
   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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ATIVIDADE – 8ª SÉRIE - (06/04 A 09/04) 

 

DISCIPLINA:  INGLES 

PROFESSORA  VERA 

 

OBJETIVOS: Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da 

globalização.  

Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

“Ler” o texto em inglês tendo como base o contexto do cartaz 

relacionando o às figuras. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Muitas vezes conseguimos entender o significado de 

uma palavra em inglês comparando-a com outras que já conhecemos. Assim, 

para “ler” o cartaz vamos pensar no que já foi estudado em aulas anteriores.   

 

Nos últimos tempos uma expressão em inglês tem sido muito usada em todo 

o mundo, graças principalmente, a internet. Você sabe qual é? 

 Pense e tente responder antes de passar para a próxima página. 

 

CAROS  ALUNOS, 

FICAREMOS  POR  MAIS  UM  PERÍODO EM  CASA  PARA  QUE  
POSSAMOS VENCER  O  CORONAVÍRUS.  

DEVEMOS  TOMAR  TODOS  OS  CUIDADOS  NECESSÁRIOS  PARA  
EVITAR  A  CONTAMINAÇÃO. 

CONTINUEM  A  REALIZAR  SUAS  ATIVIDADES  COM ATENÇÃO, 
POIS  NOSSA  APRENDIZAGEM  NÃO  PARA  NUNCA E VAMOS  
RETOMÁ-LA  QUANDO  VOLTARMOS. 

NÃO  PODEMOS  DESANIMAR,  APESAR  DE  TUDO. 

BOA  SEMANA   A  TODOS!!!          

EQUIPE  ZILDA  GOMES 
 



FAKE   NEWS  

   

                                        

     FALSO/A   NOTÍCIA 

     

                                     ADJETIVO   SUBSTANTIVO 

   Voce já aprendeu que em inglês o adjetivo (característica) 

vem na frente do substantivo (nome) e que adjetivos em inglês não tem plural. 

Assim,  

FAKE  NEWS           notícia  falsa 
 

ATIVIDADES: 

1. Observe os cartazes abaixo: 

             

                         

                 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


                            

            

          

2. Faça no eu caderno: 

 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME:                                  

 DATE:                                                 CLASS: 

 

 ANSWER  THE  QUESTIONS: responda: em português  

 

3. Qual o tema dos cartazes? 
 

4. Todos os cartazes tratam de FAKE NEWS. Faça uma lista com cada 

uma das notícias falsas, como no exemplo: 

FAKE  NEWS nº 1:   

 passar óleo de gergelim no corpo evita o coronavirus 

 

5. Você conhece alguma outra FAKE NEWS que não está acima? Qual? 

 GOOD  JOB!!! 

#STAY AT HOME 
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DISCIPLINA:  PORTUGUÊS 

PROFESSORA  JUCELIA       

8ª série A  

 

Objetivos da atividade: Ler, refletir e interpretar o texto, localizando 
informações e inferindo opinião.  

Contextualização: Retomada das atividades de leitura e interpretação 
de textos, destacando as narrativas. 

 

1- Leia o texto abaixo com bastante atenção! 

HERÓI 

 Meio século depois que, aos nove anos, meu avô João me levou à 
primeira pescaria, levo meu neto Caetano de quatro anos. Fui de trem, ele vai 
de cadeirinha, no banco traseiro do carro. Fui a um rio, ele vai a um pesque-
pague. Pesquei com o vô num barranco, agora pescamos sentados em banco 
à beira da lagoa. 

 Fiz em casa a massa para a isca, batendo no liquidificador ração de gato, 
colorau e farinha de trigo, depois sovando com ovo e missô, fica uma massa 
vermelha e cheirosa, muito mais atraente para os peixes do que a massa 
escura do pesqueiro. Logo pego a primeira tilápia, para mostrar a Caetano 
como se faz. 

 Boto a tilápia no cesto, boto nova isca no anzol, boto a vara nas mãos 
dele. Ele olha a boia, enquanto digo que deve puxar a vara só quando ela 
afundar ou correr. A boia tremelica, ele puxa, nada pega, repito as instruções. 
Ele olha a boia, ela trisca, tremelica, sacode e afunda, ele ainda olhando 
fascinado. Grito para puxar a vara, ele puxa, e então me revejo no momento 
inesquecível, o peixe dá vida puxando para lá, o menino puxando para cá, a 
vara curvando e vibrando com o menino. 
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Digo para ele cansar a tilápia, mas que, ele puxa até ela bater na beirada, 
então pego a linha e tiro o bicho da água.     Agachamos  
olhando o peixe espantado na grama, enquanto o menino se espanta do 
próprio poderio, até levantar gritando: 
   

 — Peguei, vô, peguei! 

 Vou ensinando a botar isca e lançar a vara, coisas que ele faz mais ou 
menos, como também não atina com a hora certa de fisgar, mas puxar a vara, 
ah, puxa que só. Quando tiramos o terceiro peixe, uma mulher fala que ele é 
um grande pescador, e ele me olha orgulhoso. Depois da quarta tilápia, vamos 
ao bar para ele pegar suco de morango, e pergunto se quer fazer xixi, diz que 
não, quer pescar. 

 Voltamos à lagoa, e, mais quatro tilápias depois, pergunto se quer fazer 
xixi, ele diz que não, quer mais suco de morango. Dou a ficha, ele vai sozinho 
ao bar, volta homenzinho com o suco. Uma menina vem admirar quando ele 
puxa mais uma tilápia, e depois vou ver as varas de espera que deixei numa 
lagoa maior. Quando volto, cadê ele? 

 Vou gritando seu nome, olhando a beirada das lagoas, a água, meu 
Deus, a água. Vou ao bar, grito Caetano, ele responde lá do sanitário: to aqui, 
vô! Volto a lagoa, e logo ele vem, as calças molhadas de xixi: 

 — Não deu tempo, vô. 

 Vamos ao carro trocar sua roupa, a menina olhando de longe, ele se 
envergonha, diz que não quer mais pescar. Digo que então deve voltar à lagoa, 
sim, para dar de presente à menina nossa massa tão pescadeira. Ele diz que 
não, emburrado. Digo que ele deve, porque é assim que fazem os heróis. 

 — Todo herói tem sua fraqueza. O Super-Homem enfraquece perto dum 
a pedra verde chamada kriptonita. Sansão ficava fraco quando cortava o 
cabelo. O Homem-Aranha às vezes escorrega. Todo herói tem sua fraqueza. 

Ele pensa, pega a bola de massa, vai dar à menina. Vamos ver as varas 
de espera, e lá está um pacu, que ele ajuda puxar rodando o molinete, todo 
feliz. Digo que é seu primeiro peixe grande, que está virando um grande 
pescador, e ele passa a caminhar com passos maiores. 
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 Passando pela lagoa menor, a mãe da menina grita agradecendo, já 
pescaram três tilápias com nossa massa. A menina vem correndo e lhe dá 
uma bala, uma simples bala que ele vai levando no carro como se fosse uma 
medalha. Dorme. Em casa, deixo que continue dormindo no carro enquanto 
guardo as varas e os peixes. Depois cutuco para acordar, ele olha a bala na 
mão, vai correndo contar: 

 — Peguei oito peixes, vó! E ganhei uma bala! 

 Um herói. 

 

Domingos Pellegrini  

(texto retirado do livro: Caminhar e transformar PNLD EJA 2014- 2016) 

  

2-  Escreva no seu caderno de forma breve a história lida. 

(utilize umas 8 linhas no máximo) 

 

3-  Responda no seu caderno: 

a) Quem são os personagens deste conto? 

b) Em que lugar se passa o conto? 

c) O tempo em que se passa esse conto é delimitado? 

d) Quem é o narrador deste conto? 

e)  Preste atenção: 

Narrador observador, ou narrador em 3ª pessoa, se posiciona fora 
dos fatos narrados 

Narrador personagem, ou narrador em 1 ª pessoa, é aquele que 
participa diretamente da história como um personagem 
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f) Que tipo de narrador foi escolhido pelo autor do conto Herói? 

g)  Escreva: qual é o momento de maior suspense no texto? 

h) O que o avô imaginou que poderia ter acontecido ao neto? 

i) No início do conto, o que o avô queria ensinar ao neto? 

j) Ao final do conto, o avô ensinou mais do que pretendia. O que  o neto 

aprendeu com o avô nesta pescaria? 

 

4- Agora releia o conto, conte para um familiar. Peça a opinião dele sobre 
essa história.  

 

(Atividades extraídas e adaptadas do livro Caminhar e transformar PNLD EJA 2014- 
2016) 
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ATIVIDADE  DE  CIÊNCIAS  –  8ª  SÉRIE 

PROFESSORA  LILIAN 

 

OBJETIVOS: Conhecer e identificar o conceito e as características da matéria 

e do átomo.  
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Nas últimas aulas fizemos alguns estudos sobre o 

átomo. Dando prosseguimento às aulas anteriores farão agora alguns 

exercícios sobre o assunto. 
 

PROCEDIMENTO:  

- Releia o texto dado na aula anterior. 

- Em seu caderno coloque o título – Estrutura da matéria. 

- Copie em seu caderno as perguntas abaixo e as responda: 

1) O que são átomos? 

2) Quais partículas estão no núcleo do átomo? 

3) Qual a carga elétrica dos prótons? 

4) Qual a carga dos nêutrons? 

5) Onde estão os elétrons? 

6) Qual a carga elétrica dos elétrons? 

7) Quando se pode afirmar que o átomo está neutro? 

8) Por que o átomo é uma partícula eletricamente neutra? 

9) O que são elementos químicos? 

10) Como um elemento químico é reconhecido? 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 8ª SÉRIE – Prof. Luiz Donizeti 

 SEMANA 06/04 A 10/04/2020 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

- Calcular o valor numérico de expressões algébricas; 

- Aplicar as propriedades das expressões numéricas. 

 

Caros alunos: 

Há um provérbio chinês que diz: 

“Eu ouço e esqueço 

 Eu vejo e eu lembro 

 Eu faço e eu aprendo” 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

  Nesta semana vamos resolver várias expressões algébricas. Procurem 

fazer os exercícios individualmente. Vejam aquela atividade de avaliação 

sobre expressões que vocês fizeram em sala de aula. 

 Para pesquisas na internet, indico o “só matemática”. É um site que tem 

todo o conteúdo de matemática do ensino fundamental e médio.  

https://www.somatematica.com.br/ Acesso em 02/04/2020 

 

 Resolvam os exercícios em folha avulsa. Quando retornar as aulas, 

vamos corrigir e esclarecer dúvidas. Bom trabalho! 

  

https://www.somatematica.com.br/
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1 - Considere x = 4  para calcular o valor numérico das seguintes expressões: 
 
 

Observações do professor: 

A leitura correta de cada expressão é fundamental para o cálculo do valor 

numérico. 

Vejam: 3x + 6 -  a leitura é “três vezes x mais seis" 

Como neste caso o valor dado a “x” é igual  a 4, temos: 

Três vezes 4 mais 6 = 18  

 

 

a) X + 4 = 
 
 
 
 

 

b) X – 5 = 
 

c) 4x = 
 

d)  –6x = 

 

e) 3x + 6 = 
 
 
 
 

 

f) 2x – 10 = 
 

g) X3 = 
 

h) X2 – 7 = 

 

i) X2 - 30 = 
 
 
 
 

 

j) 5x2 = 
 

k) X2 – 5x = 
 

l) 6x + 10 = 

 

m) -4x – 5 = 
 
 
 
 

 

n) 6x2 + 5 = 
 

o) X2 + X3 = 
 

p) X3 – 130 = 

 

q) 4x – 15 = 
 
 
 

 

 

r) X5 = 
 

s) 5x – 2x = 
 

t) X – 9 = 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR  CLÉBER 

 

OBJETIVOS:  Identificar e compreender o conceito de “globalização” e as 

suas consequências. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Assistir ao vídeo, analisando os temas abordados  

tendo como base o que já foi estudado em aulas anteriores. 

 
ATIVIDADE 1 

Tema: Colapso da globalização 

Acesse e leia o texto: 

 "Epidemia de coronavírus representa fim da globalização e colapso da 

ordem mundial" no seguinte endereço: 

https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/permalink/63552 

 

a) Aponte os pontos em que você discorda do autor. 

b) Explique os motivos pelos quais você discorda. 

c) Anote as dúvidas e afirmações que você não entendeu. 
 

ATIVIDADE 2 

Tema: Colapso da economia global 

Acesse e leia o texto:  

"Um grande colapso econômico mundial está a caminho"  

(https://dinheirama.com/grande-colapso-economico-mundial/). 

 

a) Identifique o que causará o colapso econômico mundial, segundo o autor. 

b) Verifique se o autor está fazendo propaganda de algo ou se possui 

segundas intenções e anote o que você concluiu e as razões de sua 

conclusão. 

https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/permalink/63552
https://dinheirama.com/grande-colapso-economico-mundial/
https://dinheirama.com/grande-colapso-economico-mundial/
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DISCIPLINA  –   ARTE  

PROFESSORA   GISLAINE PERDON  
 
 

OBJETIVOS:  Explorar, reconhecer, valorizar e ampliar seu repertório cultural;  
Desenvolver a reflexão sobre a produção artística da humanidade em 

seus maiores momentos de crise. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Quando pensamos nas aulas de arte, não podemos 
esquecer que a escola é um espaço de ampliar repertório e nesta aula a 
atividade será apreciar um filme sobre obras que retrataram diversas 
pandemias. 
 
1ª Atividade 
 

Correção da atividade sobre Frida Kahlo e Diego Rivera; as respostas estão 
em vermelho 
 

1. A pintora mexicana Frida Kahlo fez uma série de obras constituindo uma 
espécie de diário, após a notícia de uma doença que poderia resultar na 
amputação de um membro ela deu início a estas obras.  

FALSO (ela não estava doente, sofreu um acidente e ficou muito tempo 
acamada por conta disto) 

 

2. A imagem do artista feita por ele mesmo, tipo de pintura muito produzida 
por Frida Kahlo é chamada de caricatura.  

FALSO (autorretrato, caricatura tem sempre o exagero de algumas 
partes do rosto, normalmente tem uma crítica política e é cômico) 

 

3. Diego Rivera teve seu trabalho reconhecido pela produção de vitrais  
FALSO (vitrais são pinturas em vidro ele era muralista sua obra era feita 

na parede ou afrescos) 
 

4. Frida não concordava com a militância de Diego Riviera no partido 
comunista  

FALSO (eles tinham a mesma opinião política, acreditavam nas mesmas 
coisas) 

 
 
 



5. Amante de Trotsky, que estava com sua esposa no México em viagem de 
lua de mel  

FALSO (ele não estava em lua de mel, ele precisava de asilo político 
estava sendo ameaçado de morte) 

 

6. Teve três filhos  
FALSO (ela teve um abordo no filme, cuidava dos sobrinhos e dos filhos 

de Diego, gostava muito de crianças) 
 

7. Gostava de se vestir como homem  
VERDADEIRO 

 

8. Ativista social e política  
VERDADEIRO 

 

9. Queria que sua obra fosse a afirmação de sua identidade americana  
FALSO (identidade mexicana) 

 

10. O monumental trabalho de Diego Rivera no Rockfeller Center não pode 
ser concluído porque empreendia uma dura crítica ao sistema capitalista      
VERDADEIRO 

 
 
2ª ATIVIDADE 
 
Acessar e assistir com atenção o link abaixo.  
A professora também irá disponibilizá-lo no grupo de whatsapp para 
economizar os dados móveis do seu celular. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2uCXK-2birQ (último acesso 2 de 
abril de 2020) 
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DISCIPLINA  –   HISTÓRIA   

PROFESSOR   PAIVA  

 

Orientação da disciplina de História para a 8ª série  

 

 Olá. Espero que esteja todos bens. Sigam as recomendações do 

Ministério da Saúde e só saiam de casa para questões absolutamente 

necessárias. Não deixem acumular as tarefas e estabeleçam uma rotina para 

sua realização.  

OBJETIVO: Comparar o texto sobre a Revolução Francesa enviado na 

semana anterior com o vídeo desta semana. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Semana passada (31/03) foi enviado um texto sobre a Revolução 

Francesa e um conjunto de dez questões referentes ao tema. Nesta semana 

seguem um vídeo sobre o mesmo tema. Compare o texto com o vídeo e anote 

eventuais dúvidas ou observações.  

Tanto as respostas quanto as anotações deverão ser entregues no 

retorno das aulas.  

 O vídeo localiza-se no YouTube  

(https://www.youtube.com/watch?v=oEd-Z7MYCKc).  

Encaminharei o outro arquivo pelo Whatsapp do grupo da sala também.  

 Um abraço e cuidem-se.   

Paiva  

 

 

 

 


