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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 atentamente a notícia. Logo após, responda às questões propostas: 

 

Campanha incentiva cachorros a usarem sapatos na Suíça 

 

A Europa vem passando por uma onda de calor incomum, e não só as pessoas foram pegas de 

surpresa pelas altas temperaturas. Pensando nos cachorrinhos que andam descalços no asfalto muito quente, 

a polícia de Zurique, capital da Suíça, criou uma campanha para que os donos comecem a colocar sapatos 

em seus bichinhos. 

A iniciativa foi apelidada de “Ação cachorro quente”, e vem ajudando muitos cãezinhos a não 

queimarem suas patas. 

No Facebook da polícia de Zurique, existem várias informações como uma tabela que mostra a 

temperatura do ambiente em relação à temperatura do ar. Se lá fora fazem 25ºC, por exemplo, a temperatura 

do asfalto chega a ser o dobro: entre 45ºC e 50ºC. 

Os policiais também instruem os donos dos pets a fazerem um teste prático: se colocarem a mão no 

asfalto por cinco segundos e ele estiver quente demais, também estará quente demais para as patinhas do 

seu cachorro. 

Eles sugerem que as pessoas evitem passear com seus animaizinhos no asfalto, mas caso seja 

necessário, que cachorros menores sejam carregados no colo e que os maiores usem sapatinhos. 

 

O cuidado com os animais na Suíça 

Na Suíça, existem advogados pagos pelo governo para defender animais. Em uma lei que existe 

desde 2010, qualquer pessoa pode denunciar um caso de maus tratos a animais e o bichinho será 
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representado no tribunal por um advogado. Na época, a proposta da lei foi aberta à votação e teve um 

resultado positivo. 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o fato que motivou a notícia acima:  

a) a “Ação cachorro quente” na Suíça. 

b) a lei de proteção aos animais na Suíça.  

c) uma onda de calor incomum na Europa. 

d) um teste prático sugerido aos donos de pets na Suíça.  

 

Questão 2 – No terceiro parágrafo do texto, a palavra “como” expressa:  

a) uma sugestão dada no Facebook da polícia de Zurique. 

b) uma conclusão apresentada no Facebook da polícia de Zurique. 

c) uma comparação feita no Facebook da polícia de Zurique. 

d) um exemplo de uma informação, presente no Facebook da polícia de Zurique. 

 

Questão 3 – No segmento “Na época, a proposta da lei foi aberta à votação e teve um resultado positivo.”, a 

que época o texto se refere?  

 

ATIVIDADE 02: Com base em suas anotações e pesquisas, sobre tipos de sujeito, leia a tirinha e responda: 

 

WATTERSON, Bill. Algo babando embaixo da cama – mais uma coletânea de tiras de Calvin e Haroldo. New 

York, Universal Press Syndicate Company, 1988. 

 

a) Aponte o sujeito da frase dita por Calvin no primeiro quadrinho da tira: 

 

b) O sujeito, apontado na questão anterior, tem como núcleo o termo:  

 

a) (  ) “pesca”                                b) (  ) “esporte” 

c) (  ) “chato”                                 d) (  ) “mundo” 
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c) Identifique o sujeito oculto na oração “Estamos sentados aqui por vinte minutos [...]”: 

  

 

d) Classifique o sujeito do verbo destacado na frase, numerando conforme indicação:  

 

1. Sujeito simples         2. Sujeito composto         3. Sujeito oculto         4. Sujeito indeterminado 

 

(  ) Os amigos estavam pescando. Depois, foram para a casa.  

(  ) Não se sabe o que aconteceu com Calvin.  

(  ) Calvin e Haroldo estavam pescando.  

(  ) Calvin entediou-se com  a pescaria.  

 

    e) “Havia poucos peixes naquele lago!”. Pode-se afirmar que essa frase:  

 

(  ) apresenta sujeito simples. 

(  ) apresenta sujeito composto.  

(  ) apresenta sujeito oculto. 

(  ) não apresenta sujeito.  

 

 

 

 

Fontes: <https://jornaljoca.com.br>. 
WATTERSON, Bill. Algo babando embaixo da cama – mais uma coletânea de tiras de Calvin e Haroldo. New 

York, Universal Press Syndicate Company, 1988. 
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Atividades do Período 01/06/2020 à 05/06/2020  
Conteúdo: Problemas com números Inteiros 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Eu tinha um saldo negativo de R$ 520,00 no banco. Depositei R$ 810,00 e paguei com cheques as 

seguintes contas: aluguel R$ 440,00 e supermercado R$ 180,00. Depois de descontar os cheques, qual 

será o meu saldo?                                                                         Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/74365 

 
2) Um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos,sucessivamente, as seguintes operações: 

Retiramos 80 litros                                                               Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/2083575 

Colocamos 45 litros 

Colocamos 30 litros 

Retiramos 130 litros 

Retiramos 80 litros 

Qual a quantidade de água que ficou no reservatório? 

 

3) Cleber tem saldo negativo no banco de R$ 205,00, depositou R$ 300,00. Qual foi o saldo final dele?       

 

4) A temperatura de uma cidade está a -9° c e caiu em 17° c. Qual foi a temperatura final da cidade? 

 

5) Em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto e perdia 

22 pontos por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Ela ganhou ou perdeu pontos nessa gincana? 

Quantos?               Fonte: https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-

inteiros-resolucao-de-problemas.pdf 

 
 
 
 
 
Referências  
https://brainly.com.br/tarefa/74365 

https://brainly.com.br/tarefa/2083575 

https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-inteiros-resolucao-de-

problemas.pdf 

https://brainly.com.br/tarefa/74365
https://brainly.com.br/tarefa/2083575
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-inteiros-resolucao-de-problemas.pdf
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-inteiros-resolucao-de-problemas.pdf
https://brainly.com.br/tarefa/74365
https://brainly.com.br/tarefa/2083575
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-inteiros-resolucao-de-problemas.pdf
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/numeros-inteiros-resolucao-de-problemas.pdf


 
 

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: ___/___/2020 a ___/___/2020. 8ª Semana 

 
 

Globalização da Produção: Ciência e Tecnologia 
 

A capacidade de  gerar ciência e tecnologia são fundamentais para o processo da Globalização 

da Produção.  As inovações são usadas para atrair consumidores, inovar os produtos que já 

estão no mercado e também para a criação de novos produtos. 
 

  FONTE DE PESQUISA: Ribeiro, Wagner Costa. Por dentro da Geografia, 8º ano (2017 a 2018), 3ª Ed. São Paulo - Saraiva 2015 – Capítulo 2: GLOBALIZAÇÃO e 

Exclusão Social. Páginas 30 e 31. 

Globalização da produção é quando as empresas deixam de ser multinacionais e passam a ser 

transnacionais o que permite a distribuição das fases de produção de um determinado produto, 

por diversos países do mundo. Exemplo: um celular, que pode ser de origem Coreana, mas com 

peças da Noruega, EUA e a montagem na China. Fonte de pesquisa: https://brainly.com.br , acesso em 25/05/2020. 

EXERCÍCIOS 

1) Observe o texto abaixo é uma paródia do Hino Nacional Brasileiro e responda as questões 

abaixo: 
"Num Posto da Ipiranga, às margens plácidas, 

De um Volvo heroico Brahma retumbante. 

Skol da liberdade em Rider fulgido, 

Brilhou no Shell da pátria nesse instante. 

Se o Knorr dessa igualdade, 

Conseguimos conquistar com braço Ford. 

Em teu Seiko,ó liberdade, 

Desafia nosso peito a Microsoft. 

o Parmalat, Master Card,salve a Sharp. 

Amil, um sonho intenso,um rádio Philips. 

De amor e Lufthansa a Terra desce. 

Intel formoso Shell risonho Olympicus, 

A imagem do Bradesco resplandesce. 

Gillete pela própria natureza, 

És belo Escort impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa Grendene, 

Cerpa gelada! 

Entre outras mil és Suvinil, Compaq amada. 

Do Philco deste solo és mãe Doril, 

Coca-cola, Bombril” 
https://www.google.com/blogspot.com. Acesso em 19/05/2020. 

A) Cite dois produtos que você tem em 
casa que fazem parte de algumas dessas 
marcas: 

B) Crie uma frase utilizando algumas 
dessas marcas?                          

 
 

 

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


 
 
 

ATIVIDADE ESCOLAR 
DOMICILIAR 

 

ESCOLA:   DISCIPLINA: 

HISTÓRIA PROFESSORA:   DATA: /05/2020 

ALUNO (A)   SÉRIE: 8º ANO 

 
 

 
 
 
 

1- A Inglaterra, aumentando vários impostos e taxas estava tornando a vida dos colonos 
norte-americanos mais fácil ou mais difícil? 

 
2- Chá e açúcar eram itens de primeira necessidade dos colonos. Como ficava o custo de 

vida destas pessoas que eram obrigadas a comprar os produtos com taxas mais 
altas? 

3- Por que o texto diz que essas leis “ tiravam a liberdade dos norte-americanos”? 
 
4- As leis de 1774 foram apelidadas pelo colonos como “Leis intoleráveis”, o que isso 

pode indicar? 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5462/a-independencia-das-13-colonias-
e-a-adocao-do-sistema-republicano 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5462/a-independencia-das-13-colonias-e-a-adocao-do-sistema-republicano
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5462/a-independencia-das-13-colonias-e-a-adocao-do-sistema-republicano
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EMEB: 
Ano: 8° ano 
Área: Ciências 
01/06/2020 
 
 

Camada de ozônio 
É uma frágil camada de um gás que protege animais, plantas e seres humanos das radiações solares. 

Segundo a NASA, se não fosse esse gás, apenas alguns minutos de exposição ao Sol já causariam 
graves queimaduras e a população sofreria muito mais com o câncer de pele 

. 
"Ozônio: vilão ou mocinho?", este gás pode ser tanto extremamente importante e essencial para a vida 

na Terra, quanto um poluente altamente tóxico. Tudo depende da camada atmosférica no qual ele se 
encontra. Na troposfera, (superfície terrestre), um vilão, o ozônio contribui para agravar a poluição 
do ar das cidades e a chuva ácida.  Mas, nas alturas da estratosfera, (entre 25 e 30 km acima da 
superfície), um mocinho. Pois é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta poderiam 
aniquilar todas as formas de vida no planeta. Na atmosfera, a presença da radiação ultravioleta do sol 
desencadeia um processo natural que leva à contínua formação do ozônio. 

 
Ozônio estratosférico: Quais as suas funções, sua importância e como ele é destruído. 
O ozônio estratosférico (o mocinho) é responsável por filtrar a radiação solar em alguns comprimentos de 
onda (absorve toda a radiação ultravioleta B, chamada UV-B e uma parte de outros tipos de radiação) 
capazes de causar certos tipos de câncer, sendo um dos piores o melanoma. Ele também mantem a Terra 
aquecida, impedindo que todo o calor emitido sobre a superfície do planeta se dissipe. 
 
O que está provocando buraco na camada de ozônio? 

 
 
Há evidências científicas de que substâncias fabricadas pelo homem estão destruindo a camada de 
ozônio. Em 1977, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência de um buraco na camada 
de ozônio sobre a Antártida. Desde então, têm se acumulado registros de que a camada está se tornando 
mais fina em várias partes do mundo, especialmente nas regiões próximas do Pólo Sul e do Pólo Norte. 
Diversas substâncias químicas acabam destruindo o ozônio quando reagem com ele. Tais substâncias 

contribuem também para o aquecimento do planeta, conhecido como efeito estufa. A lista negra dos 
produtos danosos à camada de ozônio inclui os óxidos nítricos e nitrosos expelidos pelos exaustores 
dos veículos e o CO2 produzido pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. 
Mas, em termos de efeitos destrutivos sobre a camada de ozônio, nada se compara ao grupo de 
gases chamado clorofluorcarbonos, os CFCs. 

 
Como os CFCs destroem a camada de ozônio? 
Nos últimos anos, as indústrias se desenvolveram rapidamente e esse acelerado desenvolvimento 

compromete o uso de produtos nocivos à camada de ozônio como o CFC (clorofluorcarbono) que é 
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um gás altamente destrutivo, pois, ao atingir a camada produz reações químicas que destroem as 
moléculas do ozônio. 

Depois de liberados no ar, os CFCs (usados como propelentes em aerossóis, como isolantes em 
equipamentos de refrigeração e para produzir materiais plásticos) chegam à estratosfera onde, 
atingidos pela radiação ultravioleta, se desintegram e liberam cloro. Por sua vez, o cloro reage com o 
ozônio que, consequentemente, é transformado em oxigênio (O2). O problema é que o oxigênio lá na 
estratosfera não é capaz de proteger o planeta dos raios ultravioleta.  

 
Problemas causados pelos raios ultravioleta 
Apesar de a camada de ozônio absorver a maior parte da radiação ultravioleta, uma pequena porção 

atinge a superfície da Terra. É essa radiação que acaba provocando o câncer de pele, que mata 
milhares de pessoas por ano em todo o mundo. A radiação ultravioleta afeta também a visão, 
provocando cegueira, principalmente a doença catarata e o sistema imunológico, minando a 
resistência humana. 

Os seres humanos não são os únicos atingidos pelos raios ultravioleta. Todos as formas de vida, inclusive 
plantas, podem ser debilitadas. Acredita-se que níveis mais altos da radiação podem diminuir a 
produção agrícola, o que reduziria a oferta de alimentos. A vida marinha também está seriamente 
ameaçada, especialmente o plâncton (plantas e animais microscópicos) que vive na superfície do 
mar. Esses organismos minúsculos estão na base da cadeia alimentar marinha e absorvem mais da 
metade das emissões de dióxido de carbono (CO2) do planeta. 

A camada de ozônio está se recuperando. 
Dados da NASA demonstram que o afinamento da camada de ozônio parou de aumentar depois que 

entrou em vigor o Protocolo de Montreal, em 1989. Com o tratado internacional, líderes de vários 
países concordaram em criar leis para diminuir o uso dos clorofluorcarbono os, gases que mais 
afetam o ozônio e eram utilizados principalmente em aerosóis e geladeiras. 

Em 2006, a NASA divulgou um boletim afirmando que a camada de ozônio estava se recuperando. 
Segundo os dados, que levaram em conta variáveis que podem influir nos níveis de ozônio (como os 
ventos e os ciclos solares), a camada está se tornando mais espessa. 

 
 
 
Adaptado e disponível em: 
http://www.library.com.br/Filosofia/acamada.htm acesso feito dia 15/08/2011 
https://www.ecycle.com.br/3210-camada-de-ozonio 
https://novaescola.org.br/conteudo/1073/a-camada-de-ozonio-esta-se-recuperando.gclid=CjwKCA 
 
 
 
 
 
I. Após ter lido o texto, assinale uma única alternativa. 
1. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera 

possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta (UV) do Sol, que 
poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar, exceto: 

a) Câncer de pele. 
b) Osteoporose. 
c) Envelhecimento precoce da pele. 
d) Redução da eficiência do sistema imunológico. 
e) Catarata (doença dos olhos que pode levar a cegueira). 
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II. Você estudou sobre a grande importância da camada de ozônio na proteção da vida aqui na terra, 

inclusive sobre nós, e entendeu também que os gases CFCs são                                                                                                                                                 
usados em equipamentos de refrigeração, e uma vez liberados no ar, chegam à estratosfera onde, 
atingidos pela radiação solar, se desintegram e liberam cloro, destruindo assim, a camada de ozônio. 

 

 
 
 
- Escreva no mínimo três (03) linhas explicando de forma depreciadora a relação do tema estudado com a 
charge acima. 
 
 
III. De acordo com o texto, responda: 
1 – Qual é a função da camada de ozônio? 
2 – O que é o buraco na camada de ozônio? Explique. 
3- Por que o desenvolvimento industrial foi prejudicial para a camada de ozônio? 
4- Os CFCs (clorofluorcarbonos), são os gases considerado os grandes responsáveis pela destruição da 

camada de ozônio. Explique como eles são usados. 
5 – Quais os sérios problemas dos efeitos da radiação em nossa saúde? 
6 – O que é radiação ultravioleta? 
7 - Os seres humanos não são os únicos atingidos pelos raios ultravioleta. Todas as formas de vida, podem 

ser debilitadas. Acredita-se que a vida marinha também está seriamente ameaçada. Explique quais 
são os sérios efeitos dessas radiações sobre o sistema aquático?   



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google: https://forms.gle/RyECmQSGV2DxT5WAA 

 

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8 e 9_____ 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 01/06/2020 a 04/06/2020 

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. 

His name is Michael, he´s  29 years old, he´s an engineer. He Works at BMG company. 

Nowadays, he is living in a hotel with his wife (Ana). He receive a good salary. He receive 

about R$10 thousand reals. He Works about 10 hours everyday. 

a. Nome dele:_________________ 

b. Profissão 

dele:___________________ 

c. Idade:___________________ 

d. Quanto ele recebe?: 

________________________ 

 

2. Escreva as horas abaixo em inglês. 

 

09:00:_______________________________________________________         

00:00:_______________________________________________________ 

22:35:_______________________________________________________        

12:00:_______________________________________________________ 

10:30:_______________________________________________________            

01:12:_______________________________________________________ 

 

 

Sugestão para aprender inglês: Se você puder baixe o Aplicativo chamado “Duolingo”, 

disponível na play store ou apple store. Tente atingir a fase 5 nesta semana. Se conseguir me 

chame no privado e fale como está a aprendizagem. 

 

Referências Bibliográficas (ativ. 1 e 2) 

PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua. Atílio Vivácqua. 2020 



 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR – ARTE 

PERÍODO: 01/06 À 05/06/2020 

TURMAS: 8/9 ANOS              CARGA HORÁRIA: 1 HORA/SEMANA 

  

                                   Arte para Embelezar e Preservar 

 

      O acúmulo de lixo não tratado tem se transformado em um problema para a 

maioria das cidades do mundo. É por isso, que hoje em dia, tantas pessoas estão 

preocupadas em reciclar e reutilizar os objetos que não servem mais. Reutilizar 

significa dar um novo uso àquilo que parecia não ter utilidade. 

     Objetos artesanais são aqueles feitos à mão, um de cada vez. As pessoas que fazem 

esse tipo de trabalho são os artesãos. Por ser produzido, manualmente, o objeto 

artesanal tem características individuais, que fazem dele uma peça única. 

 

FONTE: LIVRO DIDÁTICO.  Bruno Fischer, Carlos Kater, Paschoal Ferrari, Solange Utuari, Por Toda Parte – ARTE. FTD,2 Edição, São 

Paulo,2018. 

 

 

 

1 -  Sua tarefa é se tornar um artesão por algumas horas!! Olhe ao seu redor e 

descubra algum objeto que possa ser reutilizado; transforme-o em uma peça única, 

útil para o meio ambiente. Envolva sua família nessa atividade e divirtam-se, abusem 

da criatividade!!!! 

 Sugestão: Plante flores ou temperos em uma caneca, bota de plástico, gaveta 

de madeira...   

                                                                                    

 

 

                                                  BONS ESTUDOS! # FIQUE EM CASA!! 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,8,9_________ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Superação   Período: 01/06 a 05/06 

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 e responda 

 

“Sem sonhos, as pedras do caminho se tornam montanhas, os pequenos problemas 

ficam insuperáveis, as perdas são insuportáveis, as decepções se transformam em golpes 

fatais e os desafios se transformam em fonte de medo.....” 

           “Se você tiver de desistir de alguns sonhos, troque-os por outros. Pois a vida sem 

sonhos é um rio sem nascente, uma praia sem ondas, uma manhã sem orvalho, uma flor 

sem perfume. Sem sonhos, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais 

se tornam estéreis, os livres se tornam escravos, os fortes se tornam tímidos. Sem sonhos, 

a coragem se dissipa, a inventividade se esgota, o sorriso vira um disfarce, a emoção 

envelhece. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no 

teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O 

que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Por isso, desejo 

sinceramente que você...” 

CURY, Augusto. Nunca desista de seus sonhos. Ed. Sextante, 2004 

Se caso puder, assista um vídeo explicativo através deste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FNdrnT4VTTc 

 

Responda: 

1. Quais são os seus sonhos? O que você realmente deseja? 

2. Este momento que a humanidade está passando é um momento único e será algo que nos 

marcará para sempre. Após a leitura do texto, tente relembrar daquilo que você realmente 

quer para você neste momento? Quais são as limitações que te impedem de realizar o que 

você quer? Descreva-os. 

Referências Bibliográfica: 

Vídeo: Diversos autores. <https://www.youtube.com/watch?v=FNdrnT4VTTc>. Acessado em: 

22/05/2020. 

Atividade: Diversos autores. Atividade construída com apoio de grupo de Whatsapp. Atividade 

domiciliar PMAV. Atílio Vivácqua. ES 
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Esportes de campo. 
 
 
01 – É correto afirmar que o futebol. 
 
( A) É jogado por 11 jogadores em cada equipe. 
 
( B) É jogado em 3 sets de 25 pontos cada. 
 
( C) É jogado em um campo e grama, medindo 20 x 40m. 
 
( D) É jogado em 2 tempos de 45 minutos cada lado. 
 
 
(  ) Somente as letras  B e C está correta. 
 
(  ) Somente as letras A e D estão corretas. 
 
(  ) Somente as letras B e D estão corretas. 
 
(  ) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

Esportes coletivos. 
 
 
01 – Coloque (01) para esportes coletivos e coloque (2) para esportes individuais. 
 
(  ) Futebol.                               (  ) Natação. 
 
(  ) Boxe.                                   (  ) Arco e  flecha. 
 
(  ) M.M.A.                               (  ) Hóquei no gelo. 
 
(  ) Basquetebol.                       (  ) Tênis de Mesa. 
 
(  ) Esgrima.                   (  ) Voleibol. 
 
 

Aluno(a): 
_____________________________ 

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

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Turno: Vespertino 
Turmas:  8°/ 9° Anos 

Professor(a): Marco Aurélio Targa Magalhães. 
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s /  

Tema da Aula: Esportes Coletivos e Brincadeiras Tradicionais. 



Brincadeiras tradicionais. 
 
01 – Assinale ( A ), para brincadeiras tradicionais e ( B ), para brincadeiras não 
tradicionais. 
 
(   ) Pular Corda. 
 
(   ) Free Fire. 
 
(   ) Soltar Pipa. 
 
(   ) Jogo de vídeo-game. 
 
(   ) Pular Amarelinhas. 
 
(   ) Jogos em Celular. 
 
 
Referências Bibliográficas: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/esportes-

coletivos. 
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