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Prefeitura Municipal de 
Taubaté Secretaria de 
Educação 

 

Habilidade: EF89LP33A 
 

Ano: 8º - EF II 
 

Equipe docente de Língua Portuguesa 
Aula 2 Língua Portuguesa 

GÊNERO TEXTUAL: 
NOTÍCIA 

 
A notícia é um texto jornalístico e tem como objetivo nos informar sobre determinado acontecimento. 
Trata- se de um texto bastante divulgado pelos principais meios de comunicação. 

 
Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, 
pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. 

 
Os elementos que constituem uma notícia são: 

 
* A manchete ou título principal – Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas, e 
revela o assunto principal que será retratado em seguida. 

 
* O título auxiliar – Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas 
algumas informações a mais. 

 
* O lide (este termo deriva de uma palavra inglesa – lead) – Nesta parte precisamos encontrar 
todas as informações necessárias para responder às seguintes perguntas: Onde aconteceu o fato? 
Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? 

 
* Corpo da notícia – Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os 
detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. 

ATIVIDADES 
 

Pra começar, leia atentamente a notícia abaixo: 
Meio bilhão: Facebook atinge a marca dos 500 milhões de usuários e lança coletânea de 
histórias divulgadas na rede social 
21/07/2010 | 14h33 
Por Carla Peralva - O Estado de S. Paulo 
Pronto, o Facebook chegou lá. Meio bilhão de usuários ativos. No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, 
uma está na rede social que, agora, se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem 
sendo aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgado, durante a conferência F8, que o  
Facebook possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o 
botão “Like” ser usado em outros sites, analistas de tecnologia diziam que a marca do meio bilhão 
estava próxima e seria atingida em poucos meses, devido ao crescimento que a plataforma Open 
Graph traria. Dito e feito. 

 
Quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckeberg, criador e atual CEO do Facebook. No vídeo 
divulgado pelo blog oficial da rede, Zuckerberg afirma que nunca imaginou tantos jeitos de as pessoas 
usarem o Facebook quando lançou o site há seis anos. “Eu quero agradecer a você por ser parte do 
que o Facebook é hoje e por espalhá-lo pelo mundo”, disse. 

 
Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories, uma coletânea de histórias contadas por 
usuários relatando como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com mesmo nome vai 
permitir que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social. 

 
 

1. Quando uma pessoa lê a primeira página de um jornal, encontra, com certeza, várias notícias. 

http://blogs.estadao.com.br/link/mais-de-400-milhoes-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/mais-de-400-milhoes-no-facebook/
http://blogs.estadao.com.br/link/mais-de-400-milhoes-no-facebook/
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150238694155484
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150238694155484
http://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130
http://stories.facebook.com/
http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=user_stories
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a) Para que serve uma notícia? 
 

b) Além do jornal, em quais outros meios de comunicação você pode encontrar uma notícia? 
 

2. A notícia que você leu foi publicada em um jornal. 
a) Em que jornal foi publicada essa notícia? 

 
b) Quem é a autora da notícia? 

 
c) Quando foi publicada? 

 
3. Releia o lide (1º parágrafo) e responda: 

 
a) O que aconteceu? 
b) Quem? 
c) Onde? 
d) Quando? 
e) Como? 

 
4. Os títulos da notícia devem ser atrativos para despertar o interesse do leitor. Em sua opinião 
Meio bilhão é um título atrativo? Por quê? 

 
 

5. De acordo com a notícia quem é o criador do Facebook? 
 

6. Para evitar repetições, o nome “Facebook” foi substituído por quais termos? 
 
 

7. A linguagem utilizada pelos jornais deve estar de acordo com a norma-padrão e seguir o registro 
formal. Porém, no texto Meio bilhão, podemos encontrar registros do uso de linguagem informal. Dê 
dois exemplos: 

 
8. As notícias são textos jornalísticos, publicados com a intenção de informar o leitor sobre 
assuntos relevantes da atualidade. Você acha que o texto Meio bilhão possui a relevância 
necessária para ser publicado num jornal de grande circulação? Justifique sua resposta: 

 
RESPOSTAS 

1. 
a) Informar o leitor sobre um determinado acontecimento. 
b) Revistas, internet, televisão, entre outros. 

2. 
a) O Estado de São Paulo. 
b) Carla Peralva. 
c) Em vinte e um de julho de dois mil e dez. 

3. 
a) O facebook atingiu a marca de 500 milhões de usuários. 
b) O Facebook. 
c) No mundo inteiro. 
d) Com o lançamento da possibilidade de o botão “Like” ser usado em outros sites. 
e) No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma está na rede social. 

4. Resposta pessoal. 
5. Mark Zuckeberg 
6. Rede social, site, marca e rede. 
7. “Dito e feito” e “Like”. 
8. Resposta pessoal. 
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Habilidade: EF08MA01 
 
Ano: 8º - EF II  

 
Equipe docente de Matemática 

Aula 2 Matemática 
 
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento 
na representação de números em notação científica. 

 
POTÊNCIA DE BASE 10 
Vamos lembrar primeiramente das potências de base 10. 
Expoente positivo 
100 = 1 (todo número elevado a zero é igual a 1, menos o zero) 
101 = 10 
102 = 10 · 10 = 100 
O resultado das potências de base 10 sempre iniciam com o algarismo 1. À medida que o expoente 
positivo aumenta, o número de zeros à direita do algarismo 1 também aumenta. A quantidade de zeros 
que são as casas decimais é a mesma que o expoente. 

Expoente negativo 

10−1 = 
1
101

 = 0,1          10−4 = 
1
104

 = 0,0001          10−2 = 
1
102

 = 0,01          10−5 = 
1
105

 = 0,00001 
 
Quando o expoente é negativo o número de zeros ficam à esquerda do algarismo 1 e a vírgula separa 
a quantidade de casas decimais indicada pelo expoente. A quantidade de zeros que são as casas 
decimais é a mesma que o expoente. 
 
Exemplos: 
1) Determine o valor de x para que o expoente represente o resultado correto: 

10x = 0,0000000001   x = – 10   o resultado foi 10 negativo, pois representa a quantidade de zeros que o 
número possui e se encontram à esquerda do algarismo 1. Observe que a vírgula separa a quantidade de 
casas decimais que equivalem a quantia representada pelo expoente 10. 
 
2) Transforme os números a seguir em uma única potência de base 10: 

10.000 = 104 Colocamos a base 10 e o expoente é 4, pois são 4 zeros a direita, portanto positivo. 

ATIVIDADES 
1) Determine o valor de x para que o expoente represente o resultado correto: 
a) 10𝑥𝑥 = 10.000.000   x = ___ 
b) 10𝑥𝑥 = 0,00000000001   x = ___ 
c) 10𝑥𝑥 = 1.000.000.000   x =___ 
d) 10𝑥𝑥 = 0,0000000000001   x = ___ 
e) 10𝑥𝑥 = 1.000.000.000.000.000   x = ___ 

f) 10𝑥𝑥 = 100.000.000.000  x = ___ 
g)  10𝑥𝑥 = 0,0000001  x = ___ 
h)  10𝑥𝑥 = 10.000.000.000  x = ___ 
i) 10𝑥𝑥 = 0,000000001  x = ___ 
j)  10𝑥𝑥 = 1.000.000  x = ___ 

 
2) Transforme os números a seguir em uma única potência de base 10: 
a) 0,0000000001 =   d) 0,00000000001 =   g) 0,00000001 =  
b) 10.000.000.000.000 =  e) 1.000.000.000.000 =  h) 0,000001 = 
c) 10.000.000 =    f) 10.000.000.000 =    i) 100.000 = 
3) Em 24 de janeiro de 2020, o Oceanic Aquarium em Balneário Camboriú, o maior aquário do sul do Brasil 
recebeu o visitante de número 100.000. (Fonte: Jornal NSC Total). Representando este número na forma de uma 
única potência de 10, teremos: 
a) 103                  b) 105                  c) 102                  d) 101               e) 107 
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MULTIPLICAÇÃO POR POTÊNCIA DE BASE 10 
Multiplicação por números inteiros 

Para multiplicar um número inteiro por: 10, 10², 10³,...  
Acrescentamos à direita do número a quantidade de zero de acordo com o expoente. 
Ex.: 7 x 105 =  700.000      o 10 tem expoente 5 então acrescentamos 5 zeros à direita do 7. 
Para multiplicar um número inteiro por: 10−1 , 10−2 , 10−3, ... 
Acrescentamos à esquerda do número a quantidade de zero de acordo com o expoente e separamos com 

a vírgula as casas decimais de acordo com o número do expoente. 
Ex.: 3 x 10–2 = 003 = 0,03   o 10 tem expoente negativo, então o zero fica à esquerda do número, como é –

2, então serão dois zeros. A vírgula separa as casas decimais, expoente 2 será duas casas decimais 
após a vírgula, ou seja, dois algarismos depois da vírgula. 

 
Multiplicação por números decimais: 
Para multiplicar um número decimal por: 10, 10², 10³,...  
Deslocamos a vírgula para direita de acordo com o expoente e na falta de algarismos acrescentamos zero 

se necessário. 
Ex.: 5,126 x 10 = 51,26       o 10 possui somente expoente 1 então a vírgula avança uma casa decimal para 

direita. 
 
Para multiplicar um número decimal por: 10−1 , 10−2 , 10−3, ... 
Deslocamos a vírgula para esquerda de acordo com o expoente e na falta de algarismos acrescentamos 

zero se necessário. 
 
Ex.: 3.264,2 x 10–3 = 3,2642    o 10 tem expoente negativo portanto vamos contar as casas decimais para 

esquerda. Como é -3, serão contadas três casas decimais. 
 
Exemplos: 
1) Resolva as multiplicações por potências de 10: 
a) 86,54 x 10² = 8654,0 = 8.654     aqui o expoente é positivo então deslocamos a vírgula para direita 

contando duas casas pois o expoente é 2. Acrescentamos um zero para poder fixar a vírgula, podendo 
eliminar o zero e a vírgula no resultado final. 

b) 2,5 x 10–5 = 0,000025   acrescentamos zeros à esquerda do 2,5 e deslocamos cinco casas decimais à 
esquerda pois o expoente é -5. 

 
2) Complete com a potência correta: 
a) 236, 119 x ___ = 0,236119    R: 10–3   percebemos que a vírgula se deslocou à esquerda do número em 

três casas decimais portanto o expoente será -3 
b) 0,014 x ___ = 1,4   R: 10²  percebemos que a vírgula se deslocou para direita em duas casas decimais 

portanto o expoente será 2 
 
ATIVIDADES 

1) Resolva as multiplicações por potências de 10: 
a) 3,12 x 10 =    d) 0,016 x 103 =   g) 3,4 x 10–5 = 
b) 0,257 x 102 =    e) 5,6142 x 104 =   h) 1,23 x 104 = 
c) 11,53 x 10–1 =    f) 283,1 x 10–2 =   i) 65,12 x 10–1 = 
 

2) Complete com a potência correta: 
a) 17 x ___ = 1.700.000.000                       d) 0,031 x ___ = 0,00031 
b) 59,06 x ___ = 0,0005906                        e) 4,135 x ___ = 413,5 
c) 6,733 x ___ = 67.330                              f) 0,00094 x ___ = 0,094 
3) Considerando que cada aula no Ensino Fundamental dura 3.000 segundos, o tempo de duas aulas 

seguidas, expresso em segundos é: 
a) 3 x 10²                  b) 6 x 10³                  c) 3 x 10³             d) 3,5 x 10           e) 6 x 10  
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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: 
0,00035 = 3,5·10– 4   14000000 = 1,4·107 

Como encontrar a ordem de grandeza 
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) 58000 = 
 
b) 1200000 =  
 
c) 8000000000 = 
 
d) 4570000 = 

e) 0,0004 = 
 
f) 0,0000024 = 
 
g) 0,0000000075 =  
 
h) 0,49 =

2. Escreva os números que aparecem nas informações abaixo usando notação científica: 
 
a) A velocidade da luz é de, aproximadamente, 300000000 m/s. 
b) Há um vírus cuja espessura é de, aproximadamente, 0,0006 mm. 
c) A população da China em 2001 era de, aproximadamente, 1300000000 de habitantes. 
d) O raio de um átomo é de aproximadamente, 0,00000000005mm. 
e) O Brasil tem, aproximadamente, 210 milhões de habitantes. 
f) A espessura de uma folha de papel é de aproximadamente 0,002mm. 
g) Um micrômetro é igual a 0,000001m. 
h) Uma tonelada equivale a 1000Kg. 

 
3. Resolva os itens a seguir e de a resposta com notação científica:  

 
a) 8,2 · 102  ·   4 · 103 
b) 3,7 · 107  :  8,6 · 103  
c) 3,45 . 108 + 6,74 · 10-2 
d) 4,7 · 10 -2  – 5,7 · 10 -6  
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Habilidades: EF08HI01 / EF08HI04 / EF08HI06 
 

Ano: 8º - EF II 
 

Equipe docente de História 
Aula 2 HISTÓRIA 

Objetos de Conhecimento: O Iluminismo ,  Revolução Francesa e Independência dos EUA. 
Habilidades:  
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do 
mundo contemporâneo.  
(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 
 
1.Pense e Registre suas opiniões e conclusões: 
 

Veja 
no 

infográfico as características do Estado Nacional. 
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Formação e Independência dos EUA - Independência das Treze Colônias 
O processo de independência dos Estados Unidos começa bem antes, durante a época da colonização daquele 
território, no século XVII. A Inglaterra foi a responsável pela colonização e manteve os Estados Unidos formados 
por treze colônias, que foram divididas e colonizadas de duas formas: 
Colônias do Norte: colonizadas por protestantes europeus fugitivos de perseguições religiosas. Foi chamada de 
Nova Inglaterra e era uma colônia de povoamento (mão-de-obra livre, economia baseada no comércio, pequenas 
propriedades e produção para o mercado interno). 
Colônias do Sul: colonizadas apenas por ingleses e deveriam seguir o Pacto Colonial, eram uma colônia de 
exploração (latifúndio, mão-de-obra escrava, produção para exportação e monocultura). 
 
Independência dos Estados Unidos - Resumo 
Entre os anos de 1756 e 1763 ocorreu a chamada Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra e a França lutaram pela 
posse dos territórios da América do Norte e a Inglaterra venceu. Mas as consequências do território devastado 
pelas batalhas caíram sobre os colonos que o habitavam, principalmente os que moravam no norte: os colonos 
que ajudaram na guerra, reivindicaram algo em troca por terem arriscado suas vidas e as de suas famílias, 
contudo, a Inglaterra não só os ignorou como aumentou os impostos para se recuperarem mais rápido da guerra, 
já que o território havia sido afetado. Criou novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos, cheias de 
restrições que desagradaram os colonos. Durante 
Em 1774, os colonos fizeram um congresso (Primeiro Congresso da Filadélfia) em resposta ao que os ingleses 
estavam fazendo, queriam o fim das leis e medidas restritivas. Mas o rei inglês George III, não só recusou as 
propostas do congresso como adotou ainda mais medidas controladoras. 
Já o Segundo Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1776, tinha como objetivo maior a independência dos 
Estados Unidos, que já não aguentava a repressão da Inglaterra. Foi durante este congresso que o famoso 
Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, a 
Inglaterra não aceitou aquilo, só que os colonos continuaram com seus objetivos e declararam independência 
(no famoso 4 de julho), o que resultou na chamada Guerra da Independência das Treze Colônias. Os Estados 
Unidos, apoiados pela França (inimiga da Inglaterra) e Espanha, venceram essa guerra, que ocorreu entre 1776 
e 1783. 
 
Depois  da independência dos Estados Unidos 
Os Estados Unidos e sua independência tiveram um grande significado político, pois conseguiram dar origem à 
primeira nação livre daquele continente. 
Em 1783, os Estados Unidos tiveram sua independência reconhecida pela Inglaterra. 
Eles adotaram um sistema político republicano e federalista. 
A Constituição dos Estados Unidos ficou pronta em 1787. Ela possuía fortes características do Iluminismo. Nela, 
garantia-se a propriedade privada (para o interesse da burguesia), estava mantida a escravidão e defendia-se os 
direitos e garantias individuais do cidadão estadunidense.  
 
Atividade: 
Pense e Responda... pode registrar em seu caderno. 
 
1) Afirmando que a razão era a melhor forma de conseguir liberdade, o iluminismo foi: 

a) Uma forma de governo  
b) Um movimento filosófico e cultural 
c)  Um protesto feito por intelectuais 
d) Um movimento econômico 

 
2) Aponte três consequências da Independência dos EUA. 
 
3) Faça um desenho que represente o iluminismo e a Independência dos EUA. 
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HCEF08GE05T : Entender os fatores culturais e economicos que resultaram na regionalização 
historico cultural do continente americano( America latina e América Anglo- Saxônica) 

Ano: 8º - EF II Equipe docente de Geografia 
AMÉRICA LATINA E AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA Geografia 

AMÉRICA LATINA E AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA 
 
A América é o segundo maior continente do 
mundo com 42.192.781 Km². Considerando sua 
extensão norte-sul podemos dividi-la em três 
conjuntos: América do Norte, América Central e 
América do Sul, conforme a posição de suas 
terras. 
Contudo, também é possível regionalizar a 
América com base nos fatores: Culturais e 
Econômicos. 
 
FATORES CULTURAIS 
 
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.Entre vários elementos culturais 
impostos destacam-se a língua. Usando a 
língua falada atualmente no continente 
americano é possível regionalizá-lo da 
seguinte forma: 
 
AMÉRICA LATINA: que corresponde aos 
países de língua neolatina, como, o português, 
o francês, o espanhol, entre outras, ou seja, 
aquelas originadas do latim. Por exemplo, 
Brasil, Haiti e Colômbia, respectivamente. 
 
AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA: que 
corresponde aos países de língua inglesa. 
Estados Unidos e Canadá. 
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FATORES ECONÔMICOS 
Levando em consideração o desenvolvimento econômico dos países do Continente Americano, podemos regionalizá-
los em: 
 

 
 

 
 
ATIVIDADES: Pesquise e responda (no seu caderno) 
1) Entre vários elementos culturais impostos pelos colonizadores, qual se destaca? 
2) No continente americano existem países considerados desenvolvidos? Quais são? Qual fator os coloca nessa 
posição privilegiada? 
Parabéns, você realizou as atividades de Geografia! Até a próxima aula! 
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Habilidades: EF08CI01 e EF08CI02 
 

Ano: 8º - EF II 
 

William Pereira da Hora 

Aula 2 Ciências da Natureza 

 

Ano Eixos 
Organizadores Habilidade 

8º Ano MATÉRIA E 
ENERGIA 

(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. 

 
Responda as questões a seguir! 
1 - Ao lermos as questões abaixo todas as opções estão corretas acerca dos dispositivos usados em 
circuitos elétricos, exceto a letra; 
a) Os geradores são usados para fornecer a diferença de potencial necessária para o funcionamento dos 
circuitos elétricos. 
b) Os motores elétricos são bons exemplos de receptores: transformam parte da energia elétrica em 
energia cinética e sofrem pequenas perdas de energia pelo efeito Joule. 
c) Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica. 
d) Os fusíveis e disjuntores são usados para abaixar a corrente máxima formada nos circuitos. 
e) Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção 
da corrente elétrica. 
 
2 - Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a 
passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o seu funcionamento. São 
dispositivos de segurança: 
a) Pilhas       c) Amperímetro e voltímetro     
b) Interruptor       d) Fusível e disjuntor 
b) Resistor     
 
Marque abaixo a opção correta em cada questão! 
3 - Os combustíveis fósseis são considerados fontes de energia não renováveis porque: 
a) Nunca se esgotam na natureza     c) São produzidos e consumidos 
imediatamente 
b) Existem de forma inesgotável da natureza    d) São raros de se encontrar na natureza 
 
4 - As fontes renováveis de energia são: 
a) oriundas de fósseis                b) liberam uma grande quantidade de poluentes 
c) Inesgotáveis                           d) inacessíveis à população 
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Habilidades: HCEF08LI05T e HCEF08LI18T 
 

Ano: 8º - EF II 
Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 

 

Aula 2  
Língua Inglesa 

 

Ano Eixos 
Organizadores Habilidade 

8º Ano 
ORALIDADE 

LEITURA 
ESCRITA 

(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:  

 
1. Responda as questões sobre o texto: 
a. Qual o gênero do texto lido?  
b. Quais as características desse gênero 

textual? 
c. Como você descreveria a vizinhança na 

qual a casa está à venda? 

d. Quantos quartos há na casa?  
e. Quantos banheiros há na casa? 
f. Há acesso de ônibus próximo a casa? 
g. Como a área externa da casa é descrita? 

_____________________________________________________________________________________ 
Leia o texto: 

FOR SALE : HOUSE 
“ QUIET, RESIDENTIAL 
NEIGHBORHOOD. A BEAUTIFUL 
FIVE –  
BEDROOM HOUSE, NEW CARPET, 
NEW PAINT EVERYWHERE, NEW 
WINDOWS, NEW FLOORS, VERY 
MODERN LOOKING WITH 3 
BATHROOMS. BUS ACCESS 6 
BLOCKS AWAY. LARGE BACKYARD, 
GARDEN AREA WITH VEGETABLES 
AND FRUIT TREES.  
ROOMS ARE SPACIOUS WITH 
LARGE WINDOWS. ENTRY SYSTEM 
BY PHONE AND VIDEO.” 

2. Responda as questões: 
a. Qual o gênero do texto lido? 
b. Qual é o cargo pretendido? 
c. Qual é a remuneração? 
d. Local de trabalho?  
e. Contato? 
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EF08AR06SP: Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em referências de culturas 
indígenas (brasileiras e latino americanas) e africanas de diferentes épocas, de modo individual, coletivo e 
colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

Ano: 8º - EF II Professores: Everton Félix de Souza Delfino e Fernanda Cabral 
Aula 2 – Arte Africana Arte 

ARTE AFRICANA 
Compreende se por arte africana a totalidade de expressões artísticas presentes no continente africano, 
sobretudo na região subsaariana. 
A África é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a 
compõe 54 países). 
Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes o que, obviamente, se reflete na 
arte produzida por elas. De qualquer maneira, existem algumas características que se mantém nas manifestações 
artísticas desses povos 
 

ARTE AFRICANA CONTEMPORÂNEA 
Quando falamos em "arte africana“, normalmente pensamos na história da arte e nos artefatos produzidos pelas 
comunidades tribais há muitos anos. 
Entretanto, assim como no resto do mundo, a África continua produzindo arte e possui também artistas 
contemporâneos com produções que trazem enormes contribuições para o mundo atual. 
Você sabe o que foi o apartheid na África do Sul? 
●Desde a chegada dos primeiros europeus, há mais de três séculos, a história do país africano, que foi sede da 
Copa do Mundo em 2010 foi marcada pela discriminação racial, imposta pela minoria branca Nelson Mandela se 
destacou como líder da luta de resistência ao apartheid. O pai de Mandela era um dos chefes da tribo Thembu, 
da etnia Xhosa e, por isso, desde cedo, o garoto foi educado e preparado para assumir a liderança de seu povo. 
Ele recebeu o melhor da Educação de sua tribo e foi iniciado em todos os rituais. Mas também teve o melhor da 
Educação europeia, estudando em bons colégios. O apartheid oficializou se em 1948 com a posse do primeiro 
ministro Daniel François Malan, descendente dos colonizadores europeus também chamados de africâners. Com 
o novo governo, o apartheid foi colocado em prática, instituindo uma série de políticas de segregação. Os negros 
eram impedidos de participar da vida política do país, não tinham acesso à propriedade da terra, eram obrigados 
a viver em zonas residenciais determinadas. O casamento interracial era proibido e uma espécie de passaporte 
controlava a circulação dos negros pelo país. Em 1994 nas primeiras eleições em que os negros puderam votar, 
Mandela foi eleito presidente do país. O filme Invictus 2009 dirigido por Clint Eastwood, tem como foco a história 
de Mandela (interpretado por Morgan Freeman) logo que ele assume a presidência. A obra mostra como o líder 
governou não com a intenção de se vingar dos brancos, mas sim de realmente transformar o país em uma 
democracia para todos. 
Observe essas duas obras do artista Kemang Wa Lehu sobre O Apartheid: 

 
 
1- Escreva três ou quatro linhas sobre as impressões que as duas obras causaram em você. 
2- Faça uma lista dos objetos que você vê nas obras e escreva qual a função desses objetos. 
3- Descreva como o artista juntou os objetos em cada obra. 
4- Escolha, no máximo, 3 objetos diferentes que você tenha em sua casa e crie uma instalação com eles. 
Fotografe e registro o porquê da escolha desses objetos. Se possível, poste em suas redes sociais com a 
hashtag #escolasemmuros 
5 A instalação que você criou tem alguma relação com as obras apresentadas? Descreva essas relações em 
seu caderno de arte ou em algum espaço de anotação e guarde para compartilhar com seu professor e seus 
colegas no retorno às aulas.  
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(HCEF08EF04BT): Praticar um ou mais esportes de rede e parede oferecidos pela escola, 
usando habilidades técnico-táticas básicas. 

Ano: 8º - EF II Professores: Docentes de Educação Física da Rede de Taubaté 

Aula 2 Educação Física 

Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários temas sobre a Cultura Corporal de Movimento. Entre esses temas a 
Educação Física trabalha o que chamamos de Esportes de rede e parede. São modalidades que têm como objetivo rebater 
a bola com as mãos ou raquete buscando os pontos durante o jogo. Essas duas modalidade se caracterizam por não ter 
contato direto com o adversário. São exemplos dessa modalidade: Voleibol e tênis de mesa. 
Manchete 

 

 
Se você é destro (direita) o pé esquerdo irá na frente e o direito atrás. A bola estará em cima da sua mão esquerda (mão 
apoiando a bola) com o braço esquerdo semi flexionado (dobrado). Se você for canhoto (esquerda) é só fazer ao contrário. 
Movimente o braço que está livre para frente e para trás e no momento que estiver confiante bata na bola por baixo, com a 
mão fechada e dedos virados para cima (soquinho), ou mão fechada, dedos de lado, como se estivesse segurando um 
copo (copinho).  
A bola deverá subir e ir para frente, pois o saque consiste em passar a bola para a quadra adversária.  
Atividades: Saque 
1º - Estipule um limite onde a bola deverá chegar e saque a bola até esse limite.Tente fazê-la ir mais reta possível. Não 
desista, o treino leva a perfeição. 
2º - Desafie-se: Pegue 5 folhas e estipule uma quantidade de pontos. Coloque as folhas no chão, com os pontos virados 
para cima e dê uns 10 passos para longe das folhas. De longe para elas, faça o movimento do saque de bola e fazer com 
que as bolas caiam em cima das folhas com as pontuações. Você pode limitar 5, 10 saques e somar quantos pontos fez e 
até mesmo quebrar seu recorde! 
Sugestão: Pode chamar a família e ver quem faz mais pontos. Quem perder, lava a louça do almoço HAHAHA! 
3º - Com um parceiro, comece o saque de bola de perto, um jogando para o outro, sem deixar a bola cair, assim que cada 
um fizer o movimento, da um passo para trás. Faça novamente, sem deixar a bola cair e vá para trás. Vocês podem estipular 
10 passos para trás, por exemplo. Se a bola cair no chão, voltem um passo para frente. 
Sugestão: Pode ser em roda com as pessoas da família e também podem trocar o movimento de saque de bola, pelo toque 
de bola. 

 
É importante ressaltar que a melhor forma de aprendermos e treinarmos as técnicas dos fundamentos de qualquer esporte 
é em situação de jogo, estamos propondo atividades como esta apenas por estarmos vivendo uma situação de isolamento 
social.  
Aula que vem vamos aprender sobre rodízios e o jogo completo! 
Se possível, registre o seu treinamento, tirando fotos ou filmando.  
Avalie os seus movimentos e vá fazendo as correções. 
 
 

Notem que as mãos não cruzam.  
Notem também que a bola deverá ser amortecida e rebatida nos antebraços 
Atividade: Aula passada fizemos apenas o toque de bola (sozinho, na parede e com 
alguém). Agora, faça o toque de bola em direção à parede, quando a bola voltar, faça o 
movimento de manchete, mandando a bola de volta para parede. Pode alternar hora 
manchete, hora toque de bola 

Saque: Aprenderemos o saque de bola por baixo, que é o mais utilizado nas 
escolas e depois aprenderemos o saque por cima. 
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