
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

        Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

 

ANO DE ENSINO 8° ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA – 8° ANO 

Habilidade Desenvolvida: (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 “Crônica de um vício renegado” e responder as perguntas de 1 a 5 (ETAPA 1). 

- Leitura das páginas 154 e 155 / Realização das atividades da página 155. 

 

Dia 2:  

- Compreender sobre as Figuras de Linguagem 

- Leitura das páginas 44 e 45/ Realização das atividades da página 44 (Exercícios de 1 a 4).  

 

Dia 3: 

- Fazer leitura sobre Metáfora e Comparação 

- Leitura das páginas 45 e 46/ Realização das atividades da página 45 (Exercícios de 1 a 5). 

 

Dia 4: 

- Ler sobre Metonímia, Sinestesia e Gradação. 

- Leitura das páginas 46, 47 e 48 / Realização das atividades das páginas 48 (Exercícios de 1 a 3) e 49 

(Só o exercício 1, de A até F). 

 

Dia 5: 

- Responder as questões das páginas abaixo. 

- Leitura das páginas 50 e 51 / Realização das atividades das páginas 50 (Exercícios 2 e 3) e 51 

(Exercícios 4 e 5). 
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        Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

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: Observar e compreender como as escolhas e atitudes pessoais no cotidiano podem 

influenciar a vida das pessoas e da própria humanidade. 

 

DIA 1 – PARA REFLETIR: “CIVILIZADOS” 

Anos atrás, a antropóloga Margaret Mead foi questionada por um estudante sobre o que ela 

considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. 

O aluno esperava que Mead falasse sobre anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. Mas 

não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga era um fêmur (osso da 

coxa) que havia sido quebrado e depois curado. 

Mead explicou que no reino animal, se você quebrar sua perna, você morre. Você não pode 

correr do perigo, chegar ao rio para beber ou caçar comida. Você é carne para animais rondando. 

Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso curar. 

Um fêmur quebrado que curou é prova de que alguém teve tempo para ficar com aquele que 

caiu, amarrou a ferida, levou-o em segurança e cuidou dele até se recuperar. 

Ajudar alguém através da dificuldade é onde a civilização começa, disse 

Mead. Estamos no nosso melhor quando servimos aos outros. Seja 

civilizado. 

 

( ** Dr. Ira Byock, em seu livro “O Melhor Cuidado possível: a busca de um médico para 

transformar o cuidado até o fim da vida”. Avery, 2012) 

 

ATIVIDADES: 

 

1. Pense e escreva sobre três cuidados coletivos que podemos realizar em relação à: 

A) Saúde – 

B) Convívio familiar e social saudável (relações harmoniosas) – 

C) Futuro da Humanidade – 

 

2. Explique, com suas palavras, o que significa ser civilizado para Margaret Mead, antropóloga 

cultural norte-americana. 

 

3. Você concorda com a afirmação de que “Estamos no nosso melhor quando servimos aos 

outros”? Justifique sua resposta com algum exemplo prático. 

 

* Observação: As respostas são subjetivas. 
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ANO DE ENSINO 8º 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

Habilidade Desenvolvida: EF08AR01SP 

Objetivos: Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, modelagem, escultura e outras 

modalidades produzidas por culturas indígenas (brasileiras e latino americanas)  

 

O BEM INDÍGENA 

      As culturas e as artes dos povos indígenas brasileiros fazem parte do Patrimônio Cultural do Brasil. 

Esses direitos foram conquistados com muita luta de grupos indígenas, organizações e profissionais 

que estudam e defendem a valorização desses povos. Sítios arqueológicos são os lugares onde os 

arqueólogos encontram artefatos antigos, peças que comprovam a existência de seres e povos do 

passado e documentam culturas. Na região da Amazónia, por exemplo, além de pinturas, encontramos 

gravuras marcadas em rochas no meio da mata e nas margens dos rios. Essas produções, também 

chamadas de petróglifos, são vestígios dos povos indígenas que viveram no Brasil por volta de 3 mil 

a.C. Lugares sagrados para as comunidades indígenas podem ser considerados patrimónios culturais 

por sua importância (material e imaterial) nas tradições religiosas, artísticas e culturais desses povos. 

Na região do Alto Xingu, no Mato Grosso, povos indígenas como os Sagihengu e os Kamukuwaká 

realizam o Kwarup, uma das maiores festas ritualísticas da cultura indígena brasileira. A região desses 

dois povos é considerada Patrimônio Cultural brasileiro. As diversas maneiras de fazer objetos, de se 

enfeitar, de cantar, de dançar, de falar dos povos indígenas podem ser consideradas BENS 

IMATERIAIS. As danças e cantos indígenas são bens imateriais. Entre o povo indígena Enawene 

Nawe, por exemplo, que vive no noroeste do Mato Grosso, a arte está sempre presente na forma de se 

enfeitar, dançar e cantar na realização do ritual Yaokwa, considerado Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil, segundo os registros feitos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

O modo de fazer as bonecas karajás, que na língua indígena deste povo são conhecidas como Ritxòkò, 

é património imaterial. Esse costume que marca a identidade karajá é feito com três materialidades 

básicas: argila, cinza e água. A boneca é modelada, queimada e pintada nas cores preta e vermelha, 

geralmente. Os desenhos seguem padronagens que encontramos também em pinturas corporais dos 

Karajá. 

Responda: 

1 – O que são os sítios arqueológicos? 

2 - O que é o Kwarup? 

3 – O que podem ser considerados bens imateriais? 

4 - Como está presente a arte no povo indígena Enawene Nawe? 

5 – Como são feitas as bonecas Karajás? 
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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: (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de 

uma fração geratriz para uma dízima periódica; (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. 

 

Dia 1: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta e realização das atividades sobre Dízimas Periódicas. 

- Leitura da página 100/ Realização das atividades na página 101. 

 

Dia 2:  

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências e suas propriedades. 

- Leitura das páginas 11, 12 e 13/ Realização das atividades das páginas: resumo dos conteúdos 

abordados nas páginas relacionadas. 

 

Dia 3: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências e suas propriedades. 

- Leitura das páginas: 14 e 15/ Realização das atividades das páginas: resumo dos conteúdos abordados 

nas páginas relacionadas. 

 

 

Dia 4: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências e suas propriedades. 

- Leitura das páginas: 16 / Realização das atividades da página 16. 

 

Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências e suas propriedades. 

- Leitura da página: 17 / Realização das atividades da página: 18 

Obs: As páginas em negrito têm parte de leitura e exercícios propostos e vice e versa. 
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ANO DE ENSINO: 8 º ano 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

 

Habilidades desenvolvidas: (HCEF08LI06T) Desenvolver a participação crítica durante as aulas por 

meio da Língua Inglesa. (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. 

 

                                                                                                                           

Objetivo: Promover a construção de sentidos por meio da interação com textos do gênero comentário 

de filme em fórum on-line e resenha de filme. 

 

Descrição das atividades  

Livro didático “ Beyond Words 8º ano” 

 

1 -  Livro p. 31, serão trabalhadas as seguintes habilidades: (HCEF08LI06T) Desenvolver a 

participação crítica durante as aulas por meio da Língua Inglesa e (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. 

 Responda no caderno: 

a) Você já ouviu falar sobre “Cirque de Soleil” ? O que você sabe sobre esse circo? Pesquise no link a 

seguir para saber mais : https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil 

b) De acordo com o pôster da p. 31, copie e responda as questões 1 e 2 da seção Reading – Task 1. 

 

2 – Nas p. 32 e 33, será trabalhada a habilidade (HCEF08LI18T) Inferir informações e relações que 

não aparecem de modo explícito em gêneros discursivos. Na p. 32, há um texto apresentando diferentes 

opiniões, num fórum online sobre o filme “Cirque Du Soleil: World Away “. Leia o texto para 

responder as questões da p. 33. Utilize os seguintes links para auxiliar na tradução: 

Tradutor:  https://dictionary.cambridge.org/pt/translate/ 

Dicionário: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil
https://dictionary.cambridge.org/pt/translate/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/dictionary/
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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: Fazer com que o aluno identifique ao assistir uma partida de vôlei os elementos técnicos 

individuais. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – o aluno deverá assistir a uma partida de voleibol na Tv ou pelo 

computador e identificar os fundamentos técnicos  que compõem o jogo, devendo registrar em uma 

folha com nome, número, e série que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 
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8º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: História, Sociedade e Cidadania 

Habilidade Desenvolvida: (EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do 

século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

 

Dia 1: 

OBJETIVO: Rever conceitos e identificar as disputas entre Parlamento e Monarquia na Inglaterra. 

- Leitura das páginas 20 e 21. 

- Realização da atividade 2 da página 27.  

SIGNIFICADOS: 

MONARQUIA: Governo em que o chefe supremo pode ser o rei ou a rainha. 

PARLAMENTO: Assembleia composta por membros eleitos, (parlamentares), para a representação 

política dos cidadãos dentro da estrutura governamental. 

NOBREZA: Pessoas privilegiadas que recebem do rei diversas regalias tais como terras, pensões e 

isenção de impostos. Tinham funções administrativa e militar. 

BURGUESIA: Vem de "burgo", nome dado às cidades medievais, habitadas por mercadores, que 

foram chamados de burgueses. Viviam da produção e comércio de mercadorias. 

 

Dia 2:  

OBJETIVO: Recordar o que foram as Cruzadas, seus motivos e consequências na Europa. 

- Leitura das páginas 22 e 23. 

- Realização da atividade 3 da página 28. 

 

Dia 3: 

OBJETIVO: Refletir sobre as semelhanças entre o passado e o presente de um mercador. 

- Leitura das páginas 25 e 26. 

- Realização da atividade 4 da página 28. 
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ANO DE ENSINO: 8° ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Expedições Geográficas - 8° ano 

Habilidades Desenvolvidas:  

(HCEF08GE01T) Aplicar o conceito de região e entender os critérios utilizados na divisão do mundo 

em continentes. 

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

múltiplas regionalizações (critérios: físicos, econômicos, políticos, desenvolvimento cientifico, 

desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano e desenvolvimento social).  

 

OBSERVAÇÃO: Importante ao realizar a leitura, anotar em uma folha separada as palavras que você 

não conhece e procurar seu significado e realizar as atividades propostas a seguir no caderno. 

 

Dia 1: 

- Leitura e interpretação de texto para compreender a organização do espaço mundial em continentes, 

quais são os continentes e por que essa divisão respeita principalmente as características culturais. 

Sobre os conceitos é preciso estabelecer uma ordem para melhor compreensão: Primeiro o conceito de 

território que significa poder por questão dos recursos naturais que ali se encontram e por isso ele tem 

limites (fronteiras); depois o conceito de governo, pois as pessoas (povo) que vivem nesse território 

respeitam uma hierarquia (Exemplos de governos: monarquia, parlamentarismo, república, etc. 

Exemplos de regimes de governo: absolutista, ditadura, totalitarismo, etc); o conceito de Estado que 

significa uma organização política, administrativa e jurídica sobre os recursos naturais e o povo que 

vive em um terminado território; esse território delimitado recebe uma denominação e se torna um país 

(exemplo: Brasil); por fim para se criar uma identidade cultural as pessoas que vivem nesse país é  

formada uma nação (exemplo: quem nasce no Brasil é brasileiro, ou seja, essa é  sua nacionalidade).   

- Leitura das páginas 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 22/ Realizar os exercícios 3 e 5 (página 24) e 10 (página 

25). 

 

Dia 2:  

- Leitura e interpretação de texto e mapas para compreender que o conceito de região serve 

principalmente como uma ferramenta política de interesse para administrar pessoas e recursos naturais 

de um determinado território.  

- Leitura das páginas 26 a 33/ Realizar os exercícios 2, 8 e 10 (página 42) 

 

Dia 3: 

- Leitura e interpretação de texto e mapa para compreender outros critérios utilizados para regionalizar 

o espaço mundial. 

- Leitura da página 34 a 41 
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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.  

Objetivos: Conhecer os tipos de fontes de energia, a mais adequada para cada região, as mais 

sustentáveis e seus impactos. 

Atividade 01 

Faça a leitura das páginas 136 à 139 e 143 à 147 do livro de Ciências Inspire 8°ano, e responda: 

  A figura a seguir está esquematizada um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. É possível 

identificar que se trata de uma usina: 

 
a) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. 

b) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento. 

c) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia (cinética) da queda d’agua. 

d) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura das turbinas 
 

2- Por que as fontes de energia Eólica e Solar são mais adequadas para nosso país? 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

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

Objetivos: Identificar e compreender o funcionamento de circuitos elétricos. Entender o 

funcionamento de equipamentos elétricos a partir dos conceitos apresentados e os processos de 

magnetismo. 

Atividade  

3- Faça a leitura das páginas 125 do livro de Ciências Inspire 8°ano, e responda a questão 3 da página 

127. 

4-Faça leitura da página 123 juntamente com o auxílio do caderno e responda: De quais maneiras um 

corpo pode ser eletrizado? 

_________________________________________________________________________________ 

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

de potência e tempo médio de uso dos aparelhos. 

Objetivos: Avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. 

Atividades  

Faça a leitura das páginas 120 e 121 (apenas o quadro roxo) e responda o exercício 2 das páginas 

122.  


