATIVIDADE 03: Ainda com base no artigo de opinião lido, continue respondendo as questões. 

 

a) A palavra BRAÇOS, também situada no final do texto, encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? 

Por quê? 

  

b) Que mensagem o texto transmite? Comente:  

 

https://blogdojuca.uol.com.br/2020/06/miguel-nao-caiu-miguel-foi-empurrado/


 

 

 

 

c) Leia a tirinha: 

 

                                                                 
 Que crítica social a charge faz? Comente:  

 
ATIVIDADE 04: O texto lido é um artigo de opinião, escrito por Caio Possati Campos, com base em sua 
leitura e com as notícias postadas pelos canais de comunicações nesses últimos dias, faça um comentário 
sobre o acontecido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-o-caso-do-menino-
miguel.html?fbclid=IwAR3OsUvvye1vSFUzNtGj1MslwliDzJciWQL-O020uptC2fpp7EiLClIKuTo 

 
Atividade Adaptada pela professora. 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-o-caso-do-menino-miguel.html?fbclid=IwAR3OsUvvye1vSFUzNtGj1MslwliDzJciWQL-O020uptC2fpp7EiLClIKuTo
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-o-caso-do-menino-miguel.html?fbclid=IwAR3OsUvvye1vSFUzNtGj1MslwliDzJciWQL-O020uptC2fpp7EiLClIKuTo


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
Atividades do Período 15/06/2020 à 19/06/2020  
Conteúdo: Estatística (Gráficos) 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 
 

Atividades 
1) Observe o gráfico a seguir e responda: 

 
 
a)  Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? 
b) Em qual dia da semana houve menos visitantes? 
c)  Quantas pessoas, ao todo, visitaram o Parque do Ibirapuera nos cinco dias? 

Fonte:https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 
 
  
2) O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo, em milhões de pessoas, no 
período de 2000 a 2005. 

 
Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo 
a) permaneceu a mesma entre 2000 e 2001. 
b) permanece a mesma desde o ano de 2002. 
c) aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002. 
d) aumentou de 19 milhões entre 2001 e 2003. 
e) diminuiu entre 2000 e 2002. 

 Fonte:https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 
 

 
 

https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html
https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

3)  A professora Lisiane de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência 
musical dos alunos das 7ª séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela: 
 

 
 
Com base no gráfico anterior é possível dizer que: 
 
(A) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip Hop. 
(B) A maioria dos alunos prefere Sertaneja. 
(C) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. 
(D) O estilo musical menos ouvido é MPB. 
                           Fonte: http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-tratamento-da.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências  
https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html 

http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-tratamento-da.html 

http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-tratamento-da.html
https://www.aprendafacil.net/2019/03/exercicios-sobre-interpretacao-de.html
http://maniadecalcular.blogspot.com/2015/10/atividade-de-matematica-tratamento-da.html
http://2.bp.blogspot.com/-QYqfmns9_IA/Vh2SN9j1XgI/AAAAAAAABrs/RvY8y2RcQBU/s1600/y42.png


 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 
 

(PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19) 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

DATA: ___/06/2020 a ___/06/2020. 9ª Semana 

Ano: 8º ANO 
 

Com base nos estudos de temas já trabalhados anteriormente “GLOBALIZAÇÂO: Conceito”, 
“Globalização da Produção”, você irá ler novamente estes assuntos e responder a essa 
questão: 

 

1) Leia a Música e responda a questão 
abaixo:  

Parabolicamará  (de Gilberto Gil)  

 
Antes mundo era pequeno  
Porque Terra era grande  
Hoje mundo é muito grande  
Porque Terra é pequena  
Do tamanho da antena  
Parabolicamará  
 
Ê volta do mundo, camará  
Ê, ê, mundo dá volta, camará  
 
Antes longe era distante  
Perto só quando dava  
Quando muito ali defronte  
E o horizonte acabava 
 
 [...]  
De jangada leva uma eternidade 
 De saveiro leva uma encarnação 
 
 Pela onda luminosa 
 Leva o tempo de um raio  
Tempo que levava Rosa  
Pra aprumar o balaio  
Quando sentia Que o balaio ia 
escorregar  
 
[...]  
 
De jangada leva uma eternidade  
De saveiro leva uma encarnação  
De avião o tempo de uma saudade  
 
[...]  

 
Sobre o fenômeno da globalização 
descrito na letra da música e na 
imagem descreva em breves 
palavras o que você entende de 
Globalização.   
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

 

 

Fonte de Pesquisa: https://www.google.com/blogspot.com. 

Acesso em 19/05/2020. 

 

 

https://www.google.com/blogspot.com.%20Acesso%20em%2019/05/2020
https://www.google.com/blogspot.com.%20Acesso%20em%2019/05/2020


 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 

ESCOLA:______________________________________________________________________  DISCIPLINA: HISTÓRIA       

PROFESSORA:__________________________________________________________________  DATA:   /06/2020 

ALUNO (A)_____________________________________________________________________ SÉRIE: 8º ANO 

 



 

 
 

 

Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê 
o primeiro passo. 

MARTIN LUTHER KING 

 

 

 

FONTE: Dias, Adriana Machado, Vontade de Saber História 8º ano, Ensino 

Fundamental: anos finais/ Adriana Machado Dias, Keila Gringer, Marco César 

Pellegrini – 1 ed – São Paulo: Quinteto Editorial, 2018.  



 

 

 

EMEB: 
Ano: 8° ano 
Área: Ciências 
15/06/2020 
 
Aquecimento global x Preservação ambiental 
O termo “aquecimento global” refere-se ao aumento da temperatura do planeta causado, principalmente, 
pelo aumento da concentração de certos gases atmosféricos, tais como o dióxido de carbono, metano, 
óxido nítrico, e clorofluorcarbonos (CFCs). Esses gases podem causar mudanças significativas no clima. 
É importante mencionar que: 
- O aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera terrestre é atribuído, principalmente, a queima de 

combustíveis fósseis e madeira. 
 - O aumento dos níveis de CFCs atmosféricos encontram-se diretamente relacionado a atividade humana, 
uma vez que este gás é uma invenção de seres humanos e é utilizado nos sistemas de ar refrigerado. 
 
 Agravando o problema, encontra-se o desmatamento das florestas em todo o mundo. A vegetação 
contribui como uma das maiores fontes de absorção do excesso de dióxido de carbono (CO2) depositado 
na atmosfera.  
 
As espécies vegetais são de extrema relevância para o equilíbrio dos ecossistemas. Os desmatamentos e 
queimadas liberam gases que vão agravar o efeito estufa e as chuvas ácidas. Sem árvores, o solo, afetado 
por essas chuvas pode ficar estéril e as águas, sem as raízes, levam os nutrientes, aumentando a erosão 
e empobrecendo os solos. Esses produtos irão sedimentar os rios, comprometendo os recursos hídricos e 
provocando a desertificação que é prejudicial à vida. 
 
            Como acontece o super aquecimento da Terra 

     
 
   Consequências do Aquecimento Global: 
    – Aumento do nível do Mar; Secas devastadoras; Disponibilidade Agrícola comprometida; 
    – Desertificação;  Extinção da fauna e da flora; Aumento das precipitações; 
    – Incêndios naturais; Furacões…. 
 
O aquecimento global é uma realidade indiscutível não só para a Ciência, pois no dia a dia estamos 
vivenciando um aumento progressivo da temperatura no planeta. Desde 1880, quando começaram as 
medições, esta década registra os anos mais quentes da História. 
Os impactos para a nossa vida e de todas as espécies do planeta são enormes. A começar pelas 

alterações no clima em uma comunidade local, que prejudica a sazonalidade (período que varia em 
certas épocas do ano), de atividades como a pesca e a agricultura, até desastres naturais como 
incêndios, enchentes e furacões fora de época, que são a face mais destrutiva dos impactos que o 
aquecimento global está provocando para a vida na Terra. 

 
  A preservação ambiental é um processo individual e coletivo. Junte-se a nós nesse movimento em 
defesa de um futuro verde e justo para as próximas gerações! Se todos nós fazermos nossa parte faremos 
da terra um mundo melhor e menos poluido. 



 

 

 

 

Soluções para diminuir o Aquecimento Global: 
- Diminuir o uso de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, querosene) e aumentar o uso de 
biocombustíveis (exemplo: biodiesel) e etanol. 
 
- Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma 
desregulada. O uso obrigatório de catalisador em escapamentos de automóveis, motos e caminhões. 
 
- Instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. 
 
- Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis: hidrelétrica, eólica e solar. Evitar ao 

máximo a geração de energia através de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis. 
 
- Sempre que possível, deixar o carro em casa e usar o sistema de transporte coletivo (ônibus, metrô, 

trens) ou bicicleta. 
 
- Colaborar para o sistema de coleta seletiva de lixo e de reciclagem. 
 
- Usar ao máximo a iluminação natural dentro dos ambientes domésticos. 
 
- Não praticar desmatamento e queimadas em florestas. Pelo contrário, deve-se efetuar o plantio de mais 

árvores como forma de diminuir o aquecimento global. 
 
- Implementação de programas e projetos de reflorestamento e arborização, principalmente nos centros 
urbanos. 
 
- Construção de prédios com implantação de sistemas que visem economizar energia (uso da energia 
solar para aquecimento da água e refrigeração). 
 
Com o objetivo de melhorar a temperatura climática, a Secretaria do Meio Ambiente do nosso Município de 
Atílio Vivácqua, no ano 2019 na “semana da árvore”, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou 
o “ Mutirão de Plantio de árvores”, com envolvimento dos alunos na rede municipal no plantio de 
árvores.  
 

      
      ( Petrus, Técnico Ambiental, explicando para alunos sobre importância do reflorestamento).                                                                                       

    
Adaptado pela profª Laureni Santos de Paula e 
Disponível em: 
- https://monografias.brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento-global-1.htm 
- https://www.suapesquisa.com/pesquisa/solucoes_aquecimento_global.htm 
- Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Atílio Vivacqua. 

https://www.suapesquisa.com/pesquisa/solucoes_aquecimento_global.htm


 

 

 

Para refletir e agir: 
 

I. – Sabemos  que quaisquer  espécies vegetais são de extrema importância para o equilíbrio dos 
ecossistemas, ou seja, são de muita relevância para o meio ambiente. Qual a grande 
contribuição das plantas para nossa atmosfera no Planeta terra? 

II. Dentre as dez (10) soluções apresentadas para diminuir o aquecimento global, cite cinco (04) 
atitudes que você pode fazer no seu dia a dia. 

 
II. A preservação ambiental é um processo individual e coletivo. Após ter sido informado sobre as 

consequências do aquecimento da terra, que ações você propõe ao nosso Município de Atílio 
Vivácqua, para a diminuição deste problema ambiental e social? 

III. Descreva com suas palavras, no mínimo duas linhas, sobre qual a relação da imagem abaixo 

com o tema: “Aquecimento global x Preservação ambiental”. 

  

      
     Geração e uso de energia solar: Outra opção para a redução do aquecimento global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
            “ Plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou  ali o nome do Senhor, o Deus Eterno”. 
                                                                                  ( Gênesis 21: 33).  
           ( Extraído do livro “ Ecologia à Luz da bíblia”, Autor: João A. de Souza Filho, editora Vida, Pág 11). 



 

 

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Interpretação  Período: 15/06 a 19/06  

                                                 ATIVIDADES 

1- Observe os textos abaixo e responda 

BLACK LIVES MATTER in 2019! 

Campaigners say Black Lives Matter movement is emerging after action in 

five major cities. Brazilian activists have taken to the streets in five major 

cities after the death of a young black man who was restrained by a 

supermarket security guard. Campaigners said the protests are feeding a 

nascent Black Lives Matter movement in Brazil, where nearly 3/4 of all 

homicide victims are black. 
Fonte:Publicado pelo The  Guardien em:27/02/2019 às 12h00 

 

BLACK LIVES MATTER in 2020! 

 On May, 25, 2020 in Minneaplis shop clerk called the police after a black 

man tried to buy cigarretes with a counterfeit 20 dollars-bill. Four officers 

polices at the scene and the place the suspect in handcuffs. Shortly after 

arresting George Floyd, a White officer pinned him to the ground and began 

kneeling on his neck. A Georfe Floyd begged for his life, saying 11 times “I 

can’t breath” several bystanders captured his death on the vídeo.  
Fonte: Publicado pela BBC em:27/05/2020 às 10h00 

Glossary: 

Campaigners: 

Ativistas 

Major cities: Grandes 

cidades 

Death: Morte 

Restrained: Preso 

Supermarket 

security: Segurança 

de supermercado 

Feeding a nascente: 

Ascendendo um 

sentimento 

Nearly: 

Aproximadamente 

Homicide victims: 

Vítimas de homicídio 

Shop Clerk: Balconista 

Called: Chamou 

Counterfeit: Falsa 

Bill: Nota 

Arresting: Prender 

Kneeling: Ajoelhou 

Neck: Pescoço 

Bystanders: 

Espectadores

 

1. Os dois textos apresentam características de mortes de pessoas, o primeiro texto fala sobre 

uma notícia que ocorreu no Brasil em 2019 e o segundo texto em uma notícia que ocorreu nos 

EUA em 2020. Quais são as características que você observa nos dois textos? 

2.  Com base no texto 1. Qual a média de assassinatos de pessoas negras no Brasil? O que 

significa solidariedade para você? 

3. O que significa “Black Lives Matter”? 

 

Referências Ativ.: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Inglês de Atílio Vivácqua. Atílio 

Vivácqua. 2020 



 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 15 / 06 / 2020 ao dia 19 / 06 / 2020 
Turmas: 8° e 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 
 
 

 
FESTA JUNINA 

 
A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o 

mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 
especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses 
no século XVI.  
 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as 
quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, 
como canjica, pamonha, pé de moleque. Outra característica muito comum é a de se 
vestir de caipira de maneira caricata. 
 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 
 
 

ATIVIDADE 
 

Faça uma breve pesquisa sobre esse tipo de manifestação cultural tão 
característica no nosso país. Não esqueça de falar: como surgiu, os locais onde 
ocorrem essas festas, as danças e comidas típicas, todo tipo de curiosidade!! Deixe 
todo seu relato no caderno de arte!  
 

 
 

 
DESAFIO 

 
 
Escolha um prato típico das festas juninas e faça-o, com ajuda de um 

responsável, tire uma foto e envie para mim! Se desejar, pode fazer um vídeo nos 

ensinando passo a passo da sua receita, não esqueça de se caracterizar!!!! 

 

 

 

 
 
 

Bons Estudos!!!  

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br 

 “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Tempos modernos  Período: 15/06 a 19/06  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo:  

Tempos Modernos 
Lulu Santos 

Eu vejo a vida melhor no 

futuro 

Eu vejo isso por cima de um 

muro 

De hipocrisia que insiste em 

nos rodear 

Eu vejo a vida mais clara e 

farta 

Repleta de toda satisfação 

Que se tem direito do 

firmamento ao chão 

Eu quero crer no amor 

numa boa 

Que isso valha pra qualquer 

pessoa 

Que realizar a força que 

tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de 

era 

De gente fina, elegante e 

sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que 

não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

Eu quero crer no amor 

numa boa 

Que isso valha pra qualquer 

pessoa 

Que realizar a força que 

tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de 

era 

De gente fina, elegante e 

sincera 

Com habilidade 

Pra dizer mais sim do que 

não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 

Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 

Não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

E não há tempo que volte, 

amor 

Vamos viver tudo que há 

pra viver 

Vamos nos permitir 

2- Estamos vivendo um momento histórico. Lá no futuro você vai contar essa história 

para seus futuros descendentes (filhos ou não). Mas quando isso acabar será que 

iremos voltar as nossas vidas normais, sem mudar nada no nosso pensamento? Na 

frase “Eu vejo um novo começo de era” como você se vê quando tudo puder voltar a 

normal?  

3- Quais serão as primeiras coisas que você fará assim que a normalidade se 

estabilizar? 

4- “Hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo 

que volte”. Tente relembrar o seu último dia de aula em sala, tente descrever esse dia 

e se você soubesse que seria o último antes da quarentena o que você gostaria de 

ter feito para aproveita-lo melhor? 

 Referências: 

Fonte música: <www.letras.mus.br › antonio-marcos>. Acesso 05/06/2020. 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://www.letras.mus.br/lulu-santos/47144/
https://www.letras.mus.br/lulu-santos/
https://www.letras.mus.br/antonio-marcos/1074592/


 

FUTSAL HISTÓRIA. 

Introdução (o que é) 
  

O Futsal, também conhecido como Futebol de Salão, é uma modalidade esportiva que foi 

adaptada do futebol de campo para as quadras, na década de 1930. O futsal é muito praticado no 

Brasil, fazendo parte de uma das principais atividades esportivas das aulas de Educação Física 

nas escolas de todo país. 

  

História do Futsal 
  

O Futsal foi criado na cidade de Montevidéu (Uruguai) no ano de 1933. O criador foi o 

professor de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Juan Carlos 

Ceriani Gravier. Este professor batizou o esporte como Indoor-Foot-Ball.   

 

1 – Quantos jogadores compõe uma equipe de futsal, somente os titulares que começam uma 

partida? 

 

2 – Assinale F para falso e V para verdadeiro em relação ao desporto Futsal. 

 

(   ) - Os jogos da categoria adulto ocorrem em 40 minutos (2 tempos de 20 minutos). 

(   ) – Cada Equipe é composta por 2 zagueiros, 01 meia, 01 atacante e 01 goleiro. 

(   ) – O lateral no futsal é cobrado com o Pé. 

(   ) – as substituições durante o jogo são livres( sem limites). 

 

 

3 – De acordo com a posição de cada jogador, ligue a coluna da esquerda com a direita. 

 

 1 - Pivô                                  (  ) Jogadores que ocupam as laterais da quadra 

                                                 com velocidade e agilidade tanto para atacar e  

                                                  defender.    

                                                   

2 – Alas                                (  )  Jogador mais adiantado ou ofensivo de uma                        

                                                     equipe de Futsal. 

3 – Goleiro                            (  )  Jogador mais recuado ou defensivo de 

                                               uma equipe de Futsal. 

4 – Fixo                            (  )  Jogador cujo principal objetivo é evitar  

                                              que a bola entre em sua própria meta.  

4 - Assinale com  X os fundamentos básicos  do Futsal. 

 

A –  (   )   Levantamento 

B -   (   )  Passe curto e longo 

C -   (   )  Recepção 

D -   (   )  Domínio de bola 

E  -   (   ) Drible e Finta 

F  -   (   ) Bloqueio 

G  -  (   ) Condução de Bola 
 
Referências Bibliográficas, https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/futsal.htm 

https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do

+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourcei 

 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Data : 15 a 19 /06/2020 

Turmas:  8° Anos 

 

 

Tema da Aula:  FUTSAL HISTÓRIA, FUNDAMENTOS BÁSICO E REGRAS. 

https://www.dicaseducacaofisica.info/esportes/tudo-sobre-futsal/
https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/futsal.htm

