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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 reflexão sobre a compaixão, sua compreensão e aplicação prática. 

 

DIA 2 – Leia atenciosamente o texto a seguir. Destaque os trechos que achar mais interessantes e 

coloque em prática o exercício da compaixão! 

 
“Seja o motivo pelo qual alguém acredita que a bondade ainda existe! ” 

 

Cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão 

decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade. (Dalai Lama) 

 

 
EXERCÍCIO DA COMPAIXÃO (Autor: Marco Fabossi) 

 

Você está irritado com alguém? Alguém de seu relacionamento pessoal ou um 

vizinho que vive te incomodando? Então leia com atenção este artigo! 

Desde sempre somos inundados de conceitos sobre o que é o amor, sobre ter 

compaixão e perdoar as pessoas. Você também cansou de ouvir falar nisso? Então, 

por que estamos vivenciando um aumento brutal da intolerância no mundo? 

Talvez seja porque vivemos dentro de nossas cabeças, como bibliotecas ambulantes cheios de teorias e 

regras. É como se soubéssemos tudo sobre algum assunto, como futebol, por exemplo, e na prática não 

conseguimos sequer chutar uma bola. 

Afinal, onde aprendemos a colocar os conceitos em prática? Muito pelo contrário, o que aprendemos 

foi explodir com alguém em um momento de raiva e dizer: “Que se dane! Não tenho sangue de barata!” 

A raiva é autêntica! Todos já experienciaram e sabem como é. É praticamente incontrolável, é uma 

explosão, um banho de adrenalina que faz cada célula do nosso corpo sentir esta emoção. 

Já o AMOR, COMPAIXÃO e PERDÃO são apenas pálidas descrições de sentimentos que só podem 

ser imaginados. São fáceis de entender, mas DIFÍCEIS DE EXERCITAR, não é mesmo? 

Então, como colocar em prática, experimentar estes conceitos na vida real e começar nossa mudança em 

busca dos ideais de tolerância, amor ao próximo e compaixão? Através de exercícios simples e objetivos! 

https://www.pensador.com/autor/dalai_lama/
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Aqui está um exemplo disso: experimente com alguém que você esteja passando por conflito e 

desentendimento. É alívio imediato! Chama-se “Exercício da Compaixão”! 

 

 

 

 

NÃO ADIANTA APENAS LER! 

Relaxe, coloque sua atenção na pessoa e experimente! 

Note como vai se sentir após fazer o exercício. FUNCIONA! 

Ajude a criar um ambiente de compaixão e tolerância a sua volta. 

“Amor é criar um espaço onde algo tem permissão de mudar!” 

 

 

Por Harry Palmer (Adaptado) - Colaboração de Rosana Fabossi 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.blogdofabossi.com.br/2009/12/exercicio-da-compaixao-coaching/ <Acesso: 15/11/2010> 

Instrução: EXECUTE OS CINCO PASSOS COM A MESMA PESSOA 

 

Passo 1: Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: 

“Assim como eu, esta pessoa também está buscando 

alguma felicidade para sua vida”. 

Passo 2: Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: 

“Assim como eu, esta pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida”. 

Passo 3: Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: 

“Assim como eu, esta pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero”. 

Passo 4: Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: 

“Assim como eu, esta pessoa está buscando satisfazer suas necessidades”. 

Passo 5: Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: 

“Assim como eu, esta pessoa está aprendendo sobre a vida”. 

http://www.blogdofabossi.com.br/2009/12/exercicio-da-compaixao-coaching/%3cAcesso
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Ano de ensino: 8 ° Ano 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 8° ANO 

Habilidade Desenvolvida: 

(EF08GE05) Entender os fatores culturais e econômicos que resultaram na regionalização histórico-cultural 

do Continente Americano (América Latina e América Anglo-Saxônica). 

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

conhece, procurar seu significado e copiar os textos a seguir e resolver as atividades em seu caderno. 

 
Dia 1: 

- Leitura e copiar os textos: “Regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos” (página 30 e 31), 

“Regionalização em Primeiro, Segundo e terceiro Mundos” (página 31 e32), “Países do Norte e Países do Sul” 

(página 32 e 33). 

- Realização das atividades no caderno de acordo com os textos acima: 

1) Observe a figura 15 (página 30) e responda: Os países da América Latina, os Estado Unidos e o Canadá 

pertencem a que conjunto de países nessa regionalização? E a África? 

2) Observe a figura 16 (página 31) e responda: Toda a África e a América Latina pertence ao conjunto de 

países do Terceiro Mundo? Se algum (ns) país (es) não pertencia (m), aponte-o (s) 

3) Observe a figura 18 (página 32) e responda: Nesta regionalização, a América Latina e a África estão 

incluídas em qual conjuntos de países? 

 
Dia 2: 

- Leitura e interpretação dos textos: “Segundo o desenvolvimento cientifico e tecnológico” (página 34), 

“Segundo o Produto Interno Bruto” (página 34 e 35), “Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano” 

(página 36 e 37), para compreender outras regionalizações de espaço mundial. 

- Realização das atividades referentes à leitura dos textos acima: Fazer um Resumo do que foi lido dos três 

textos, focando dados importantes principalmente sobre o Brasil. 

 
Dia 3: 

- Realização das atividades referentes à leitura do texto “ Anamorfose: uma técnica interessante para se 

ver o mundo” (página 41) e responder as perguntas 1, 2 e 3 
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA 

Habilidade Desenvolvida: (EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 

circulação de povos, produtos e culturas. 

Semana: 01/06 a 05/06 

 
Dia 1: 

OBJETIVO: Identificar as mudanças no modo de produção das mercadorias e os fatores que 

contribuíram para o pioneirismo inglês na industrialização. 

- Leitura das páginas 32 e 33. 

- Atividade: Observe as imagens das páginas 34 e 35 e escreva no seu caderno sobre a que mais lhe 

chamou a atenção. 

 
Dia 2: 

OBJETIVO: Compreender e descrever os principais aspectos da Revolução Industrial. 

- Leitura das páginas 36 e 37. 

- Realização da atividade 1 da página 39 (utilize os textos das páginas 32,33,36 e 37). 

 
Dia 3: 

OBJETIVO: Refletir sobre as mudanças na maneira de ver e usar o tempo. 

- Leitura da página 38. 

- Realização das atividades 1, 2 e 3 da página 38. 
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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. 

 

 
Dia 1: 

- LEITURA: Seção “Before reading” (pré-leitura) 

• Pág. 34 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é ativar o seu conhecimento prévio sobre filmes e o que 

você sabe sobre crítica ou resenha de filmes. Para tanto, responda no seu caderno: 

a) Você gosta de assistir filmes de ficção, do tipo “fantasia”? Por que? Você tem um filme de ficção 

favorito? Se sim, qual é ? 

b) Quando você procura um filme para assistir, o que é mais importante na sua opinião? 

c) Você sabe o que é uma resenha de filmes (review)? Entre as opções I,II,III e IV, quais são as 

características que devem estar numa resenha? 

• Pág. 34 e 35 – Atividade 2 

Orientações gerais: olhe as imagens de filmes que foram feitos baseados em livros famosos. 

a) Associe cada imagem aos títulos dos livros correspondentes. 

b) Relate no caderno se você já leu esses livros ou assistiu esses filmes. Se sim, qual versão foi melhor, o 

livro ou o filme? Por que? Se você não leu ou assistiu essas estórias, gostaria de fazê-los? Justifique sua 

resposta. 

c) Algumas pessoas defendem que ler um livro é melhor do que assistir ao filme. Você concorda com 

elas? Justifique a sua resposta. 

d) Na sua opinião, quais são os benefícios de se ler um livro sobre uma determinada estória em vez de 

assistir ao filme? 

 
Dia 2: 

- LEITURA: Seção “Read to learn more” 

• Pág. 35 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é que você consiga inferir, criar hipótese, sobre o texto, 

sem recorrer ao uso de tradutor ou dicionário. Topa o desafio? □ Se não conseguir, claro, use estas 

ferramentas, mas tente primeiro usar o contexto para construir os significados das palavras que você 

desconhece. 

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 
 

O que fazer na atividade 1: leia o texto com os seguintes objetivos em mente: 
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- identificar diferentes opiniões sobre o filme. 

- identificar as características das resenhas de filme. 

 
- COMPREENSÃO LEITORA: Seção “ Constructing meanings” 

• Pág. 36 – Atividade 1 

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

 

• Pág. 36 – Atividade 2 

O que fazer na atividade 2: leia os excertos (trechos) a, b, c ; identifique a função de cada um deles 

respondendo no caderno com a letra P para apresentação, D para descrição e R para recomendação. 

 
• Pág. 36 – Atividade 3 

O que fazer na atividade 3: Nessa atividade você terá que identificar informações específicas no texto, 

portanto, leia a resenha novamente e escolha a melhor opção para cada questão a, b, c. 

 
• Pág. 36 e 37 – Atividade 4 

O que fazer na atividade 4: leia o trecho selecionado da resenha e selecione a alternativa que traz o 

sinônimo da palavra dada, nas questões a, b, c. Se precisar de ajuda, utilize os LINKS do tradutor e do 

dicionário. 

 

• Pág. 37 – Atividade 5 

O que fazer na atividade 5: identifique na resenha um trecho que indique: 

(a) quem governa Narnia; 

(b) quem são os envolvidos na batalha; 

(c) quem achou o guarda-roupa. 

 

• Pág. 37 – Atividade 6 

O que fazer na atividade : responda no seu caderno se a resenha foi positiva ou negativa. Justifique a 

sua resposta com trechos da resenha que explica como o telespectador se sente enquanto assiste ao filme. 
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LIVRO DIDÁTICO: Matemática Bianchini 8°ano. Autor: Edwaldo Bianchini. Editora: Moderna. 

9°edição. São Paulo, 2018. 

Habilidades Desenvolvidas: 

(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 sobre potências com expoente negativo; 

- Leitura da página 23/ Realização das atividades: resumo da leitura da página 23. 

 
Dia 2: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências com expoente negativo; 

- Leitura da página 24/ Realização das atividades da página 24. 

 
Dia 3: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências com expoente negativo; 

- Leitura da página 25/ Realização das atividades: resumo da leitura da página 25. 

 
Dia 4: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências com expoente negativo; 

- Leitura da página 26/ Realização das atividades: resumo da leitura da página 26. 

 
Dia 5: 

- O aluno deverá fazer uma leitura atenta sobre potências com expoente negativo; 

- Leitura da página 27/ Realização das atividades da página 27. 
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ANO DE ENSINO 8° ANO EF 

 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

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

Habilidade Desenvolvida: (EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a 

uma mesma informação veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de 

fatos; 

(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de 

apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre). 

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

 

Dia 1: 

- Ler o texto “Imigrantes devem ser bem-vindos” e responder as perguntas de 1 a 6. 

- Leitura das páginas 196 e 198 / Realização das atividades da página 198 a 200. 

 
Dia 2: 

- Compreender o gênero artigo de opinião 

- Leitura das páginas 201 e 202/ Realização das atividades da página 201 e 202 (Exercícios de 1 a 5). 

 
Dia 3: 

- Fazer leitura 2 - “Bienal do Livro de SP vive crise de identidade e precisa repensar formato” 

- Leitura das páginas 202 e 203/ Realização das atividades da página 203 a 205 (Exercícios de 1 a 5). 

 
Dia 4: 

- Compreendendo o que é linha editorial. 

- Leitura das páginas 206 a 208 / Realização das atividades da página 209 (Exercícios de 1 a 5). 

 
Dia 5: 

- Efeitos de sentido – estratégias de persuasão. 

- Ler e resolver (Exercícios 1 e 2 ) das páginas 210 e 211. 
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ROTEIRO DE ESTUDOS DO LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

ANO DE ENSINO: ( 8º F,G, H ) nº 02 

 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS NATURAIS 

LIVRO DIDÁTICO: Inspire Ciências: 8º ano: Ensino Fundamental: Hiranaka, R. Aparecida 

Bueno 

https://issuu.com/editoraftd/docs/inspire-ciencias-mp-8_divulgacao_73c0828223438e (link leitura) 

Habilidade Desenvolvida: (EF08CI01) 

• Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia 

utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

• Conhecer e compreender as funções dos alimentos para a manutenção da nossa saúde, aos 

cuidados e higiene pessoal, conhecimento imprescindível para as questões de prevenção de doenças. 

(Fortalecimento do sistema imunológico, no contexto da situação mundial atual.) 

Unidade  Temática:  Matéria e Energia HABILIDADES p. XXV EF08CI01 (Livro do 

professor) 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS • Energia e suas transformações. • Funções dos alimentos 

energéticos e estruturais. 

OBJETIVO: Reconhecer diferentes formas de energias e suas transformações no nosso cotidiano. 

Projeto integrador entre energias bioquímica e física. 

 
Dia 1: 

• Os nutrientes e as fontes de energia naturais para os organismos. 

• Tipos de nutrientes e suas funções, transformações de energia de uma para outra. 

 
- Faça leitura do livro de apoio: Inspire Ciências 

- Leitura das páginas: 47,48,49 / Realização das atividades da página 50 e 51 / 

 
Dia 2: 

- Faça leitura do livro de apoio: Inspire Ciências 

- Leitura das páginas: 52,53,54,55 / Realização das atividades propostas no questionário da página 

56 e 57 para o Dia 02. 

 
Dia 3: 

- Faça leitura do livro de apoio: Inspire Ciências 

- Leitura das páginas: ,58 / Realização das atividades / 

- Responda o questionário em seguida: 
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1. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o 

funcionamento do nosso corpo. Quais os nutrientes que nos fornecem energia, cite a fonte de 

origem: 

2. O que você entende por alimentos produzidos por sistemas que promovem o uso sustentável 

dos recursos naturais? 

3. Na região em que você mora, há disponibilidade de alimentos orgânicos e de base agroecológica 

para comprar? Se há, quais deles você conhece ou já consumiu? Em que locais eles são 

comercializados? 

4. Um estudante afirmou que uma pessoa que se alimenta apenas de sanduíches e 

refrigerantes não pode ficar desnutrida, pois ingere a quantidade de calorias necessárias 

para suas atividades. O estudante está correto? Explique. 

5. Podemos afirmar que uma pessoa com sobrepeso está doente apenas observando 

seu corpo externamente? Por quê? 

 

 
6. Analise o exame médico. Depois, responda à 

questão proposta. 

A síndrome metabólica ocorre quando estão presentes 

três dos cinco critérios a seguir: 

• Circunferência da cintura superior a 88 cm na 

mulher e a 102 cm no homem; 

• Pressão arterial sistólica 130 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica 85 mmHg; 

• Glicemia igual ou superior a 110 mg/dL. 

• Triglicerídeos no sangue em concentração igual 

ou maior que 150 mg/dL; 

 

• HDL (“bom colesterol”) menor que 40 mg/dL em 

homens e 50 mg/dL em mulheres. 

De acordo com o exame, a paciente apresenta síndrome metabólica? Explique. 

 

 
7. Quais são as principais atitudes para evitar problemas de saúde relacionados à 

alimentação? 

 
. 
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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, numero, e série que posteriormente deverá ser entregue ao professor. 
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ANO DE ENSINO 8º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

LIVRO DIDÁTICO: MOSAICO ARTE 

Habilidade Desenvolvida: (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. 

 

 

Dia 1: 

- Leitura do texto abaixo: 

Padrões abstratos 

Desenhos em padrão são compostos por elementos visuais iguais que se repetem sequencialmente 

ou periodicamente. Algumas padronagens criadas por grupos indígenas contemporâneos inspiram-se na 

natureza. Os indígenas realizam diversos estudos de desenhos em padronagens antes de realizar suas 

pinturas e fabricar produtos artesanais. 

 
Cada grupo cultural pode atribuir significados simbólicos diferentes para cada desenho que cria. 

No nosso cotidiano também encontramos desenhos em padronagens geométricas: em estampas de roupas, 

objetos decorativos e até mesmo na capa do celular ou do caderno. 

Agora, realize uma pesquisa para descobrir desenhos em várias etnias indígenas brasileiras e transcreva 

no caderno. 

 

 
Dia 2: 

- Atividade de desenho. 

Observe o mundo ao seu redor e descubra essas padronagens. Agora é a sua vez! Vamos criá-las? 

Você vai precisar de lápis ou caneta preta e uma folha de papel. Escolha um arranjo de formas e linhas. 

Depois repita essa mesma imagem várias vezes sobre uma folha de papel. Você pode se inspirar na 

natureza, em elementos presentes em objetos ou na arquitetura, porém crie padrões abstratos. 
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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 . 

 
Dia 1: 

- Revisão da leitura e exercícios 

– De acordo com a leitura das páginas 136 a 139 (lidas na atividade anterior) realize as atividades da 

página 142. 

 
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 

- Realização das atividades da página 127, exercícios 1 a 2. 

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

potência e tempo médio de uso dos aparelhos. 

 
Dia 3: 

- Revisão da leitura e exercício 

- De acordo com a leitura das páginas 120 a 121 (lidas na atividade anterior), Responda: 

 
Uma lâmpada incandescente de 60 W permanece ligada 8h por dia. O consumo de energia elétrica dessa 

lâmpada, ao final de um mês, é igual a: 

 
a) 6,0 kWh 

 
b) 14,4 kWh 

 
c) 12,0 kWh 

 
d) 480,0 kWh 

 
e) 7,5 kWh. 



 

 
 


