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ANO DE ENSINO 8° ANO EF 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA – 8° ANO (3.º roteiro)/1.ºquinzenal 

Habilidade –  (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de 

intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos 

literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto 

aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, 

trailer honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros. 

 

CASO VOCÊ JÁ TENHA FEITO ALGUMA ATIVIDADE EM SALA, FAÇA A PRÓXIMA!!! 

 

Dia 1: 

- Ler o texto “RAP: o grito da periferia” e responder as perguntas de 1 a 5; 

- Leitura das páginas 58 a 60 / Realização das atividades da página 61. 

 

Dia 2:  

- Compreender o gênero Rap; 

- Realização das atividades da página 62 (Exercícios de 1 a 4).  

 

Dia 3: 

- Fazer leitura 2 - “Minha Rapunzel tem dread” e responder as questões de 01 a 05; 

- Leitura das páginas 62 e 63 / Realização das atividades da página 64 (Exercícios de 1 a 5). 

 

Dia 4: 

- Compreendendo a rima; 

- Realização das atividades da página 65 e 66 (Exercícios  1 e 2). 

 

Dia 5: 

- Compreendendo a rima (cont.) / Produção de um Rap; 
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- Ler e resolver o exercício 3  da página 67 e Produzir um Rap de acordo com as orientações da 

página 68 e 69 (Nosso rap na prática) – A atividade pode ser feita em grupos de 3, conforme sugerido 

no livro, ou individualmente, se preferirem. 

 

 

ANO DE ENSINO 8° ANO EF 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA – 8° ANO (4.º roteiro)/2.ºquinzenal 

Habilidade –  (EF89LP35A) Criar crônicas visuais, líricas, narrativas e argumentativas, dentre 

outras, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais 

e recursos expressivos típicos dos gêneros pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas 

de escrita colaborativa. 

 

CASO VOCÊ JÁ TENHA FEITO ALGUMA ATIVIDADE EM SALA, FAÇA A PRÓXIMA!!! 

 

Dia 1: 

- Ler o texto “ROTEIRO DE CINEMA: texto que vira imagem em ação”- Leitura 1 e responder as 

perguntas de 1 a 3; 

- Leitura das páginas 156 a 159 / Realização das atividades da página 159. 

 

Dia 2:  

- Compreender um roteiro de cinema; 

- Realização das atividades da página 160 (Exercícios de 1 a 5).  

 

Dia 3: 

- Fazer leitura 2 - “O contador de histórias” 1 – FERROVIA – EXT. NOITE” e responder as questões 

de 01 a 04; 

- Leitura das páginas 161 a 164 / Realização das atividades da página 165 (Exercícios de 1 a 4). 

 

Dia 4: 

- Atividades de compreensão (continuação); 
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- Realização das atividades da página 166 (Exercícios 5 e 6). 

 

Dia 5: 

- Aprendendo sobre os personagens em uma narrativa; 

- Ler e resolver os exercícios de 1 a 3 das páginas 167 a 169. 

 

 

ANO DE ENSINO: 8°ano 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: Matemática Bianchini 8°ano. Autor: Edwaldo Bianchini. Editora: Moderna. 

9°edição. São Paulo, 2018. 

Habilidades Desenvolvidas:  

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para 

representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

 

SEMANA 1 

 

Dia 1: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Leitura da página 28/ Realização das atividades: resumo da leitura no caderno da matéria. 

 

Dia 2:  

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Leitura da página 29/ Realização das atividades: resumo da leitura no caderno da matéria. 

 

Dia 3: 

- O aluno deverá assistir atentamente sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Realização das atividades: ampliar o conhecimento através de pesquisas em sites educacionais sobre 

raiz quadrada de Números Racionais: Khan Academy. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 
- Sugestão: Assistir o vídeo: https://youtube.be/MIBI5MrRXiU ( Raiz Quadrada de um Número 

Racional – Vivendo a Matemática com a Professora Angela ) 

 

Dia 4: 

- O aluno deverá desenvolver atividades sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Realização das atividades: elaborar um resumo (em tópicos) pesquisa realizada no site educacional: 

Khan Academy e do vídeo do youtube da sugestão. 

 

Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Leitura da página 30 e 31 ( outras raízes) /Realização das atividades: elaborar outros exemplos de 

raízes quadradas. 

 

 

 

ANO DE ENSINO: 8°ano 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: Matemática Bianchini 8°ano. Autor: Edwaldo Bianchini. Editora: Moderna. 

9°edição. São Paulo, 2018. 

Habilidades Desenvolvidas:  

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para 

representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

 

SEMANA 2 

 

Dia 1: 

- O aluno deverá assistir atentamente sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Realização das atividades; ampliar o conhecimento através de pesquisas em sites educacionais sobre 

outras raízes de Números Racionais; 

- Sugestão: Assistir vídeos: aplicativo Khan Academy sobre Raízes cúbicas. 

https://youtube.be/MIBI5MrRXiU


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 
 

Dia 2:  

- O aluno deverá desenvolver atividades sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Realização das atividades: elaborar um resumo (em tópicos), do vídeo assistido. 

 

Dia 3: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Leitura da página 32 ( topo ) / Realização das atividades: resumo da leitura no caderno da matéria. 

 

Dia 4: 

- O aluno deverá desenvolver atividades sobre raiz quadrada de Números Racionais. 

- Realização das atividades da página: 32 ( exercícios 40 a 47 ) 

 

Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre Potências com expoente fracionário. 

- Leitura da página 33/ Realização das atividades: resumo da leitura no caderno da matéria. 

 

 

ANO DE ENSINO 8º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

LIVRO DIDÁTICO: INSPIRE CIÊNCIAS 

 

Habilidade desenvolvida: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não 

renováveis e comprar como a energia é utilizada em residências, na comunidade ou na cidade em 

relação aos princípios de sustentabilidade. 

 

Dia 1: 

- Exercícios 

– Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no 

interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um 

rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que 
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possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá 

abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, 

é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? 

 

a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. 

 

b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. 

 

c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. 

 

d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. 

 

e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. 

 

 

Habilidade desenvolvida:(EF08CI02) Planejar e construir circuitos elétricos com pilha, fios e 

lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Dia 2: 

- Exercícios 

- Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de 

cobre. Nestas figuras, estão representadas as montagens feitas por quatro estudantes: 

 

Considerando-se essas quatro ligações, é CORRETO afirmar que a lâmpada vai acender apenas: 
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a)Na montagem de Mateus 

 

b)na montagem de Mateus 

 

c)na montagem de Pedro. 

 

 

Habilidade desenvolvida: (EF08CI004) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados 

de potência e tempo médio de uso dos aparelhos. 

 

Dia 3: 

- Exercício 

 

Um chuveiro de 2400 W que funciona 4 h por dia durante 30 dias consome a energia elétrica, em 

quilowatt-hora, de: 

 

a) 288 kWh 

 

b) 320 kWh 

 

c) 18 000 kWh 

 

d) 288 000 kWh 
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e) 0,32 kWh 

 

 

 

 

 

Habilidade desenvolvida: (EF08CI004) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados 

de potência e tempo médio de uso dos aparelhos. 

 

Dia 1: 

- Exercício 

-Um reboque aplica uma força de 8.000 N para deslocar uma carro por uma reta de 400 metros, 

levando 2 minutos para completar a tarefa. Sabendo 

Disso, calcule: 

a)O trabalho realizado por essa força. 

 

b) A potencia aplicada pelo reboque. 

 

 

Habilidade desenvolvida: (EF08CI004) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados 

de potência e tempo médio de uso dos aparelhos. 

 

Dia 2: 

- Exercício 

A conta de luz referente a um período de 30 dias apresentada pela companhia de energia elétrica a 

uma residência de cinco pessoas indicou um consumo de 300 kWh. A potência média utilizada por 

pessoa, nesse período, foi de: 

a) 6 W 

b) 13 W 
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c) 60 W 

d) 83 W 

e) 100 W 

 

Habilidade desenvolvida:(EF08CI02) Planejar e construir circuitos elétricos com pilha, fios e 

lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Dia 3: 

- Exercício 

Duas lâmpadas incandescentes A e B são ligadas em série a uma pilha, conforme mostra a figura 1. 

Nesse arranjo, A brilha mais que B. Um novo arranjo é feito, onde a polaridade da pilha é invertida 

no circuito, conforme mostrado na figura 2. Assinale a opção que descreve a relação entre as 

resistências elétricas das duas lâmpadas e as suas respectivas luminosidades na nova situação. 

 

a)As resistências elétricas são iguais e, na nova situação, A brilha menos que B. 

b) tem maior resistência elétrica e, na nova situação, brilha menos que B. 

c)A tem menor resistência elétrica e, na nova situação, brilha mais que B. 

d)A tem maior resistência elétrica e, na nova situação, brilha mais que B. 
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ANO DE ENSINO 8º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA: HCEF08EF06T Identificar os elementos técnicos ou técnico-

táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas 

praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna 

das categorias de esporte: campo e taco, rede/parede e invasão.  

 

OBJETIVOS: Apresentar aos alunos as principais regras do basquete 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – o aluno deverá assistir ao vídeo 

https://youtu.be/X30xhMkbQhY  em seguida responda as perguntas registrando em uma folha com 

nome, numero, e série que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 

 

1) Qual a duração de uma partida de basquete? 

2) Quais os tipos de pontos em uma partida de basquete? 

3) Quais as posições dos jogadores de basquete? 

 

ANO DE ENSINO – 8º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO   

Habilidade Desenvolvida: (EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições 

religiosas, destacando seus princípios éticos.  

 OBJETIVOS: refletir sobre como as crenças, convicções e atitudes oriundas de diferentes filosofias 

de vida e manifestações religiosas manifestam-se na vida das pessoas, conforme seus princípios 

éticos  

  

  

PIB OU FIB... O QUE É MAIS IMPORTANTE?  

https://youtu.be/X30xhMkbQhY
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 O Butão é um dos países mais isolados do mundo. A televisão, por exemplo, só chegou lá em 1999. 

Um país um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro, aninhado nas montanhas do Himalaia. Foi 

neste país, que em 1972, um jovem rei de apenas 17 anos, chamado Jigme Singye Wangchuck, 

estabeleceu a seguinte lei: o PIB (Produto Interno Bruto) não deve ser mais importante que o FIB 

(Felicidade Interna Bruta).  

  

O FIB tem como filosofia o seguinte raciocícnio: o objetivo da vida não pode ser limitado à produção 

e consumo seguidos de mais produção e consumo, pois as necessidades humanas são mais que 

materiais.  

  

Como está o FIB da sua família? A alegria no seu lar está atrelada à quantidade de dinheiro que 

“entra” durante o mês? Cuidado! Não dê mais valor ao PIB que ao FIB.  

  

dinheiro é 

importante, mas é secundário, pois muita gente que vive na favela é feliz enquanto que outros 

um lar é que o tornam uma pessoa rica.  

  

Analise como está o FIB no seu lar. E nunca se esqueça: O FIB é mais importante que o PIB!  

  

                  (Extraído de: PAVIANI, Agnaldo. Uma questão de escolha.  Sintonia Editora, 2011, p. 

20-4)  
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ATIVIDADES  

 1) Você já ouviu falar sobre o Butão? Faça uma breve pesquisa e comente sobre os principais 

aspectos relacionados a essa filosofia de vida em priorizar a felicidade interna bruta como um 

indicador para o direcionamento das políticas públicas naquele país. Quais os fatores considerados 

para aferir a felicidade interna bruta no país?  

 2) Você acredita que o atual estado de isolamento social decorrente da atual pandemia pode 

favorecer repensarmos sobre os reais objetivos da vida e redimensionarmos nosso propósito 

existencial? Explique.  

 3) Que importância a sociedade capitalista atribui ao dinheiro? Como isso interfere nas relações 

humanas? Reflita e comente sobre a frase que diz: “É uma lei da vida humana tão certa quanto a da 

gravidade: para vivermos plenamente, precisamos aprender a usar as coisas e amar as pessoas..., e 

não amar as coisas e usar as pessoas. ” (POWELL, John. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? 

RJ: Editora Crescer, 29ª ed. p. 78). 

ANO DE ENSINO – 8º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO  

 Habilidade Desenvolvida: (EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar 

escolhas e atitudes pessoais e coletivas.  

 OBJETIVOS: promover a autorreflexão sobre nossas crenças pessoais e como elas podem 

influenciar nossas vidas, repercutindo em nossos posicionamentos, escolhas e atitudes pessoais e 

coletivas.  

  

  

PARA REFLETIR:   Deus criou o mal? A ausência de Deus... Um professor lançou um desafio aos 

alunos com a seguinte pergunta: “Criou Deus tudo o que existe? ” Um aluno respondeu, 

convictamente: “Sim, Ele criou…” Deus criou realmente tudo o que existe? - Perguntou novamente o 

professor. Sim,  Senhor! -  respondeu o jovem.  
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O Professor contrapôs: Se Deus criou tudo que existe, então Deus criou o mal, já que o mal existe! E 

se concordarmos que as nossas obras são o reflexo de nós próprios, então Deus é mal! O jovem 

calou-se perante o argumento do mestre que, feliz, regozijava-se por ter provado, uma vez mais, que 

a fé era um mito.  

  

Outro estudante levantou a mão e disse: “Posso fazer uma pergunta, Professor?” Claro que sim, 

respondeu ele. O jovem fez uma curta pausa e perguntou: “Professor, o frio existe?” Mas que raio de 

pergunta é essa?… Lógico que existe, ou acaso nunca sentiste frio? Responde o aluno:  - Na 

realidade, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade é a 

ausência de calor. Todos os corpos ou objetos são passíveis de estudo quando possuem ou 

transmitem energia, o calor é o que faz com que os corpos tenham e transmitam energia. O zero 

absoluto é a ausência total de calor, todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagirem, mas o frio 

não existe. Nós criamos esta definição para descrever de que maneira nos sentimos quando não temos 

calor.  

  

E a escuridão, existe? Continuou o estudante. O professor respondeu: “Existe!” O estudante 

respondeu: - A escuridão tão pouco existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A Luz 

podemo-la estudar, a escuridão, não! Através do prisma de Nichols, pode decompor-se a luz branca 

nas suas várias cores, com os diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não!   Como se pode 

saber quanto escuro está em determinado espaço?  Com base na quantidade de luz presente neste 

espaço! A escuridão é uma definição utilizada pelo homem para descrever o que ocorre na ausência 

de luz.  

  

Finalmente, o jovem perguntou ao professor: “Professor, o mal existe? ” E este respondeu: Como 

afirmei no início, vemos crimes e violência em todo o mundo. Isto é o mal. O aluno respondeu: - O 

mal não existe, senhor, ou pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do 

bem. Em conformidade com os casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para 

descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal.  O mal é o resultado da ausência de Deus no 
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coração dos seres humanos.  Tal e qual como acontece com o frio quando não há calor, ou com a 

escuridão quando não há luz.  

  (Fonte: https://georgelins.com/2010/10/26/deus-criou-o-mal-albert-einstein/ <Acesso: 06/03/2019>)  

  

ATIVIDADE:  Reflita sobre a afirmação “O mal é o resultado da ausência de Deus no coração dos 

seres humanos. ”  Você concorda com isso? O que você achou dos argumentos do segundo estudante 

sobre a inexistência do frio, da escuridão e do mal? Escreva um texto sobre suas ideias a respeito 

disso. (Produção textual) 

ANO DE ENSINO: 8 ° ANO 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 8° ANO 

Habilidade Desenvolvida:  

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento das múltiplas 

regionalizações. 

(HCEF08GE02TA) Conhecer a organização político administrativa do Estado Brasileiro, 

distinguindo funções e papéis dos órgãos do poder público. 

 

SEMANA 3 

Dia 1 

- Atividade: Realize em seu caderno as questões 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 13 (pág. 42 e 43). 

 

Dia 2 

- Atividade: A partir da página 40 responda as questões a seguir: 

1) O que é Geopolítica? 

2) Por que consideramos transitório o caráter das regionalizações? 

 

Dia 3 

- Pesquise e realize em seu caderno um mapa mental sobre “ A organização político administrativa 

do Estado Brasileiro”  
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SEMANA 4 

Dia 1 

- Fazer a leitura e interpretação dos textos: “O que são organizações internacionais regionais?” 

(pág. 232), “Noções básicas de comércio internacional” (pág.232) e “Os blocos econômicos” 

(pág.233). 

- Atividade: Copiar e responder no caderno as questões a seguir: 

1) O que são organizações internacionais regionais? 

2) O que são blocos econômicos? 

 

Dia 2 

- Fazer a leitura e interpretação do texto “O Mercosul” (pág. 233 e 234). 

- Atividade: Pesquise e copie em seu caderno qual a relação do Brasil com o Mercosul. 

 

 

 

Dia 3 

- Analise o infográfico “América: Blocos econômicos” (pág. 236 e 235) que nos mostra como são 

realizadas as trocas comerciais entre os Estados do nosso continente. 

- Atividade: Copiar em seu caderno os tipos de organização econômica regional e citar os blocos 

econômicos da América. 

 

 

8º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: História, Sociedade e Cidadania 

Habilidade Desenvolvida: (EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa 

e seus desdobramentos. 

Semanas: 08/06 a 12/06 e 15/06 a 19/06 

1ª Semana 

Dia 1: 

- Retomar o conceito de Antigo Regime 
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- Leitura das páginas 45 e 46. 

- Atividade 2 da página 62  

Responda os exercícios abaixo: 

1. Nas sociedades do Antigo Regime, os grupos sociais estavam divididos em três estamentos. 

Dentre eles havia um que era numericamente maior que os demais e era constituído de grupos sociais 

de diferentes níveis econômicos que era: 

a) o terceiro estado 

b) a plebeia 

c) o clero 

d) a nobreza 

e) a pobreza 

2.De acordo com a visão dominante dos séculos XVI e XVIII, cada estamento tinha um estatuto 

jurídico próprio, que assegurava direitos e obrigações a seus componentes. Entre as obrigações da 

nobreza, por exemplo, era: 

a) praticar o ofício religioso 

b) garantir a defesa militar do território 

c) trabalhar para o sustento da sociedade 

d) dá emprego para a sociedade 

e) administrar o comércio e a política de forma econômica 

3.Constituiam estamentos privilegiados durante o Antigo regime: 

a) os plebeus 

b) os fazendeiros e trabalhadores 

c) os trabalhadores rurais 

d) os comerciantes 

e) a nobreza e o clero 

Dia 2:  

- Identificar o processo revolucionário na França. 

- Leitura das páginas 47 e 48. 

RESPONDA: 
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A) Leia o primeiro texto da página 49 e explique a Declaração dos direitos do Homem e do 

Cidadão, aprovada em 26 de agosto de 1789, pela Assembleia Nacional Constituinte:  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000132/md.00000232

48.jpg 

 

B) Compare a figura com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Dia 3: 

- Refletir sobre a Constituição Francesa de 1791. 

- Leia o texto „A Monarquia Constitucional” (começa na página 49 e termina na página 50) 

RESPONDA: 

A) Qual é a diferença entre Monarquia Constitucional e Monarquia Absolutista? 

B) A exclusão de 85% da população do direito de votar atendia aos interesses de quem? 

- Leia o texto “A Convenção Nacional” (começa na página 50 e termina na página 51) 

RESPONDA: 

C) Com ajuda da Áustria e da Prússia, Luís XVI tentou retomar o poder absoluto, mas fracassou e a 

Convenção Nacional proclamou a República na França. Qual foi o resultado do julgamento do rei? 

2ª Semana 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000132/md.0000023248.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000132/md.0000023248.jpg
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Dia 1:  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB7874754

4BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A

%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%25

96%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-

17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedin

dex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72

FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZg

HaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI 

 - Leia o texto: os Jacobinos no poder, páginas 51 e 52, e explique, como os jacobinos chegaram e 

controlaram o poder. 

- Leia o texto, O Diretório, páginas 52 e 53, e explique como a alta burguesia chega ao poder e passa 

a controlar as decisões políticas. 

Dia 2: 

- Copiar e responder, no caderno: 

1) os exercícios 1 e 2 da página 62 – ATIVIDADES – I Retomando; 

2) Página 64 – II Leitura e escrita em História, a. Leitura de imagem. 

3) Página 65 – b. Leitura e escrita de textos (copiar apenas os enunciados), exercícios 1, 2 e 3. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=P0q6VR5X&id=661469336AB78747544BA5A379D109748B4A9926&thid=OIP.P0q6VR5X3RTjDp_zT09w3wHaH6&mediaurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2F%25E5%25B9%25BB%25E6%2583%25B3%25E6%2596%25AD%25E5%25A4%25B4%25E5%258F%25B0-17645937.jpg&exph=1300&expw=1217&q=+guilhotina+&simid=608053358953563429&selectedindex=5&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_qISkQmn1*mid_0C11C099859E4552A72FCEC6E94E11347E541D4F*simid_608001797881202719*thid_OIP.qISkQmn1y0k92OJ!_USkdZgHaJr&vt=0&eim=1&iss=VSI
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Dia 3: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1

052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%

3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-

bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=6080

42492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0 

- Leia o texto: A Era Napoleônica, páginas 54 e 55, explique a intenção da burguesia em colocar 

Napoleão Bonaparte no poder e o que Napoleão fez para assegurar esse poder. 

 

 

 

ANO DE ENSINO 8º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: BEYOND WORDS 

Habilidade Desenvolvida:  

(HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito em gêneros 

discursivos. 

(HCEF59LI01T) Fazer uso de plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, 

Cambridge Dictionary, Spotify, Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com 

novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e 

produzir sentidos em práticas de letramento na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=608042492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=608042492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=608042492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=608042492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ocw5%2f413&id=838EF7D1144C69B1052A0B1FCF70501B4A97CC3F&thid=OIP.Ocw5_413rmG5H86PntatRAAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fimages.clipartlogo.com%2ffiles%2fistock%2fpreviews%2f9912%2f99123697-napoleon-bonaparte.jpg&exph=415&expw=416&q=+naapole%c3%a3o+bonaparte+para+colorir&simid=608042492683552222&selectedIndex=0&ajaxhist=0
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SEMANA 1 

Dia 1: LEITURA E COMPREENSÃO LEITORA. 

Orientações gerais: Você já deve ter visto um texto como esse, não é? Se você faz parte de alguma 

rede social já deve ter feito um. Você sabe o que é profile? Se você ainda não descobriu o que é, 

vamos observar esse texto e tentar descobrir? 

 

 

 

1) Que texto é esse, qual é o gênero? 

a-Uma propaganda 

b-Um formulário   

c-Um perfil pessoal 

d-Uma carteirinha de estudante 
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2) Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 

a-Em livros 

b-Na Internet 

c-Em folhetos de propaganda 

d)Em dicionários de inglês 

 

3) Profile significa perfil, então quando fazemos parte de uma rede social, por exemplo, nós 

geralmente elaboramos nosso perfil pessoal ao entrar nessa rede, com informações como nome, 

sobrenome, idade, cidade, gostos, preferências etc. Você possui um perfil pessoal em alguma rede 

social? Quais informações você colocou nesse perfil?  

 

4) Esse perfil do texto foi feito para uma rede de relacionamentos, então ele colocou mais 

informações do que o habitual, ele fez uma relação dos seus gostos e preferências e descreveu como 

ele se comporta em algumas situações. Vamos observar o texto novamente e assinalar as informações 

que ele colocou. 

a-nome 

b-idade 

c-sobrenome 

d-qualidades 

e-irmã 

f- melhores amigos 

g-esporte favorito 

h-comida favorita 

i-animal de estimação  

j-remédios  

k-rotina 

l-profissão  

 

5-O que ele diz sobre os itens acima mencionados no texto? 

 

Dia 2: LEITURA: Seção “Time to think”  

 Pág. 48 – Atividade 1 
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Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é ativar o seu conhecimento prévio sobre consumo 

consciente. Leia o pôster, copie e responda no caderno a questão 1 (a,b). Para as palavras que você 

não sabe use um dicionário ou tradutor. 

LINK para o tradutor: https://dictionary.cambridge.org/pt/translate 

LINK para o dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-

moderno/dictionary 

 Pág. 49 – Atividade 2 

Orientações gerais:. As questões 2a e 2b são pessoais, responda-as com a sua opinião. Pode 

responder em português, mas você precisa saber o que está sendo perguntado, inclusive para você 

aprender e adquirir um repertório novo. 

 Pág. 49 – Atividade 3 

O que fazer na atividade 3:  Você vai olhar para a imagem cujo título é sobre o poder do consumo 

consciente, tente descobrir o significado das outras palavras na imagem, faça uma lista no caderno 

com o significado de cada uma delas. Depois, copie e responda as questões 3 (a, b, c, d, e, f) no 

caderno. 

 Pág. 50  – Atividade 4 

O que fazer na atividade 4:  baseando-se no pôster da p. 48 e a imagem da p. 49, responda as 

questões 4 (a, b, c, d, e, f, g) no caderno. 

 

SEMANA 2 

Dia 1:  

- LEITURA: Seção “Reading ” Task 1 – Before reading 

 Pág. 50 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é ativar o seu conhecimento prévio sobre a temática 

de conservação do meio ambiente por meio do consumo consciente. Para tanto, copie e responda as 

questões 1 (a, b, c, d) no seu caderno. 

 

- LEITURA: Read to learn more 

 Pág. 50 – Atividade 1 

O que fazer na atividade 1: leia o texto da p. 51 ( páginas externas de um folheto) com os seguintes 

objetivos em mente: 

- reconhecer as relações entre as linguagens verbais e não verbais. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/translate
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary
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- identificar as características de folhetos para campanha educacional. 

 

- COMPREENSÃO LEITORA: Seção “ Constructing meanings” 

 Pág. 52 – Atividade 1 

O que fazer na atividade 1:   copie e responda no caderno as  questões 1 ( a, b, c, d ) sobre o texto 

lido. 

 Pág. 52 – Atividade 2 

O que fazer na atividade 2: leia novamente o folheto, depois copie e responda no caderno as  

questões 2 ( a, b, c, d, e) sobre o texto lido. 

 

Dia 2 

- LEITURA: Seção “Read to learn more” Task 2 

Pág. 53 – Atividade 1 

O que fazer na atividade 1: leia o texto das p. 53 e 54 (páginas internas de um folheto que estão 

ampliadas seguindo as setas) com os seguintes objetivos em mente: 

- aprender sobre as medidas que contribuem para a conservação dos recursos biológicos. 

- identificar as características de folhetos para campanha educativa. 

 

- COMPREENSÃO LEITORA: Seção “ Constructing meanings” 

 Pág. 55 – Atividade 1 

O que fazer na atividade 1:   copie e responda no caderno as  questões 1 ( a, b, c ) sobre o texto 

lido. 

 Pág. 55 – Atividade 2 

O que fazer na atividade 2: leia novamente o folheto, depois copie e identifique o que se pede nas  

questões 2 ( a, b, c) sobre o texto lido. 

 Pág. 55 – Atividade 3 

O que fazer na atividade 3:  Nessa atividade você terá que refletir sobre as características 

composicionais desse gênero textual, portanto, leia o fôlder (folheto) novamente para responder as 

questões 3 (a, b, c) 

 Pág. 55 – Atividade 4 

O que fazer na atividade 4:  nesta atividade você vai identificar “a quem” o pronome sublinhado se 

refere. Copie e responda no caderno as questões 4 (a, b, c). 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


