
 

 

 “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 

 

 

ATIVIDADE 01: Tendo como base a letra da música “Família”, dos Titãs, utilizada como material de 

apoio da aula passada, faça o que se pede. Caso tenha alguma dúvida acesse o link: 

http://letras.terra.com.br/titas/48973/ 

 

 

ATIVIDADE 02: Com base na letra da música, imagine que você seja um membro da família descrita 

na música e responda as seguintes questões:  

 

a) O que você acha que precisa mudar em sua família para que ela seja a dos seus sonhos.  

 

 
b) Em sua opinião, o que seria uma família “PERFEITA”.  

 

 
c)  A letra da música relata manias de uma família. Relate duas manias que você acha que exista na 

sua família ou de alguém do seu meio social. 

 

 
ATIVIDADE 03: Uma forma de conhecer a nossa história e a de nossa família é por meio das fotografias. 

Convide um familiar para olhar as fotos de sua família com você e contar as histórias dos momentos registrados. 
Escolha uma das histórias para contar em um pequeno texto e faça o desenho da foto que marcou esse 
momento.  

 
 
ATIVIDADE 04: Pesquise em jornais e revistas fotos de famílias e monte um  quebra– cabeça. Divirta-

se! 
 

Fonte das Atividades: https://www.letras.mus.br/titas/48973/ 
Atividade adaptada pela professora. 
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Atividades do Período 25/05/2020 à 29/05/2020  
Conteúdo: Problemas que envolvem as 4 operações básicas. 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) O estacionamento de um supermercado tem a capacidade para 46 motos. Sabendo que todas as 
vagas estão ocupadas, quantas rodas estão encostadas no chão? 

                           Fonte: https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-matematica-as-quatro-operacoes 

2)Em um dia ensolarado Marcelo, Carla e Pedro foram a uma sorveteria. Os meninos pediram 2 bolas de 
sorvete cada um, Carla decidiu levar sorvete para sua irmã, então ela comprou o dobro da quantidade 
que os meninos compraram. Quantas bolas de sorvete as crianças compraram ao todo na sorveteria?                                                                        

..........................Fonte: https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-matematica-as-quatro-operacoes 

3) Júlia e sua prima compraram 108 carrinhos e pagaram R$ 216,00. Deste valor sua prima pagou R$ 
126,00 pelos seus carrinhos.                                                                                                                                             

a) Qual foi o valor pago por Júlia?  

b) Quanto custa cada carrinho? 

c)  Quantos carrinhos Júlia comprou? 

d) Quantos carrinhos a prima comprou? 

Fonte: https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-matematica-as-quatro-operacoes 

4)  Havia alguns bombons em uma caixa. Sílvia pegou metade deles e depois Antônio pegou metade do  
que  sobrou.  Em seguida,  Clara  pegou  metade  do  que  havia  restado  na caixa, deixando lá seis 

bombons. Quantos bombons havia inicialmente na caixa?  Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/13611509 

(A) 12               (B) 18                (C) 20                 (D)24                       (E) 48 

 

5) Enquanto não está dormindo, o urso coala Dudu come 50 gramas de folhas por hora. Ontem Dudu 
dormiu 20 horas. Quantos gramas de folhas ele comeu ontem?  

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/9638307 

 (A) 50             (B) 100                (C) 150             (D)200                       (E) 400 

Referências  
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-matematica-as-quatro-operacoes 
 
https://brainly.com.br/tarefa/13611509 
 
https://brainly.com.br/tarefa/9638307 
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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 

Ano: 8º ANO 
DATA: 25/05/2020 a 29/05/2020. 7ª Semana 

 

Globalização da produção 
 

A globalização, chamada de expansão capitalista, é marcada pela intensificação dos fluxos de 
mercadorias, informações, capitais e pessoas, sustentadas por novas estruturas de comunicação 
e transporte, decorrentes as inovações tecnológicas. Os aumentos dos fluxos estão vinculados ás 
redes geográficas de produção que abrange todo o planeta. 

 Divisão Internacional do Trabalho (DIT)  

Divisão Internacional do Trabalho (DIT) é o comércio mundial que no qual cada país produz e 
exporta determinados tipos de bens e serviços. Essa divisão é caracterizada pela existência de 
dois grupos de países: os exportadores de produtos industrializados (importadores de matérias-
primas) e os exportadores de matérias-primas (importadores de produtos industrializados), a 
Divisão Internacional do Trabalho (DIT) deu origem à formação de um mercado mundial 
integrado, pequeno número de países exporta produtos industrializados e o restante exporta 
matérias-primas. 

A partir do século XIX, a relação das potencias europeias com suas colônias já revelavam uma 
divisão internacional do trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, a instalação de fábricas em 
países não industrializados modificou a divisão internacional e territorial do trabalho. Entre esses 
países chamados de Novos Países Industrializados (NPI), estavam o Brasil, México e Argentina, 
que passaram a fabricar produtos que antes feitos na Europa, Estados Unidos, como automóveis.  

Expansão da industrialização e Rede Geográfica  

A partir de 1970 a expansão da industrialização alcançou os países asiáticos, (Tigres Asiáticos: 
Taiwan, Cingapura, Coréia do Sul e Hong Kong). Em 2000 despontaram os Novos Tigres 
Asiáticos (Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia), esses países destinaram a produção ao 
mercado externo. 

Esse processo favoreceu mudança na produção industrial, a indústria deixou de produzir 
mercadorias do inicio ao fim, as empresas Transnacionais passou a dividir as etapas de produção 
e que depois eram reunidos em uma determinada indústria para montagem final garantindo um 
retorno rápido de investimentos em Capital fixo (imóveis máquinas e equipamentos). Portanto 
esse processo é conhecido como REDE GEOGRÁFICA com participação integrada de várias 
fábricas para obtenção da mercadoria final. 

FONTE DE PESQUISA: Por dentro da Geografia, capítulo 3: GLOBALIZAÇÃO E SEUS 
DESDOBRAMENTOS, páginas 54, 55, 56 e 57. 

Exercícios 
 

1) Cite um exemplo de produtos conhecidos mundialmente. 

2) O que é Divisão Internacional do Trabalho (DIT)? E o que ela caracteriza? 

3) A expansão da industrialização alcançou os países asiáticos que destinaram a produção ao 
mercado externo. Explique como esse favoreceu a mudança na produção industrial: 

4) Qual a relação da rede geográfica com a expansão da industrialização? 

 



 
 
 

ATIVIDADE ESCOLAR 
DOMICILIAR 

 

ESCOLA:   ________________ 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

PROFESSORA:   DATA: __/05/2020   

ALUNO (A)   SÉRIE: 8º ANO 

 
 

1- Aproveitando o texto de semana passada, escolha “3 leis intoleráveis” e 

escreva sobre elas. 
 

 

 

2- Aproveite que está em família e faça algo relacionado à cultura inglesa. 

Podendo ser um filme Americano ou uma comida Fast Food. 
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EMEB: 
Ano: 8° ano 
Área: Ciências 
25/05/2020 
 
 
 

Transformações na Puberdade: Ação dos hormônios sexuais e Nutrição 
 
A puberdade, em geral, tem início na adolescência. Entre meninas, pode ocorrer entre os oito e 
treze anos e, em meninos, entre os nove e quatorze anos. O início da puberdade pode variar 
devido a fatores influenciadores, como a genética e o ambiente, nesse último um dos elementos 
que mais afetam nessa fase é a nutrição. 
A adolescência pode ser um período muito difícil, pois as diversas transformações biológicas que 
ocorrem nessa fase podem causar também mudanças psicossociais, afetando, assim, todo o 
organismo do indivíduo e suas relações sociais. 
É importante que o adolescente procure ajuda caso surjam dúvidas sobre as transformações que 
estão ocorrendo em seu organismo, ou caso surjam angústias, preocupações, medos e 
inseguranças nessa época da vida. 
 
Puberdade precoce: 
 É caracterizada pelo surgimento das características sexuais secundárias antes dos oito anos de 
idade em meninas e antes dos nove anos em meninos, devido ao aumento dos hormônios 
sexuais no sangue antecipadamente. 
Alguns fatores que podem estar relacionados a alterações no funcionamento das glândulas são 
substâncias presentes em agrotóxicos e em plásticos, como o bisfenol, presente em algumas 
embalagens plásticas ou algum outro fator que faz com que as glândulas secretem 
antecipadamente. Caso sejam observadas alterações no corpo das crianças de forma precoce, é 
importante a realização de uma avaliação médica. 
 Transformações na puberdade: Caracteriza-se, principalmente, pela ação dos hormônios 
esteroides, os hormônios sexuais. 
Esses hormônios são substâncias produzidas nas gônadas, testosterona nos testículos (em 
indivíduos do gênero masculino) e progesterona e estrógeno nos ovários (em indivíduos do 
gênero feminino). 
Durante a infância esses hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a 
puberdade, sendo responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias. De 
forma geral, podem ser observados: 
- O estirão de crescimento, fase em que ocorre uma aceleração no crescimento do indivíduo; 
- Aumento da oleosidade da pele, o que pode influenciar aparecimento de acne; 
- Aumento da sudorese, o que torna importante uma boa higiene para evitar maus odores; 
- Desenvolvimento esquelético e muscular, entre outras características. 
Puberdade feminina:  Ocorre a ação dos hormônios esteroides, responsáveis pelo surgimento 
das características sexuais secundárias. Em meninas, esses hormônios são o estrogênio e a 
progesterona. 
As características que surgem nesse período são o aumento das mamas, surgimento dos pelos 
pubianos, assim como os axilares, aumento de gordura na região do quadril e mamas, entre 
outras. 
Importante destacar que é na puberdade que ocorre a menarca, ou seja, a primeira menstruação, 
que é um marco na vida da mulher e indica que ela entrou em sua fase reprodutiva. 
A primeira menstruação ocorre, geralmente, por volta dos doze, treze anos de idade, no entanto, 
essa idade pode variar, devido à influência de fatores genéticos, ambientais e psicológicos. 
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Puberdade masculina: Em meninos, o hormônio esteroide responsável pelo surgimento das 
características sexuais secundárias é a testosterona. As características secundárias que surgem 
são o aumento do volume dos testículos, produção de espermatozoides, surgimento dos pelos 
pubianos, axilares e faciais; aumento do pênis, em comprimento e diâmetro; alteração na voz, 
tornando-se mais grave. É observado também um aumento na agressividade, desenvolvimento de 
massa muscular, entre outras caraterísticas. Importante destacar também que, muitas vezes, 
pode ser observado um aumento no tamanho das mamas em meninos, no entanto, elas regridem 
espontaneamente na maioria dos casos. 
Puberdade x Nutrição 
Uma grande preocupação na alimentação dos adolescentes é o elevado teor de gordura e sal, 
principalmente encontrado em alimentos industrializados (refrigerantes, biscoitos e salgadinhos), 
fast food e embutidos. Os lipídeos são importantes, com destaque para formação de hormônios 
sexuais entretanto, o consumo elevado de gordura saturada é um fator de risco para o 
desenvolvimento de sobrepeso e obesidade além de doenças crônicas e cardiovasculares.   O sal 
predispõem a hipertensão, mesmo entre os jovens. Cabe destacar que o estado nutricional na 
puberdade tem forte correlação com o estado nutricional na vida adulta. Desta maneira, manter 
uma alimentação equilibrada colabora para a manutenção do peso durante a puberdade e quando 
adulto. 
A principal orientação para os jovens é uma boa alimentação, diversificada, colorida e saudável.  
Dicas de alimentação na puberdade: O primeiro passo é compreender as diferenças entre 
“comer” e “alimentar-se”. É natural que os adolescentes sintam fome de forma mais constante e 
aguda, uma vez que eles estão em fase de crescimento. No entanto, é necessário estabelecer 
limites nos excessos da alimentação diária. 
A alimentação deve ser variada, composta por frutas, verduras e legumes. O consumo de 
alimentos básicos, como o arroz e o feijão, deve ser estimulado, assim como os alimentos que 
fornecem proteínas. Como o organismo está em pleno desenvolvimento, ele precisa de energia 
para desempenhar todas as suas funções, da melhor forma possível. 
Inclua proteínas na dieta: As proteínas auxiliam o crescimento de músculos e ossos. Suas 
principais fontes são a carne vermelha, o leite e seus derivados, aves, peixes, claras de ovos, 
feijão e verduras escuras. 
Não se esqueça do cálcio: O consumo de cálcio é determinante para que o adolescente alcance 
o pico de massa óssea (acúmulo desse nutriente no organismo, que se mantém até a idade mais 
avançada). 
As folhas verde-escuros, brócolis, ovos e derivados do leite contribuem para a ingestão de cálcio. 
Alimentos ricos em ferro evitam a anemia: Ferro é o elemento responsável por manter a massa 
muscular e aumentar o volume de glóbulos vermelhos. Pode-se encontrar ferro na carne 
vermelha, no fígado bovino, nas gemas dos ovos, nas leguminosas, em cereais integrais e nas 
hortaliças verde-escuro. 
Vitaminas e sais minerais são indispensáveis: Organismo em equilíbrio, necessita das 
vitaminas e dos minerais encontrados em frutas, verduras e legumes.  
Fibras, hoje e sempre: Uma alimentação rica em fibras, como farelo de milho, aveia, granola, 
frutas com casca e verduras cruas, aumenta a sensação de saciedade e ajuda o intestino a 
funcionar bem. Elas auxilia na formação do bolo fecal, facilitando a evacuação das fezes e 
evitando a prisão de ventre. 
 
A puberdade é uma das fases mais fascinantes da vida humana. Uma alimentação saudável 
e balanceada, permite excelente equilíbrio e liberação dos hormônios sexuais para sua saúde e 
disposição. Fique atento.  
 
Adaptação: Fonte: 
 
Alimentação saudável/puberdade 
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http://atituderimacomsaude.com.br/dicas-de-alimentacao-na-puberdade/ 
Fonte:  A Nutricionista.Com - Glaucia Figueiredo Justo - CRN4 09100413 - Nutricionista em 
Vila Velha. 
http://www.anutricionista.com/adolescencia-e-nutricao-entenda-melhor.html 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/puberdade.htm 
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/hormonios-sexuais.htm 
 
Leia, analise e responda de acordo com o texto: 

I) Assinale a única alternativa correta: 
 

- O homem quando passa para a fase de adolescência, apresenta características marcantes que 
o diferencia de uma criança. Algumas características como, o engrossamento da voz, 
alargamento dos ombros, e pêlos visíveis pelo corpo. O hormônio responsável por essas 
mudanças no homem é: 
a)Progesterona              b)Testoterona             c)Estrógenos                     d)Testículos 
 
 
- O nutriente que auxilia o crescimento de músculos e ossos, encontrados na carne  vermelha, no 
leite e seus derivados, aves, peixes, claras de ovos, e verduras escuras é: 

a) Vitaminas          b) sais minerais             c) proteínas           d) fibras 
 
 
- Hormônios responsáveis pelas características femininas, tais como o aumento das mamas, 
surgimento dos pêlos pubianos, assim como os axilares, aumento de gordura na região do quadril 
e mamas, são: 

a) Ocitocina e progesterona     
b) Testosterona e progesterona 
c) Ocitocina e testosterona 
d) Estrogênio e progesterona 

 
 

II) Responda: 
 
1- Quando a adolescente menstrua pela primeira vez, indica que ela entrou em sua fase 

reprodutiva. Como se chama esse ato? 
 

2- Quais alterações corporais as meninas costumam passar no início da puberdade? 
 

3- O início das mudanças corporais nas meninas   acontecem em que  idade? E nos 
meninos?  
 

4- Cite quatro mudanças corporais pelas quais os meninos passam no inicio da puberdade 
 
5- Durante a infância os hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a 

puberdade, causando o efeito “estirão do crescimento”. Explique que efeito é esse. 
 

6- As fibras alimentares não fornecem nutrientes ao organismo, entretanto são um elemento 
essencial na dieta. As fibras, que formam o esqueleto dos vegetais, consistem de celulose 
de vegetais e outros elementos na alimentação que não conseguimos digerir. Se não 
digerimos fibras nem as utilizamos para retirar algum nutriente, qual sua utilidade? 
Explique: 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/hormonios-sexuais.htm
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III)  Socorro...Meu corpo está diferente. O que está acontecendo comigo 
Sentir  o  corpo  diferente    é  normal,  você está  na  adolescência,  um  período  em  
que  acontecem mudanças no corpo, nos sentimentos, no humor, no jeito de   enxergar   
a   si   mesmo   e   ao   mundo,   enquanto aumentam as atividades e responsabilidades.  
Tudo isso faz  parte  do que  chamamos  de  puberdade,  que  é  uma fase  inicial da 
adolescência. 
 Responda ao questionário abaixo, para verificar os seus conhecimentos sobre o seu 
corpo e as mudanças que estão ocorrendo nessa fase da sua vida. 
 
 01.Você é do sexo:                                                                                                                           
a) masculino                 b) feminino 
 
02. Fase da vida na qual ocorrem várias modificações corporais, o desenvolvimento de 
caracteres sexuais e a capacidade de reprodução: 
a) infância                c) idade adulta        b) juventude              d) puberdade 
 
03. Acontece nas  meninas, geralmente , por  volta dos 12 anos de idade, mas pode 
variar entre os 8 e 16 anos.  
a) maturação do útero           c) ejaculação       b) menstruação         d) nidação 
 
04.  Substâncias  químicas  segregadas  pelo  sistema  endócrino  responsável  pelas 
mudanças biológicas ocorridas na puberdade: 
a) líquidos seminais       b) hormônios            b) pepsina             d) ácidos 
 
05. Glândula sexual masculina que produz espermatozoides e hormônios:  
a) saco escrotal            b) testículos               c) tireóide               d) pênis 
 
06. Nome da primeira menstruação:  
a) menarca                 b) climatério                c) menopausa               d) andropausa 
 
                                                         
 
                                                                                                Boa leitura.... 
                                                                                                Estude bastante.... 
                                                                                                Breve retornaremos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google: https://forms.gle/jy4VoASejyf67QP27 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8 e 9____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 25/05/2020 a 29/05/2020 

OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Inglês logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1. Leia o Texto abaixo e responda o que se pede. 

My name is Cassandra, I’m 25 years old. I live in Vitória ES, with my boyfriend, his name is 

Carlos. I work in a big Hospital, I’m a nurse.  This year is being very different, because of a new 

disease called covid-19. Do you know what to do to prevent it? Wash your hands (for 20 seconds) 

with soap and water, only leave the house if necessary, do not forget the mask and when you 

come back remove your shoes and wash your hands and objects. Avoid crowding. Together we 

will win.

a. Nome dela:_________________ 

b. Profissão 

dela:___________________ 

c. Idade:___________________ 

d. Qual o conselho que ela 

deu?:_________________________

_____________________________ 

Days of the week (Curiosity) 

WEDNESDAY – Dia de Woden/ Odin – deus 

da guerra, da lei e da sabedoria.  

THURSDAY – Dia de Thor – deus da força e 

do trovão.  

FRIDAY – Dia de Friga – a mãe terra, mulher 

de Odin.  

SATURDAY – dia de Saturno – deus da 

agricultura.  

SUNDAY – Sun-day – dia do sol.  

MONDAY – Moon day – deusa da lua  

TUESDAY – Dia de Tyr – deusa da guerra, 

2- Escreva os dias da semana na ordem correta em inglês.  

________________________                   _________________________ 

________________________                   _________________________ 

________________________                   _________________________ 

________________________                    

Referências Bibliográficas  

Ativ. 1: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua. Atílio Vivácqua. 

2020.  

Ativ. 2: Diversos autores. Atividade de inglês do 8 e 9 ano. Arquivo de Whatsapp. 

file:///C:/Users/mirel/Downloads/8%20%C2%B0%20ANO.pdf.  Acesso em: 09/05/2020  
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Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 25/05/2020 ao dia 29/05/2020 
Turma: 6° ao 9º ano 
Carga horária: 1 hora/ semana 

 

AUTORRETRATO 
 

Autorretrato é uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. Existe 

há muito tempo, pois é natural do ser humano a necessidade de deixar algum registro 

de sua própria imagem, mesmo depois de sua passagem pela vida. Desde a Pré- 

História homens e mulheres desenhavam suas identidades com a marca das mãos 

dentro das cavernas usando pó colorido para fazer os contornos. 

Durante o Renascimento, o autorretrato tornou-se bastante popular, pois os 

pintores começaram a retratar seus próprios rostos com o intuito de: 

•  Deixar suas imagens gravadas para o futuro; 

•   Sentir que eram importantes como seres humanos e como profissionais; 

•  Expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas emoções e seus 

pensamentos; 

•  Usar suas próprias imagens como pretexto para elaborar obras de arte, cuidando das 

cores, pinceladas, contornos, das texturas. 

  Sendo assim, nos trabalhos a pessoa pode colocar suas emoções, seu jeito de 

ser ou retratar sua aparência, podendo pintar de diferentes maneiras. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/ 

(acessado em 12/05/2020) 

 

EXERCÍCIO 

 

1) Agora pense em você, nas suas características pessoais e faça o seu autorretrato. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6919/


 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8_________ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Qualidades  Período: 25/05 a 29/05 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  
 

1- Leia o texto abaixo: 

A História do Lápis 

 O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou:  

- Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso, é uma história sobre 

mim? A avó parou a carta, sorriu, e comentou com o neto:  

- Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras, é o 

lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele, quando crescesse. O menino olhou 

para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial.  

- Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida!  

- Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você 

conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo.  

"Primeira qualidade: Você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe 

uma Mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-

lo em direção à Sua vontade".  

"Segunda qualidade: De vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo, e usar o 

apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final, ele está mais afiado. Portanto, 

saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor."  

"Terceira qualidade: O lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que 

estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau,  

mas algo importante para nos manter no caminho da justiça".  

"Quarta qualidade: O que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas 

o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você." 

"Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba 

que tudo que você fizer na vida, irá deixar traços, e procure ser consciente de cada ação".  

Autor Paulo Coelho 

1. Das qualidades destacadas qual lhe chamou mais atenção? Por quê?  

2. Escolha três qualidades do lápis apontadas pelo autor e depois comente.  

3. Qual a mensagem o texto deixou para você? 

 

Referências Bibliográfica: 

NINA, Bianca Dell et al. Caminho para Deus. Caderno de Orientações para a disciplina de Ensino 

Religioso. Volume: 8. Secretaria de Educação de Petrópolis. Petrópolis, RJ.2018.  



 

 

ESPORTES COLETIVOS 

 

MOTRE QUE VOCÊ É UM CAPEÃO e CAMPEÃ! 

 

1 – Nome do Estádio da sua cidade ou da sua Localidade: 

 

2 – No Estádio assistimos: 

(   ) – Futebol 

(   ) – Rodeio 

(   )  - Corrida 

3 - A Conservação do Patrimônio (Estádio) vai favorecer: 

 (   ) – Quem assiste o Espetáculo(jogo) 

(   ) – As Guerras de Torcida 

 (   ) – Os Grupos Rivais 

4 - A Conservação no Estádio: 

(   ) – jogar Lixo no Campo 

(   ) – Riscar, quebrar os assentos 

(   ) – Aplaudir o jogo 

5 - Marque as Atitudes Corretas da Torcida: 

(   ) – Divertir  

(   ) – Participar 

(   ) – Destruir 

(   ) – Violência 

(   ) – Construir a Paz 

   
Aluno(a): 
_____________________________ 

Data: 06/05/2020 Série/Turma: 8° / 9º Ano 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Turma: 6º ao 9º ano 

Professor(a): Marco Aurélio Targa Magalhães                                           

                                                              ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s 

Tema da Aula: Esporte Coletivo Futebol. 



 

 

 

6 - Cite o nome de (1) uma a três Equipes de Futebol do Município de Atílio 

Vivácqua. 

1 – 

2 – 

3 – 

7 - Qual o nome de um Grande Evento Esportivo que acontece nos meses de 

Janeiro e Fevereiro noMunicípio de Atilio Vivácqua? 

(   ) – Rodeio 

(   ) – Municipal de Futebol 

(   ) – Jogos Escolares 

 (   ) – Programa de Verão / Jogos de Verão de Atílio Vivácqua 

8 - O que são valores Esportivos: 

Coloque (P), para valores positivos e (N), para valores negativos. 

(  ) Ódio.                                                                     (  ) Vingar. 

 

(  ) Respeito.                                                               (  ) Autocontrole.                         

 

(  ) Mentiras.                                                               (  ) Generosidade. 

 

(  ) Sinceridade                                                           (  ) Desrespeito. 

 

Referências: https://br.pinterest.com/pin/323977766948251400/visual-

search/?cropSource=6&h=260&w=199&x=10&y=10. 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/323977766948251400/visual-search/?cropSource=6&h=260&w=199&x=10&y=10
https://br.pinterest.com/pin/323977766948251400/visual-search/?cropSource=6&h=260&w=199&x=10&y=10
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