
Prefeitura Municipal de Taubate  
       Secretaria de Educação  
 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: 8º - EF II  
 Habilidade: (EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de 
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer 

seus próprios textos. 
 

Os advérbios são palavras invariáveis que modificam ou intensificam o sentido dos verbos, dos 
adjetivos, de outro advérbio ou até de frases inteiras. Veja os exemplos: 
 

A mensagem é vaga. 
A mensagem é muito vaga. 
 

 A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo vaga: muito, nessa frase, é um 
advérbio de intensidade. 
 

Eu estudei. 
Eu estudei ontem. 
 

 A palavra ontem acrescentou ao verbo estudei uma circunstância de tempo: ontem é um 
advérbio de tempo. 
 

Você escreve bem. 
Você escreve muito bem. 

 

 A palavra muito está intensificando o sentido do advérbio bem: muito é um advérbio, 
novamente, de intensidade. 
 

A vaga de estagiário já foi preenchida. 
Infelizmente, a vaga de estagiário já foi preenchida. 
 

 Nesse exemplo a palavra infelizmente não modifica apenas o verbo ou outra palavra em 
particular, mas toda a oração, expressando o ponto de vista do falante. A palavra 
infelizmente é um advérbio de modo. 

Quando há um conjunto de duas ou mais palavras desempenhando função de advérbio, chamamos 
de locução adverbial. 

 

Você não vai sair de jeito nenhum. 
 

Os advérbios e as locuções adverbiais podem expressar diferentes circunstâncias, as quais 
determinam suas classificações. Observe o quadro abaixo: 

 

 
Circunstâncias 

Exemplos 

Advérbios Locuções adverbiais 

Tempo Ontem, hoje, amanhã, sempre, antes, 
depois, já, ainda, jamais, nunca, 

raramente, inicialmente... 

À noite, de manhã, de vez em quando, em 
breve, às vezes, hoje em dia... 

Lugar Aqui, ali, lá, aí, longe, fora, abaixo, acima, 
além, atrás, através, dentro, junto, perto... 

À direita, à esquerda, de longe, por fora, 
em cima, por baixo, a distância, ao lado... 

Intensidade Bastante, bem, demais, muito, pouco, 
meio, completamente, apenas, menos, 

mais... 

Por completo, em excesso, de muito, em 
demasia... 

Afirmação Sim, certamente, realmente, decerto... Com certeza, sem dúvida, de fato... 
Negação Não, nem, nunca, tampouco... De modo nenhum, de forma alguma, de 

jeito nenhum... 
Dúvida Possivelmente, provavelmente, talvez, 

porventura... 
Quem sabe, por certo... 

Modo Assim, depressa, bem, devagar, pior, 
melhor, mal,  a maioria dosterminados em 

–mente: suavemente, tranquilamente... 

À toa, à vontade, às pressas, a pé, às 
escondidas, por acaso, de cor... 

ATIVIDADES 



Leia o poema.

 
 
1. O título do poema “Noite” se relaciona com o tema contido no texto. Como você poderia explicar esta 

relação? 

2. A palavra “noite”, embora seja um substantivo, no contexto do poema pode também indicar o momento 

em que o eu-lírico (a voz que fala no poema) está. Que momento é este? De que maneira esta 

informação contribui para a compreensão do texto? 

3. Sublinhe os advérbios do poema.  

4. Circule as locuções adverbiais do poema.  

5. O poema traz advérbios e locuções adverbiais que sugerem ideias contrárias, opostas. Quais são 

elas? Que efeito de sentido esta oposição dá ao texto?  

6. Complete o quadro abaixo com os advérbios e as locuções adverbiais presentes no poema, indicando 

sua classificação (tempo, lugar, etc.).  
 

Advérbios   Locuções adverbiais  

   

   

   

   

   

   

 
Leia as tirinhas.  

  
 
 



 
7. Circule os advérbios e as locuções adverbiais das tirinhas. Depois, classifique-os de acordo com as 

circunstâncias que indicam.  

8. Transforme as tirinhas em dois textos narrativos. Você deve incluir as falas no narrador, que não existe 

na tirinha. Dê um título aos textos e use advérbios e locuções adverbiais para enriquecê-los.  

9. Revise seu texto. Se necessário, passe a limpo e sublinhe os advérbios e locuções adverbiais que você 

usou.  
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Componente curricular: Matemática 
Professores: Talita Manuela Rafaela de Almeida Silva e Adilson Moreira da Silva 
Habilidade: (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento 

na representação de números em notação científica.  

                                                 

POTÊNCIA DE BASE 10 

Os exemplos são um roteiro para realização de algumas atividades. Observando os exemplos, resolva as 

atividades propostas: 

EXEMPLO 1: De acordo com as unidades de medidas e suas conversões apresentadas na tabela, indique 

as potências de base 10 que correspondem aos números apresentados. 

Unidade de medida Conversão Potência de base 10 

1 hm² 100.000.000 cm² 𝟏𝟎𝟖 

1 dag 10.000 mg 𝟏𝟎𝟒 

1 dam³ 1.000.000.000.000 mm³ 𝟏𝟎𝟏𝟐 

1 km³ 1.000.000.000m³ 𝟏𝟎𝟗 

- Observe que todas as unidades de medidas apresentadas são valores múltiplos de 10, portanto podem ser 

transformados em potências de base 10. 

- Para fazer a transformação basta colocarmos a base 10 e o expoente igual a quantidade de zeros que o 

número possui. 

100.000.000 cm² =  108 → A base é 10 e o expoente é 8, pois o número possui 8 zeros. 
 
ATIVIDADE 1 

De acordo com as unidades de medidas e suas conversões apresentadas na tabela, indique as potências 

de base 10 que correspondem aos números apresentados: 

Unidade de medida Conversão Potência de base 10 

1 giga 1.000.000.000 bytes  

1 mega 1.000.000 bytes  

1 kg 1.000 g  

1 centigrama 10 mg  

EXEMPLO 2: Dadas as multiplicações por potências de base 10, transforme-as em números e realize a 
adição indicada: 

3 x 104 + 5 x 103 

Neste exemplo, para transformar as multiplicações por potência de base 10 em números, basta copiar o 
número que multiplica a potência e acrescentar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. 

3 x 104 

 número que multiplica a potência: 3 

 quantidade de zeros: 0000 (quatro), pois o expoente do 10 é o número 4. Então: 3 x 104 = 30.000. 

5 x 103 

 número que multiplica a potência: 5 

 quantidade de zeros: 000 (três), pois o expoente do 10 é o número 3. Então: 5 x 10³ = 5.000. 
Agora basta realizar a adição(somar): 30.000 + 5.000 = 35.000. 

Portanto 3 x 104 + 5 x 103 = 35.000. 

ATIVIDADE 2 
1) Dadas as multiplicações por potências de base 10, transforme-as em números e realize a adição indicada: 
a) 12 x 104 + 7 x 10³ =     f) 87 x 104 + 93 x 10² = 
b) 8 x 105 + 3 x 104 =      g) 5 x 105 + 2 x 104 = 
c) 9 x 10³ + 4 x 10² =     h) 27 x 103 + 16 x 102 = 
d) 15 x 104 + 6 x 10³ =     i) 38 x 104 + 18 x 103 = 
e) 46 x 103 + 13 x 102 =     j) 2 x 103 + 18 x 103 = 
2) A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Transformando este número 

numa multiplicação de potência de base 10 como ficaria? 
 
(A) 4 x 1011                  (B) 4 x 108                 (C) 4 x 105                 (D) 4 x 104 
 



EXEMPLO 3: Transforme os dados apresentados em multiplicação por potência de 10, das informações a 
seguir, em números decimais: 

a) Em uma estimativa feita em laboratório observou-se que uma gota de chuva pesa 5 x 𝟏𝟎−𝟓 kg. 

5 x 10−5 = 0,00005 kg 
 → Quando multiplicamos por uma potência de base 10 e expoente negativo copiamos o número que 
multiplica a potência e colocamos os zeros à esquerda do número copiado. Como o expoente é -5, após a 
vírgula teremos 5 casas decimais, ou seja, 5 números, portanto acrescentamos os zeros até completar essa 
quantidade. Depois colocamos mais um zero à esquerda para acrescentarmos a vírgula e fazendo a 
contagem percebemos que após a vírgula temos 5 números, ou seja, 5 casas decimais. 

b) O diâmetro de algumas células do corpo é de aproximadamente 232 x 𝟏𝟎−𝟓 cm  

232 x 10−5 = 0,00232 cm 

→ Copiamos o 232 e colocamos dois zeros à esquerda pois o expoente é negativo, assim temos cinco casas 
decimais indicadas pelo expoente que é -5. Acrescentamos mais um zero à esquerda para acrescentar a 
vírgula e está feita a transformação do número. 
 
ATIVIDADE 3 
1) Transforme os dados das informações a seguir em números decimais: 

a) Existe vírus cuja espessura é de aproximadamente 6 x 𝟏𝟎−𝟒 mm. 

b) A molécula do DNA tem apenas 1 x 𝟏𝟎−𝟕 m. 

c) A massa de ozônio tolerada em 1m³ de ar é de 8 x 𝟏𝟎−𝟓 g. 

d) O comprimento de uma célula do olho é aproximadamente 45 x 𝟏𝟎−𝟒 cm. 

e) O raio de um átomo é de aproximadamente 5 x𝟏𝟎−𝟏𝟏  mm. 

f) A massa de um próton é aproximadamente 167 x 𝟏𝟎−𝟐𝟗. 
 
2) Complete a tabela a seguir: 
 

Multiplicação por potência de base 10 Número decimal 

19 x 10–9  

 0,000004 

 0,0027 

156 x 10–5  

7 x 10–8  

 0,0000253 

48 x 10–9  

 0,00074 

 
NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

É uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos por meio do uso 

de uma potência de base dez. A forma que as notações científicas assumem, portanto, é: 

- A utilização de um único algarismo significativo antes da vírgula, 

- O produto do “valor reduzido” e a potência de base 10. 

- O valor do expoente é referente ao número de casas reduzidas ou aumentadas. 

Assim, são exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas: 
0,0000057 = 5,7·10– 6   860000000000 = 1,4·1011 
 

Uma outra forma de encontrar a ordem de grandeza 

Vamos tentar uma linguagem “pouco formal” ... 

Muitas vezes temos dúvidas sobre o sinal do expoente. Talvez possamos entender com uma sequência de 
símbolos simples. São duas sequências, note: 

      (valor muito pequeno  ficou maior  expoente negativo) 

      (valor muito grande)   ficou menor  expoente positivo) 

Concorda que 0,0000057 é um valor muito pequeno? Vamos representá-lo por  (pequeno). 

Queremos apresentá-lo com apenas um único algarismo significativo, certo? Ou seja, vamos apresentá-lo 

como 5,7 que é um valor MAIOR que antes. Vamos representar isto como  (MAIOR). 



Quantas “casinhas” decimais você “andou” para que a vírgula chegasse entre o 5 e 7? Observou que foram 
6 “pulos”? Então o seu expoente é -6 porque obedecemos a sequência com o símbolo  que representa o 
expoente negativo. 

 Agora, se o número a ser escrito na forma de notação científica for decimal, de modo que a vírgula 

tenha de ser deslocada para a direita, a ordem de grandeza será negativa e igual ao número de casas 

decimais que a vírgula deslocou. 

Exemplos: 0,000052 = 5,2·10– 5  0,00000000915 = 9,15·10– 9 

Caso a vírgula precise ser deslocada para a esquerda, a ordem de grandeza será positiva e igual ao número 

de casas decimais que a vírgula deslocou. 

Exemplos: 640000000 = 6,4·108   1890000000000 = 1,89·1012 

ATIVIDADES 
1. Transforme cada número abaixo para notação científica: 

a) 340000 =      e) 0,000009 = 

b) 510000000 =     f) 0,000000000036 = 

c) 70000000 =     g) 0,00047 = 

d) 58200000000 =     h) 0,62 = 

2. Coloque verdadeiro (V) ou falso (F) e corrija as falsas: 

a) 9000 = 9∙104   (   ) ___________   e) 1∙10–2 = 0,01  (   ) ___________ 

b) 0,00012 = 1,2∙10–3  (   ) ___________   f) 43∙10–5 = 0,00043  (   ) ___________ 

c) 0,00000001 = 1∙10–8 (   ) ___________   g) 3,9∙10–3 = 0,039  (   ) ___________ 

d) 12∙103 = 120000  (   ) ___________   h) 1,3∙10–2 = 0,013  (   ) ___________ 

3. Considere, no gráfico a seguir, os valores aproximados indicados em cada coluna e expressem em 
notação científica os valores, em dólares, apresentados no gráfico. 

 
 
REFERÊNCIAS: 
Giovanni Jr, José Ruy. Castrucci, Benedito. A conquista da Matemática: 8º ano: ensino fundamental. Anos finais. 4 
ed. São Paulo: FTD, 2018. 
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Componente curricular: História 
Professores: Equipe de Docentes de História 
Habilidade: ((EF08HI04) Identificar e relacionar os processos  da Revolução Francesa e seus desdobramentos 

na Europa e no mundo. 

Leia, pense e registre suas opiniões e conclusões. 

 

A Revolução Francesa e a política. 

A Revolução Francesa (1789)  é considerada uma  das revoluções burguesas, pois ajudou a colocar a burguesia 

no poder e criar um mundo de acordo com os interesses dessa classe. O ano de 1789 é também importante, 

pois ali está a origem de nossa época (ou era) histórica atual, que os historiadores chamam de Idade 

contemporânea. 

É importante lembrar que, antes da revolução, havia um governo  monárquico, onde o rei governava de acordo 

com sua vontade. Era a monarquia absolutista, um governo de privilégios,  também chamado de antigo regime. 

A maioria da população francesa vivia na pobreza enquanto o governo, a família do rei, seus aliados políticos 

e a igreja católica, esbanjavam uma vida bastante confortável. 

O iluminismo é um conjunto de ideias que vai ajudar a tirar o antigo regime do poder. Ele criticava muitos 

abusos do rei. 

A Revolução Francesa e a filosofia política: 

O filósofos iluministas propõem críticas pesadas contra o antigo regime, dizendo que o modelo era falho e 

ultrapassado. 

Montesquieu propõe a separação do poder em três partes: executivo, legislativo e judiciário. 

Como os abusos de poder do rei eram constantes, com perseguições religiosas e prisões ilegais, o novo sistema 

foi elaborado para que esses absurdos fossem coibidos. 

A teoria de separação de poderes vai se tornar modelo para as repúblicas ocidentais. 

A característica principal de uma república é a separação de poderes. 

 

No Brasil, temos três esferas de poder: governo federal, estadual e municipal: 

 Poder Executivo Poder Legislativo Poder  Judiciário 

Federal Presidente da 
República 

Deputados Federais e 
Senadores 

STF, STJ, Justiça Federal 

Estadual Governadores Deputados Estaduais Tribunal de Justiça de cada 
Estado 

Municipal Prefeitos  Vereadores Juízes locais de Primeira 
Instância 

 

Atividade: 

COM BASE NOS CONCEITOS EXPOSTOS, RESPONDA AS QUESTÕES: 

 É importante o governo ser exercido por três poderes? Justifique sua resposta. 

 Em seu município,  quais são os três poderes? 

 O que você acha que pode ser melhorado em seu município? O que deveria ser prioridade? 

 Quais dos três poderes em seu município poderia participar da resolução do problema? 

 

Componente curricular: Geografia 
Professora: Equipe de Docentes de Geografia 
Habilidade: (HCEF08GE05T) Entender os fatores culturais e econômicos que resultaram na regionalização 
histórico-cultural do continente americano (América Latina e América Anglo-Saxônica). (EF08GE05). Aplicar 

os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento das múltiplas regionalizações. 

REVISÃO SOBRE: REGIONALIZAÇÃO DA AMÉRICA. AULA SOBRE CONCEITOS GEOGRÁFICOS: ESTADO, 

NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS. 



Exercícios de revisão (Aula 5)  
Responda no seu caderno.  
1) Considerando sua extensão norte-sul, podemos 
dividir o continente americano em três conjuntos 
conforme a posição de suas terras: América do Norte, 
América Central e América do Sul. Contudo, também é 
possível regionalizar a América com base em quais 
fatores?  
 
2) Com relação à América Anglo-saxônica, é correto 
afirmar que:  
a) São todos os países do continente americano que 
tem o inglês como língua oficial. 
b) Corresponde aos países que foram colonizados por 
Portugal. 
c) Compreende apenas os Estados Unidos e o Canadá. 
d) Compreende todos os países que tem o espanhol 
como língua oficial. 
e) Corresponde a todos os países com economia 
diversificada, mas de base mineral.  
 
3) Cite três países da América latina que tenham como 
elemento cultural a língua espanhola.  
 
4) No continente Americano existe países com fatores 
econômicos distintos, sendo eles: países 
desenvolvidos, países emergentes e países com 
economia diversificada, mas de base mineral e 

países com economia de base agropecuária. Sendo 
assim, quais dos países abaixo podem ser classificados 
como países com economia de base agropecuária? 
 
a) Argentina, Estados Unidos e Cuba.  
b) Brasil, Uruguai e Peru. 
c) Canadá, Paraguai e México 
d) Bolívia, Chile e países da América Central ístmica. 
e) Paraguai, Uruguai e Cuba. 
 
5) Cite um país do continente americano que tenha 
mais de uma língua oficial e indique também quais são 
elas.  
 
6) A partir do século XV povos europeus chegaram às 
terras que mais tarde seriam chamadas de América. 
Apropriaram-se das terras dos nativos, impuseram seu 
modo de vida e fundaram colônias. O século XV 
corresponde a:  
 
a) 1601-1700  
b) 1801-1900  
c) 1201-1300  
d) 1401-1500  
e) 2001-2100 
 
 
CONCEITOS GEOGRÁFICOS 
ESTADO, NAÇÃO, TERRITÓRIO, GOVERNO E PAÍS 
 
No transcorrer do tempo histórico, as sociedades 
humanas se disseminaram por todo o mundo, 
habitaram continentes, arquipélagos e ilhas e 
produziram espaços geográficos. 
Dessa forma, estabeleceram territórios e fronteiras, 
criando governos para administrá-los e se organizaram 
em Estados. Agora, você vai conhecer os conceitos de 
Estado, nação, território, governo e país.  

 
ESTADO  

Estado, em seu sentido político, diz respeito à 
organização política, administrativa e jurídica de 
uma sociedade. Essa organização tem soberania 
sobre o território nacional e independência em relação 
à ordem internacional. 
Exemplo de Estado: o Estado brasileiro, o Estado 
canadense, o Estado mexicano e o Estado espanhol. 
 
A palavra “Estado” é escrita com inicial maiúscula.  
 
Mas, atenção, o Brasil está dividido em unidades 
político-administrativas, denominadas estados, como o 
Amazonas, o Espírito Santo, a Bahia, além do Distrito 
Federal. Neste caso a escrita é com inicial minúscula 
(estado) e é usada para se referir à divisão político-
administrativa do nosso Estado brasileiro.  
 
NAÇÃO  
Nação constitui-se em um agrupamento social unido 
por um passado histórico comum, berço de uma 
identidade cultural. Os participantes de uma nação 
têm características comuns relativas a costumes, 
língua, religião, tradições, crenças ou valores. 
Quando ocorre a ocupação de um estado e uma 
organização política, dão origem a um Estado. 
Lembrando que existem Estados com duas ou mais 
nações, por exemplo, o Estado do Canadá, onde 
convivem populações indígenas, descendentes de 
colonizadores e imigrantes. 
 
TERRITÓRIO 
O território é a porção da superfície terrestre na 
qual o Estado exerce soberania, autoridade. É a 
sustentação física do Estado e, além do território 
continental, compreende também o espaço aéreo, as 
ilhas, se possuir, e o mar territorial, se for banhado por 
ele. O território de um Estado é demarcado por 
fronteiras, que precisam ser reconhecidas por Estados 
vizinhos. 
Existem casos envolvendo fronteiras que geram 
polêmicas. Discussões e disputas entre Estados por 
determinados territórios, dificultando assim definição de 
suas fronteiras. 
Na América do Sul existe uma disputa entre a 
Venezuela e a Guiana, pela região de Essequibo. 
Segundo o governo da Venezuela, essa região já lhes 
pertencia antes da colonização da Guiana pelos 
ingleses no século XIX, que teriam se apoderado dela. 
 
 
O que é GOVERNO?  
Governo é a organização que tem a responsabilidade 
de administrar um país, estado, província, município, 
região.  
Níveis do Governo: Federal, Estadual e Municipal.  
Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
 
   
 
PAÍS 

De forma muito comum, o termo “país” é usado como 
sinônimo de “Estado”, mas, existe diferenciação entre 
eles. 
  



 
Exercícios 

1. O que é Estado? 
 
2. Onde o Estado exerce soberania? 
 
3. Constitui-se em um agrupamento social unido 
por um passado histórico comum, berço de uma 
identidade cultural. 
 a. (  ) Estado 
 b. (  ) Território 
 c. (  ) Governo 
 d. (  ) Nação 
 
4.    O que é Governo? 
Complete a sentença abaixo:     

De forma muito comum, o termo “_____” é        usado 
como sinônimo de “Estado”, mas, existe   
diferenciação entre eles. 
 a. (  ) Estado 
 b. (  ) País 
 c. (  ) Governo 
 d. (  ) Nação 
 
 
Parabéns, você realizou as atividades de 
Geografia!  
 

“A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois, 
o amanhã pertence às pessoas que se preparam 
hoje.” Malcolm X 

 
Até a próxima aula! 

 
 

Componente curricular: Ciências 
Professora: Roseli Chagas de Paula  
Habilidade: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar 

como a energia é utilizada em residências, na comunidade ou na cidade em relação aos princípios de 
sustentabilidade. 
(EF08CI02) Planejar e Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e 
compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

1 - Resolva à cruzadinha. 

 
2- Observe a imagem e descreva o que você entendeu. 

 

Componente curricular: Língua Inglesa 
Professores: Equipe de Docentes de Língua Inglesa   



Habilidade: ((HCEF08LI05T) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender gêneros multimodais. 
(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos. 

 

 

Leia o texto:  
MOVIE DETAILS 
In theaters: June 19, 2015 
On DVD or streaming: November 3, 2015 
Director: Pete Docter 
 

When baby Riley is born to her loving parents, so it is her first emotion Joy, 

who's soon joined by Sadness, Anger, Fear, and Disgust in INSIDE OUT, 

an animated comedy movie wrote by the author Pete Docter. The quintet 

lives and works in Headquarters (aka HQ), the part of Riley's brain that 

experiences feelings and makes memories. With Joy as their leader, the 

group helps their girl through toddlerhood (ick, broccoli!) and childhood 

(hooray, a hockey goal!). But everything changes when 11-year-old Riley 

and her parents move from Minnesota to San Francisco after her dad gets 

a new job.  As Riley tries to cope with a new house, a new school, and her 

parents' increased stress, things get out of control back at HQ: Sadness 

and Joy tussle over Riley's core memories and end up getting sucked into 

long-term storage. Can they make it back to HQ in time to help Riley get 

back in touch with all of her feelings? However, INSIDE OUT is a delightful movie for children and 

family.  

 
1. What is a Movie Review? What do you know about it? (O que é uma resenha de filme? O 

que você sabe sobre esse gênero?) 

2. What is the movie review about? (Qual filme é descrito nesta resenha?) 

3. When was the movie made? (Quando o filme foi lançado?)  

4. What do you think this movie is about? (Sobre o que fala o filme Inside Out?) 

5. Who wrote the story of the movie? (Quem é o autor do filme?)         

 
 

 
 
 

Componente curricular: Arte 
Professora: Roseleine Lima e Fernanda Cabral 
Habilidade: (EF08AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, modelagem, escultura e outras 
modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino-americanas) e africanas de diferentes 
épocas, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

          

 
 

Apagamento da produção indígena no Brasil 

Durante muitos anos, o ensino de Arte privilegiou o olhar do europeu sobre o indígena. Isso 
porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles entenderam que a produção que havia 
aqui era muito primitiva e desprovida de representação visual que interessasse aos portugueses. 
A produção dos indígenas tinha uma dimensão utilitária e ritualística que não fazia sentido para os 
moldes europeus. Devido a esse e inúmeros outros fatores, houve o que hoje chamamos de 
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apagamento da arte genuinamente brasileira e as representações de indígenas da época do 
descobrimento que chegaram a nós, vieram impregnadas de valores renascentistas, com 
representação de corpos que não necessariamente pareciam com os indígenas reais que 
habitavam nossas terras. Por tudo isso, não temos exemplos de representações próprias feitas 
pelos indígenas. 

A interpretação do Brasil segundo Jean Baptiste Debret 
Jean Baptiste Debret foi um pintor, desenhista e professor francês, que contribuiu muito com 

os livros de História, que hoje carregam suas imagens. Ele chegou no Brasil em 1816, juntamente 
com a Missão Artística Francesa. Entre 1816 e 1831 Debret trabalhou nas obras que compuseram 
o livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. 

O processo de desenho e gravura nas oficinas artísticas 
O processo era relativamente simples: os artistas da oficina, subdivididos em classes 

(desenhista de pessoas, desenhista de animais, desenhista de natureza, desenhista de gênero, 
aquarelista, etc.) copiavam fielmente o desenho e gravava a imagem usando a pedra litográfica. 
Após esse desenho ser gravado nessa pedra, já devidamente assinado com o nome do autor do 
desenho (Debret), o nome do impressor e o nome dos artistas responsáveis pela reprodução, era 
enfim levado para a prensa e dava forma à produção em litografia processo de reprodução em 
pedra ou alumínio.  

 
VAMOS FAZER UM DESENHO DE OBSERVAÇÃO? 

O Desenho de observação é aquele 
onde utilizamos um modelo para desenvolver 
a percepção visual. Para conseguirmos um 
bom desempenho no desenho é fundamental 
uma observação cuidadosa. Começa assim a 
formação do verdadeiro desenhista: 
aprendendo a observar! Observe 
atentamente a obra ao lado, com atenção 
para as formas, a luminosidade e outros 
detalhes. Olhe para o fundo a obra e observe 
o cenário, a paisagem retratada. Reproduza o 
que você observou em seu material de arte 
(caderno, cansonA4 ou folha de sulfite) 
usando apenas o lápis de escrever.    

Dança de selvagens da missão de São Jose (1834)  
                gravura de Jean Baptiste Debret 
 

Componente curricular: Educação  Física 
Professora: Equipe de Docentes de Educação Física 
Habilidade: (HCEF08EF04BT) Praticar um ou mais esportes de rede e parede oferecidos pela escola, usando 

habilidades técnico-táticas básicas. 

 
Técnicas do vôlei: Saque de bola por cima 

 
Seguindo a figura acima, notem o posicionamento das pernas e braços. A bola não precisa subir 
tão alto para o início do aprendizado. Assim que a bola estiver caindo, antes que ela chegue na sua 
cabeça bata com a mão aberta, preenchendo toda a bola. 
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Atividade: Treine o movimento várias vezes, até sentir que ele está indo reto e alto. A sugestão é 
que faça isso na parede, em uma determinada distância. Outra sugestão, faça a bola passar o varal 
de roupas, ou coloque você mesmo um fio (pode ser qualquer um) e faça o saque por cima do fio. 
Corte/cortada (ataque do voleibol) 
Após o levantador realizar o fundamento do toque de bola, outro jogador irá realizar o corte, que é 
um movimento um pouco parecido com o saque por cima.  
Notem o movimento que o atacante faz, principalmente o movimento de pernas e onde finaliza o 
apoio. 
ATIVIDADES: JUNTANDO OS FUNDAMENTOS: TOQUE DE BOLA, MANCHETE, SAQUE E 
CORTE 
1º - 3 cortes: E quem nunca jogou? Você não? Chame a família, arranje um espacinho na casa, 
tome cuidado com os vasos e janelas, não queremos ver mamães bravas. Para começar o jogo, 
inicie a bola com saque, pode ser por baixo ou por cima, controle a força para a bola ir na direção 
da pessoa, a segunda pessoa irá levantar a bola, usando o movimento do toque de bola (ensine 
ele/ela), a terceira pessoa fará o corte, lembrando que é apenas uma mão, tentando queimar quem 
estiver por perto. Para não machucar ninguém, só vale queimar da cintura para baixo = coxa, perna 
e pé. Quem não estiver com a bola, pode se defender ou fugir, as regras vocês mesmos podem 
criar. 
IMPORTANTE: Se uma pessoa pegar a bola depois do corte, antes de ela cair no chão, a pessoa 
que cortou está ELIMINADA! 

 
2º - VOLEI MESA: Já jogou tênis de mesa? Já viu um tênis de mesa? Se não, dê uma procuradinha 
para lembrar de como é a mesa desse jogo. Faça uma linha no centro da mesa que irão jogar. 
Detalhe: evite as mesas de vidro, ok? Não queremos acidentes domésticos. 
Como jogar? Para o início, precisa começar com saque de bola, MAS, a bola 
OBRIGATORIAMENTE, precisa quicar na sua mesa uma vez, antes de ir na mesa do adversário. 
Assim que a bola quicar na sua mesa e se direcionar para a mesa do adversário, esse então deverá 
defender a bola, sem deixar ela cair no chão (ou será ponto do jogador que sacou), jogando a bola 
para o seu lado da mesa, fazendo com que ela quique primeiro e passe depois para o outro 
lado.Quando marco ponto? 
Quando o adversário ao passar a bola para o seu lado, não realiza o quique na mesa, passando a 
bola diretamente para seu lado da mesa ou para for a.Quando a bola quica duas vezes na mesa 
do adversário. Quando o adversário não consegue defender a bola. 
Obs: Os pontos, vocês podem definir e os números de sets (que são os números de partidas) 
Sugestão: Para ficar mais desafiador, jogue em 4 pessoas. 2 para cada lado, assim vocês podem 
fazer como um jogo de vôlei, onde deverá realizar os 3 toques (manchete, como defesa, 
levantamento de bola, como toque de bola e cortada, como ataque para a mesa adversária). 
Professora, minha mãe não me deixou jogar na mesa!  
Tudo bem! Faça no chão, pegue uma fita, corda, linha, mato, o que for, faça uma mini quadra no 
chão, fica ainda mais emocionante o jogo. 


