
 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

 
 

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. 

 
Informações sobre o gênero: Meme é um gênero textual humorístico e/ou crítico que se 

concretiza e se difunde em massa por meio da internet sob estrutura semiótica e linguística híbrida e 

sintética. 

Caso tenha acesso a internet, abra o link abaixo para melhor entender. 

https://www.youtube.com/watch?v=67y1cvay-Ow 

 

 

ATIVIDADE 01: Na tentativa de unir Pandemia, Coronavírus, Isolamento social, Festa junina e Humor, 

tive a ideia de produzir a atividade de hoje, cujo título surgiu ao tentar criar um meme com a figurinha 

abaixo! Sugestiva, não? Certamente o personagem Cebolinha soltaria um "Socoooooolo! Ela é a 

mais assustadola do que o Colonavírus!" Ou alguém duvida?!?  

                                                   

"Socoooooolo! Ela é mais assustadola do que o Colonavírus!" 
 

  Sua atividade para esta semana será de criar “memes” a partir das imagens abaixo. Seja criativo! 
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 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Imagem 01: 

 

        

Imagem 02: 

  

 

Imagem 03: 

  



 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Imagem 04: 

 

 

Imagem 05: 

 

 

 

Imagem 06: 

 

 

 

 



 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

ATIVIDADE 02: Agora que você criou um meme pra cada imagem, escolha 2 (duas) e crie tambem 

um diálogo entre os personagens, explorando bem os termos citados no contexto de cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://arteemanhasdalingua.blogspot.com 

https://www.youtube.com/watch?v=67y1cvay-Ow 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-socoooooolo-ela-e-mais.html?fbclid=IwAR0tMhurS0vTyifFKStEDxGFRPdfjGpPThvcr1BuyrTHakmxWjbGtxt9Mow
https://www.youtube.com/watch?v=67y1cvay-Ow


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
Atividades do Período 22/06/2020 à 26/06/2020  
Conteúdo: Números Naturais (Matemática no dia a dia) 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 
 

Atividades 
1)  Os números estão presentes em quase tudo em nosso dia-a-dia. 

Você já percebeu as diversas informações presentes em uma embalagem? 

Pegue alguma embalagem na sua casa e responda as seguintes questões: 

 

a) A embalagem se refere a que produto? 

b) Quantos gramas ou litros há na embalagem? 

c) Qual seu código de barras? 

d) Qual sua data de fabricação? 

e) Qual sua data de validade? 

f) Há algum telefone de atendimento ao consumidor? 

g) Qual o valor desse produto? 

h) Quantos passos você deu para pegar o produto e retornar ao seu ambiente de estudo? 

i) Há que horas você terminou de fazer esta atividade? 

j) Pesquise o preço do produto que você análisou e encontre o valor de 8 unidades do mesmo. 

k) Vivemos cercados por números? Você concorda? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 11ª Semana 

Ano: 8º ANO 
 

Leia o texto e responda as questões: 

 

Globalização: Transporte e Comunicação
 

 



 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 

 

Fonte de pesquisa: Livro de Geografia “Por dentro da Geografia 8º ano”, Ensino Fundamental anos finais, Wagner 

Costa Ribeiro, Capítulo 3: Globalização e seus descobrimentos, páginas: 60 e 61. 

Exercícios: 

 

1) Explique como era a comunicação e o transporte no século XVI e o no século XXI entre 

Portugal e Brasil: 

2) Como é feita o transporte de Mercadorias pelo mundo? 

3) Por que é importante para os fabricantes o transporte de mercadorias em navios? 

 



 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 

ESCOLA:______________________________________________________________________  DISCIPLINA: HISTÓRIA       

PROFESSORA:__________________________________________________________________  DATA:   /06/2020 

ALUNO (A)_____________________________________________________________________ SÉRIE: 8º ANO 

 

1-  De acordo com o texto estudado na semana anterior, responda a continuação 

dos exercícios. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se 

comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se 

mantém em tempos de controvérsia e desafio. 

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.  



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

             

 

 

 

 

  EMEB:  

 Ano: 8° ano 

 Área: Ciências 

 22/06/20208 

  

       - Como é formado o sistema imunológico? 

       - Como  nos prevenir de doenças causadas por bactérias, vírus e outros agentes? 

 

        Você sabia que o nosso corpo possui um sistema de reações que nos protege  de  diversas 
doenças causados por vírus, bactérias e outros agentes estranhos?  

        Que existem células especiais para retirar e destruir esses agentes estranhos? 
 

        Esse sistema de reações é conhecido como sistema imunológico, composto por órgãos, 
tecidos e células especializadas, que funcionam em conjunto, produzindo anticorpos, com a  
principal função de  proteger e defender o  organismo contra  doenças causadas pelos antígenos 
(vírus, bactérias, micróbios e outros). 

   A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamada de imunidade. A 
imunidade pode ser classificada em inata e adquirida. Na inata, os indivíduos já nascem com os 
mecanismos que a promovem. Na adquirida, o indivíduo desenvolve-a durante sua vida, após o 
contato com o corpo estranho. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo 
daquelas invasoras, o que garante grande eficiência na defesa do organismo.  
 
Quais são os órgãos do sistema imunológico? 
Ele é composto por: timo, baço, linfonodos, medula óssea, vasos linfáticos, dentre outros. 
 

                                        
 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

  
     
 
 
 
   - Medula óssea: tecido que preenche o interior dos ossos e produz leucócitos, hemácias e 
plaquetas; 
   - Timo: glândula localizada na cavidade torácica, no mediastino. É responsável por produzir e 
desenvolver os linfócitos T; 
   - Linfonodos: têm a função de filtrar a linfa antes que ela retorne ao sangue, e também são 
responsáveis por atuar na defesa do corpo, principalmente na produção de linfócitos; 
   - Baço: possui alta quantidade de macrófagos que eliminam microorganismos e partículas 
estranhas. Dessa forma, o baço “limpa” o sangue de impurezas; 
   - Tonsilas: constituídas por tecido linfoide, ricas em glóbulos brancos; 
   - Apêndice: pequeno órgão linfático, com grande concentração de glóbulos brancos; 
   - Placas de Peyer: acúmulo de tecido linfoide que está associado ao intestino. 
 
Também temos as várias células especializadas, chamadas de Leucócitos ou Glóbulos 
brancos, que atuam em conjunto no nosso organismo. Essas células são produzidas pela 
medula óssea e pelos linfonodos. Eles são responsáveis por produzir anticorpos para proteger 
o organismo contra os patógenos ( seres que causam doenças). 
 
     Vários tipos de leucócitos: Os principais agentes imunológico do nosso corpo. 

      
    Neutrófilos: envolvem as células infectadas e as destroem; 
    Eosinófilos: agem contra parasitas; 
    Basófilos: relacionado respostas alérgicas; 
    Fagócitos: realizam fagocitose de patógenos; 
    Monócitos: fagócitos presentes no sangue; 
    Linfócitos: Os linfócitos são responsáveis por reconhecer e destruir microrganismos 
infecciosos   como bactérias e vírus. Podem ser linfócitos B e linfócitos T; 
    Macrófagos: Derivados de monócitos, a função principal é fagocitar partículas estranhas nos 
tecidos humanos. 
 
 
 
 - Adaptação: Profª Laureni Santos de Paula. 
  Disponível em: 

  - https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/sistema-imunologico 
  -http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016768.PDF 
  - https://www.passeidireto.com/arquivo/19484664/sistema-imunologico-questionario 
  - http://www.teresiano.g12.br/Externos/Pedagogico/2018/Estudo_dirigido/ens_fund2/2bim 
 

 
 

  -Após ter lido o texto, assinale a única alternativa correta: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/sistema-imunologico
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016768.PDF
https://www.passeidireto.com/arquivo/19484664/sistema-imunologico-questionario


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

I)  O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. 
Uma das formas de proteção é a produção de _______________ , proteínas que reagem de 
forma específica com agentes estranhos denominados genericamente de _______________. 

 

Marque a alternativa que completa adequadamente os espaços acima: 

 

a) anticorpos e leucócitos. 

 

b) leucócitos e anticorpos. 

 

c) anticorpos e antígenos. 

 

d) antígenos e anticorpos. 

 

e) leucócitos e antígenos. 

 

II) Células especializadas que envolvem as células infectadas e as destroem são: 

a) Macrófagos 

b) Neutrófilos 

c) Células dendríticas e macrófagos 

d) Monócitos 

e) Eosinófilos 

 

III) Responda de acordo com o texto: 

a) Qual a diferença da imunidades inata para a imunidade adquirida? 

b) No nosso organismo, onde são produzidos os leucócitos, hemácias e plaquetas? 

 
 IV) Pesquise e assista ao vídeo “Super Médis – Episódio 1  – As infecções”, referentes ao Super 
Médis,.Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=9oZmuB7GlZQ>. Acessado em: 
16.05.2011  

-  Após assistir o vídeo sobre  “Super Médis – Episódio 1  – As infecções”, escreva de que modo  o 
corpo reage aos elementos infecciosos que tentam entrar no corpo do personagem. 
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“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: 22/06 a 26/06  

Atividade de Língua Inglesa 

 Leia o texto e responda às questões 1 e 2. Antes marque no texto, palavras 

conhecidas por você ou quais você possa deduzir o significado. 

 

1.Qual é o assunto tratado no texto? 

a)(  )O texto fala sobre a Copa do Mundo,  em que 

ano foi fundada, quem a fundou. Fala sobre o 

tamanho e peso da taça, somente. 

b)(  ) O texto fala somente da Copa do mundo e 

quando ela foi fundada, não menciona o tamanho 

, nem o peso da taça. 

c)(  ) O texto fala sobre a Copa do Mundo. Quando 

ela foi fundada, quem a fundou. Relata sobre o 

troféu, sobre a construção de uma estátua que 

custará 10.000.000 milhões de dólares. 

d)(  ) O texto fala sobre a Copa do Mundo, seu 

fundador. Descreve o tamanho da taça, seu peso. 

O que essa escultura retrata, seu valor estimado 

hoje que é 10.000.000. 

2. A tradução correta para a frase “ The sculpture 

depicts two triumphant football players holding a 

globe in their raised hands.” é: 

a)(  ) A escultura retrata dois jogadores de futebol 

triunfante com um globo terrestre em suas mãos 

levantadas. 

b)(  ) A escultura descreve dois jogadores de 

futebol segurando um globo raso em seus braços. 

c)(  ) A escultura retrata dois jogadores de futebol 

que triunfantes levantam a mão mostrando um 

globo no pé. 

d) (  )A escultura retrata um globo terrestre sendo 

levantado pelas mãos de dois jogadores razoáveis. 

 

 

The FIFA World Cup was 

founded in 1971. It was 

designed by Silvio Gazzanigi 

of Italy. Made of 18-carat 

gold and malachite, the cup 

is 36,5 cm tall and weighs 

6,2 kg. The sculpture 

depicts two triumphant 

football players holding a 

globe in their raised hands. 

The trophy is passed on to 

each winning team that gets 

to keep an identical (but 

gold-plated) replica. The 

making of the statue cost 

about $50,000, today its 

value is estimated to over 

$10,000,000. .. 

http://www.englishexperts.com.br/forum

/copa-do-mundo-texto-t10046.html 

Referências Atividades: < 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-

ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063>. 

Acesso em 12/06/2020 

http://www.englishexperts.com.br/forum/copa-do-mundo-texto-t10046.html
http://www.englishexperts.com.br/forum/copa-do-mundo-texto-t10046.html
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-8o-ano/#more-31063


 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DE ARTE 

PERÍODO: 22/06 à 26/06/2020 

TURMAS: 8º e 9º ANOS 

CARGA HORÁRIA: 1 HORA/SEMANA 

 

ARTE POPULAR 

         A Arte está conectada ao passado, as tradições e a cultura de cada povo. 

Daí ser capaz de estabelecer uma comunicação entre aqueles que viveram no 

passado e os que vivem no presente. Isso garante aos grupos sociais a 

preservação de seus saberes com ela.  

        Chamamos de “arte popular” pinturas, esculturas e objetos que são a 

expressão artística autêntica da cultura de um povo. Muitas vezes o artista 

popular é anônimo, e a produção artística pode ser feita por uma família ou um 

grupo que domina uma técnica artesanal e desenvolve uma forma particular de 

trabalhar com ela. O conhecimento é passado de geração para geração, e com 

isso a cultura desse grupo é preservada. O Museu Casa do Pontal, no Rio de 

Janeiro, tem um grande acervo de arte popular. Com objetos feitos por artistas 

de diversas regiões, o museu apresenta uma visão abrangente da cultura 

brasileira. Disponível em: www.museucasadopontal.com.br/pt-br/museu. 

           

 

ATIVIDADE 

                Após ter realizado a pesquisa sugerida, na aula anterior sobre 

manifestação cultural nordestina, e com informações adquiridas com o texto 

acima, desenvolva um artesanato que remeta (lembra) ao referido tema, ou 

seja, ”cultura nas festas juninas”. DICA: Use materiais que tenha em sua casa 

como retalhos de tecidos, palitos de picolé e fósforo, botões.... Deixe sua 

criatividade fluir, não esqueça de registrar o seu momento de criação e me 

envie! Pode usar o google para te ajudar a se inspirar! 

FONTE:LIVRO DIDÁTICO. Bruno Fischer, Carlos Kater, Paschoal Ferrari, Solange Utuari, Por 

Toda Parte- ARTE.FTD,2 Edição, São Paulo,2018.           

 

  BONS ESTUDOS!!! 

   FIQUEM COM DEUS!!! 

 

http://www.museucasadopontal.com.br/pt-br/museu
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 “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: A vida como ela é  Período: 22/06 a 26/06  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo:  

“Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço 
que minha vida é a maior empresa do mundo. E que posso evitar que ela vá à 
falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. 
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito 
da sua alma. 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter 
coragem para ouvir um “não”. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que 
injusta.” 

Augusto Cury

2- “Minha vida é a maior empresa do mundo”. A vida é um dom que recebemos de 

Deus, na vida teremos tristezas e alegrias, ás vezes no mesmo dia. Para você o que 

defini a vida em felicidade, o que é estar vivo? 

3-  “É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.” A todo instante somos 

bombardeados de notícias que nos põe em dúvida do que é viver e ser feliz. Você 

costuma agradecer a Deus pelo milagre da vida? Quem mais para você é este 

milagre, quem são as outras pessoas presentes em seu agradecimento? 

4- “É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um “não”. Ouvir um não, 

quando se quer muito um sim é difícil. Como você reage a alguém negando algo a 

você? Já pensou que este não de hoje poderá ser bem melhor que um sim? Você 

aceita a crítica? 

 Referências: 

Fonte <https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/>. Acesso 12/06/2020. 

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

Vivácqua. ES 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/
https://www.pensador.com/textos_de_augusto_cury/


 

                              

                        ESPORTES COLETIVOS 

 
 

1 – Quantos jogadores compõe uma equipe dos esportes coletivos abaixo, 
somente os titulares que começam uma partida? 

 Basquetebol                         (    ) 

 Futebol de Campo               (    ) 

 Futsal                                   (    ) 

 Futebol de Areia                  (    ) 

 Handebol                             (    ) 

 Voleibol                                (    ) 
 
 
 

2 – Assinale F para falso e V para verdadeiro em relação aos Esportes 
Coletivos. 
 
(   ) – O lance livre é um fundamento do Basquetebol. 

(   ) – A seleção brasileira de vôlei masculino foi campeã da olimpíadas de 2016 
no Brasil . 
(   ) – O Futsal também é jogado em campo de grama artificial. 
(   ) – O handebol é um esporte praticado somente com as mãos pelos seus 
jogadores de linha. 
 
 

3 – Relacione o esporte aos seus fundamentos. 
 
 1 - Basquete                                   (  )  Arremesso, Finta e Empunhadura. 
  
 2 – Futsal                                        (  ) Recepção, Bloqueio e Ataque.  
 
 3 – Handebol                                  (  )  Condução de bola, Drible e Passe. 
 
 4 – Voleibol                                     (  )  Passe, Arremesso e Rebote.  
 

 

 

 

    

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Data : 22 a 26 /06/2020 
Turmas:  8° Anos 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s /  

Tema da Aula:  Esportes Coletivos e suas histórias, regras e fundamentos. 



 

4 – O município de Atílio Vivácqua realiza sempre nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, através da Secretaria Municipal de Esportes o tradicional 
Jogos de Verão. Em relação a esse evento quais os dois esportes mais 
praticado durante o Evento. 
 
(   ) Handebol e futsal 
(   ) Vôlei e Futebol de Areia 
(   ) Basquete e Futsal 
(   ) Futsal e Futebol de Areia 
(   ) Futebol e Futsal 
 
5 – Felipense, Nacional Beira Rio, Praça do Oriente e São Pedro, são 
tradicionais equipes esportivas do Município de Atílio Vivácqua que disputam 
qual competição esportiva do Município? 
(    ) Jogos de Verão 
(    ) Torneio de família de futebol 

(   )  Campeonato Municipal de Futebol de Campo 

(   )  Campeonato Estadual de Futebol 

 

 

Referências Bibliográficas, 
https://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/futsal.htm 
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enB
R890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=ch
rome&ie=UTF-8. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=fundamentos+do+futsal+resumo&rlz=1C1GCEA_enBR890BR890&oq=fundamentos+do+futsal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9385j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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