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ATENÇÃO ESTUDANTE: 

➢ Entregue a apostila de JUNHO (1ª e 2ª parte) para receber a apostila de julho. 

 

➢ Se você estiver fazendo essa apostila dentro do mês de junho, faça a atividade 

no caderno, coloque a data, seu nome, turma, tire foto da atividade  e envie para 

o(a) professor(a) da disciplina. Nesse caso, não precisa entregar  a apostila 

feita na escola. 

 

➢ Se você estiver fazendo a atividade em outro mês, ou não puder tirar foto, 

faça as atividades em folha separada para entregar. 

• Coloque a data em cada atividade para valer a presença desse dia. 

• Separe as atividades por matéria, faça uma capa só colocando o mês  

da apostila, seu nome completo e sua turma. 
 

VEJA O MODELO DA CAPA 

 

JUNHO - 2ª PARTE 

8º ANO/2021 

APOSTILA DE 

JUNHO 

8º ANO/2021 

Nome: ____ 

Turma: ____ 
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      Leia o texto “O diário de Anne Frank” do livro: Geração ALPHA – Língua Portuguesa 8°ano (páginas 78 

a 80). 

      Responda às questões de forma completa no caderno. 

 

1) Copie o quadro explicativo. 

2) Quem foi Anne Frank? Escreva de forma resumida em seu caderno em no mínimo 8 linhas. 

3) Quais características desse texto mostram que ele pertence ao gênero textual diário? 

4) Explique de forma resumida (mínimo 7 linhas) o que Anne Frank escreveu no dia 14 de junho de1942. 

5) Anne escreve para Kitty. Explique porque ela chamou o diário de Kitty. 

Língua Portuguesa –16/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

         O diário é um gênero textual escrito em linguagem informal, sempre registra a data e, geralmente, 

tem o próprio escritor como destinatário. Normalmente é utilizado para apontar os acontecimentos 

importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar. No gênero textual 

abordado há o registro de ideias e opiniões sobre a realidade que cerca o escritor, com a expressão de 

sentimentos. 

A estrutura de um diário 

Vocativo 

Geralmente é iniciado com “Meu querido diário”, uma vez que não é escrito para uma pessoa 

específica. 

Data 

A data é parte essencial de um diário. 

Desenvolvimento 

É a parte na qual as informações serão detalhadamente registradas. 

Assinatura 

Para finalizar, há a presença da assinatura, que serve para evidenciar o (a) autor (a) do texto. 

https://www.estudopratico.com.br/ 

 

 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/ 

 

 

 

Atividades 
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Vamos continuar o estudo do gênero textual diário. 

 

 

      Releia o texto “O diário de Anne Frank” do livro: Geração ALPHA – Língua Portuguesa 8° ano (páginas 

78 a 80). 

      Responda às questões abaixo de forma completa no caderno. 

1) Cite as proibições que foram impostas aos judeus citadas no diário. 

2) Copiar os quadros verdes das páginas 82 e 83 no caderno. 

3) Responder a atividade 6 da página 82 no caderno. 

 

 

  

Dando continuidade à aula anterior, estudaremos a arte urbana associada à história de Anne Frank. 

 

 

      Responda às questões 1, 2, 4 e 5 (páginas 84 e 85) de forma completa no caderno. 

 

 

 

  

 

     Leia o texto “Declaração Universal dos Direitos humanos” do livro: Geração ALPHA – Língua Portuguesa 

8° ano (páginas 92 e 93). 

      Copie o quadro verde da página 94 no caderno. 

      Responda às questões 1, 2 e 3 (página 94) de forma completa no caderno. 

 

 

 

 

 

     Releia o texto “Declaração Universal dos Direitos humanos” do livro: Geração ALPHA - Língua 

Portuguesa -8° ano (páginas 92 e 93). 

      Responda às questões 4, 5 e 7 (páginas 94 e 95) de forma completa no caderno. 

Língua Portuguesa – 22/06/2021  -  8°ano - Professora: Nathalie 
 

Língua Portuguesa –  17/06/2021 - 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Língua Portuguesa –   24/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Língua Portuguesa –   29/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Atividades 

Atividades 

Atividades 

Atividades 
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    Leia a tira (página 236) e responda às questões 1a e 1b no caderno. Livro: Geração ALPHA - Língua 

Portuguesa- 8° ano. 

     Copie no caderno o uso do por que, por quê, porque e porquê (páginas 236 e 237) com capricho e letra 

legível. 

 

          

 

Instruções: 

- Leia atentamente os textos (mapa/tabela/gráfico/imagem) para responder cada questão correspondente. 

- Responder as 10 questões no próprio formulário ou apostila. 

- Não se esqueça de clicar em "ENVIAR" no final da atividade feita no formulário 

 

Tema: Regionalização da AMÉRICA E ÁFRICA 

América - O continente americano é o segundo mais extenso do mundo, superado apenas pelo 

continente asiático. Seu território é bastante alongado no sentido norte-sul: há uma distância de quase 16 

mil km entre os extremos norte e sul. Essa grande extensão é um dos fatores que explicam a diversidade 

natural de paisagens encontradas na América. 

1) Cite um dos fatores que levam este continente possuir diferentes paisagens naturais. 

 

Todas as propostas de regionalização são criações humanas, feitas com base em diferentes critérios 

para estudar determinados fenômenos. O critério usado para definir a regionalização do continente 

americano em “três Américas” foi a distribuição das terras no sentido norte-sul, portanto, é uma 

regionalização física: América do Norte, América Central e América do Sul. 

2) Que nome o homem definiu as três América de acordo com a localização de suas terras? 

 

O processo de colonização, a língua falada e outros aspectos relacionados à cultura das nações 

colonizadoras predominantes e dos diversos povos originários são alguns dos critérios adotados na 

regionalização histórico-cultural do continente americano. A América Latina foi colonizada, principalmente, 

Geografia - 17/06/2021 - 8°ano – Professor: Rinaldo 
 

Língua Portuguesa –   30/06/2021- 8°ano - Professora: Nathalie 
 

Atividades 
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por portugueses e espanhóis. Por esse motivo, nessa parte do continente americano, as línguas oficiais da 

maioria dos países são o português e o espanhol, línguas de origem latina. Já a América Anglo-Saxônica, 

onde o inglês é a língua predominante, foi colonizada, principalmente, por ingleses. 

3) De acordo com a língua, o processo de colonização, a cultura e a história, o homem definiu duas 

Américas, quais são elas? 

4) Cite as duas línguas mais faladas na América Latina. 

5) Cite a língua predominante na América Anglo-Saxônica. 

 

África - A África é uma massa contínua de terra emersa com cerca de 30,2 milhões de Km2, o que 

corresponde a 22% das terras emersas do planeta.  Ao norte, o continente é atravessado pelo Trópico de 

Câncer, ao sul, pelo Trópico de Capricórnio, além disso, a linha do Equador corta o hemisfério e o Meridiano 

de Greenwich atravessa-o a oeste. Dessa forma, a África é o único continente que possui terras nos quatro 

hemisférios. 

6) Cite as quatro importantes linhas imaginárias que cortam o continente africano. 
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O continente africano é constituído de 54 países independentes, dividido em cinco regiões: África 

Setentrional, África Ocidental, África Central, África Meridional e África Oriental. Além do critério de 

localização dos países, é possível regionalizar o continente africano a partir de suas características étnicas, 

históricas e culturais. Assim, os países africanos podem ser agrupados em duas grandes regiões: Norte da 

África e África Subsaariana.  

7) Pelas características étnicas, históricas e culturais quais foram as duas divisões da África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Norte da África é composto por países abrangidos pelo Deserto do Saara. Sua população é 

predominantemente árabe e de origem islâmica e se localizam, em sua maioria, na parte mais próxima com 

a Europa. Alguns países, como Egito e Marrocos, desenvolveram indústrias tradicionais de bebidas, as de 

roupas e sapatos. 

8) Identifique no Norte da África (Área ocupada pelo Deserto do Saara):  

a) idioma predominante   b) religião predominante   c) dois países com significativas indústrias tradicionais 

 

A África Subsaariana é composta de 49 Estados-nação e se refere a porção sul do deserto do Saara. 

É ocupada predominantemente por povos negros de várias etnias, com grandes diferenças culturais entre 

si e grandes contrastes socioeconômicos. Há países com destaque na economia mundial, como a África do 

Sul e Nigéria e outros extremamente pobres como o Congo e a Somália. 
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9) Identifique na África Subsaariana 

a) Etnia, cor predominante dos povos     

b) Dois países extremamente pobres   

c) Dois países com destaques econômicos 

 

10) Faça um pequeno comentário pessoal sobre cada imagem da África a seguir                                                   

 

 

 

Instruções: 

- Leia atentamente os textos (mapa/tabela/gráfico/imagem) para responder cada questão correspondente. 

- Responder as 12 questões no próprio formulário ou apostila. 

- Não se esqueça de clicar em "ENVIAR" no final da atividade feita no formulário 

 

Tema: A presença da economia Norte-Americana no mundo e o papel dos BRICS 

O papel de superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Durou até 1991, quando ocorreu a dissolução da ex-União Soviética 

e, com o passar do tempo, outros países e blocos econômicos cresceram e dividiram o poderio econômico. 

1) De 1945 até 1991, qual país foi a maior potência econômica do mundo capitalista. 

Após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos financiaram a recuperação da economia de vários 

países da Europa ocidental, bem como a do Japão e da Austrália. Passaram também a instalar bases 

militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como Europa ocidental e Ásia. 

2) O que os Estados Unidos instalaram em áreas estratégicas do mundo quando era superpotência? 

Com o sucesso da União Europeia, a recuperação e o crescimento do Japão e, mais recentemente, o 

notável arranque econômico da China, que se abriu para a economia capitalista, o papel de liderança isolada 

dos Estados Unidos no mundo capitalista deixou de existir. 

3) Além dos Estados Unidos, cite 2 países e um bloco econômico que são considerados grandes potências 

mundiais, atualmente. 

 

Geografia - 24/06/2021 - 8°ano – Professor: Rinaldo 
 

A B C 
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No entanto, é fato que os Estados Unidos ainda são a principal potência militar do mundo, mas no 

aspecto econômico e até no político-diplomático, não. Isso faz com que o mundo de hoje seja multipolar, ou 

seja, que existam inúmeros polos ou centros de poder. Todavia, durante a segunda metade do século XX, 

este país exerceu um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, claramente mostrado pela importância do 

dólar como moeda internacional. Essa é, ainda hoje, a moeda mais importante da economia mundial. 

4) Apesar dos Estados Unidos ainda ser a maior potência militar do mundo, o mundo de hoje é multipolar. 

Explique o significado de mundo multipolar. 

 

Depois de 1945, as multinacionais dos Estados Unidos mantiveram seus elevados investimentos e 

intensificaram de duas maneiras sua presença na América Latina: pela instalação de filiais e pela exportação 

agrícola. A partir dos anos 1980 passaram a investir na China, que hoje, com a Europa, é o local com mais 

capital norte-americano. 

5) Cite as duas maneiras que as multinacionais dos Estados Unidos intensificaram sua presença na 

América latina depois de 1945. 

 

A instalação de filiais em outros países é uma maneira de as empresas conquistarem espaço. A busca 

por menores custos de produção, levam empresas norte-americanas (Estados Unidos) a abrirem filiais na 

China, Índia e até mesmo no Brasil. 

6) Anote 3 países que possui inúmeras filiais de multinacionais dos Estados Unidos. 

 

O BRICS - É um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países: Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um 

mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente 

com estatuto e carta de princípios. 

7) Dê o significado de cada letra da sigla BRICS. 

 

O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para 

designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser 

um mecanismo internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático 

a essa expressão, o que propiciou a realização de ações econômicas coletivas por parte desses países, 

bem como uma maior comunicação entre eles. 

8) Após dar um caráter diplomático, o que este agrupamento (BRICS) propiciou? 

 

Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que 

mais crescem no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e 

o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e 

as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. 

9) Cite 3 destaques dos BRICS que mais chamam a sua atenção. 
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10) Observe o gráfico e 

coloque em ordem 

decrescente os 5 países do 

BRICS que mais 

exportaram (venderam) 

produtos manufaturados 

(industrializados) em 2012. 

 

 

 

 

 

 

11) Observe a tabela abaixo e identifique no Brics: 

 

a) Os dois países mais populosos: _______________________________________________________ 

b) Os dois países com maiores taxas de desemprego: ________________________________________ 

c) Os dois países com maiores PIB (Trilhões de dólares anuais): ________________________________ 

d) Os dois países com maiores inflações: ___________________________________________________ 

e) O país com maior taxa básica de juros: __________________________________________________ 

 

12) A bandeira vermelha com estrelas amarelas abaixo pertence a qual país do BRICS? Pesquise e assinale 

a única alternativa correta.  

a) África do Sul   

b) Brasil    

c) China  

d) Índia  

e) Rússia 
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A ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 

Durante a Assembleia Nacional Constituinte houve uma separação de grupos e seus respectivos 

interesses. É interessante notar que o que hoje chamamos de grupo político de esquerda e de direita (bem 

como suas variações) surgiu durante esse momento da Revolução Francesa. Os grupos de destaque, bem 

como seu posicionamento político, são apresentados a seguir. 

JACOBINOS (ESQUERDA) 

Este grupo defendia os interesses da baixa burguesia e do povo. Suas propostas eram universais, 

ou seja, lutavam pelo interesse da maioria, mesmo que isso significasse um prejuízo para um pequeno 

grupo. Suas ações eram caracterizadas pelo radicalismo político, de forma a destruir as bases tradicionais 

do Antigo Regime. Isso significa dizer que eram contrários ao absolutismo, à sociedade estamental e à 

influência do clero. Defendiam declaradamente a divisão da propriedade privada, confiscando os bens do 

clero e da nobreza e depois os distribuindo para o povo. Além disso, defendiam o sufrágio universal 

masculino, isso significa do todo homem maior de idade poderia votar e ser eleito, sem a necessidade de 

comprovar renda ou a posse de bens.  

PLANÍCIE (CENTRO)  

Sentados no meio da Assembleia este grupo defendia os interesses da burguesia financeira. Como 

sugere a estratégia de quem se posiciona no centro, ficavam do lado de quem estivesse ganhando a disputa 

política. 

GIRONDINOS (DIREITA) 

Este grupo defendia os interesses da alta burguesia (banqueiros). Suas propostas eram 

individualistas, ou seja, preocupavam-se em preservar os interesses de seu grupo, mesmo que isso 

significasse um grande prejuízo e esforço para a grande maioria. Eram contrários à radicalização política. 

Para eles a revolução representava a limitação dos poderes do rei, o estabelecimento da liberdade de 

comércio e o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Os benefícios da participação política e da liberdade 

comercial eram restritos à burguesia, devendo o povo ser excluído desse processo. Tudo isso fica evidente 

com a defesa do critério censitário, ou seja, apenas teriam direitos políticos aqueles que comprovassem 

renda e posse de bens. 

ATIVIDADE: Quais eram as principais ideias defendidas por Jacobinos e Girondinos na França durante o 

processo Revolucionário? (10 linhas) 

 

História - 16/06/2021 - 8°ano – Professor: Jener 
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1ª FASE – ASSEMBLEIAS (1789-92) 

A primeira fase da Revolução francesa é marcada por duas Assembleias, as duas sob o comando 

dos Girondinos. O objetivo nesse primeiro momento era desconstruir a base do Antigo Regime na França. 

Durante a Assembleia Nacional, em meio às revoltas camponesas que ocorriam em toda França, ocorreu a 

abolição dos privilégios feudais. Foi estabelecida também a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Este documento, entre outras coisas, estabeleceu a igualdade civil e jurídica no país.  

A continuidade das realizações burguesas veio com a Assembleia Nacional Constituinte, responsável 

pela formulação da primeira Constituição francesa, em setembro de 1791. Foi decretada a continuidade da 

monarquia na França. Porém, não se tratava mais de uma monarquia baseada no direito divino dos reis, 

mas sim um governo caracterizado pela limitação do poder do monarca, que governava ao lado de uma 

Assembleia Legislativa. Foi estabelecido o critério censitário e tripartição dos poderes. A igreja Católica teve 

seus bens confiscados, além de ver criada a Constituição Civil do Clero, documento que subordinava a igreja 

ao Estado. 

A TRAIÇÃO DO REI 

Obviamente a monarquia absoluta mais respeitada e temida da Europa não aceitaria passivamente 

abrir mão de seus poderes tradicionais e hereditários. Embora Luís XVI demonstrasse concordar com a 

limitação de seus poderes ele e sua esposa Maria Antonieta transmitiram segredos de guerra para as 

monarquias europeias aliadas à França. O objetivo era restaurar o absolutismo na França com a ajuda da 

Áustria, Prússia e Rússia e assim acabar com a revolução.  

Além de essas monarquias serem aliadas de Luís XVI elas também viam seus próprios países 

ameaçados pela possibilidade de difusão das ideias revolucionárias e iluministas pelo restante do continente. 

Quando Luís XVI e sua família encontravam-se próximos à fronteira com a Áustria foram reconhecidos e 

capturados pelos revolucionários. A partir desse momento inicia-se uma disputa entre Girondinos e 

Jacobinos em relação aos rumos da revolução. Os primeiros desejavam a ampliação das liberdades 

individuais sem que houvesse grandes excessos ou radicalização por parte da população. Já os Jacobinos 

pretendiam ampliar as conquistas populares e decapitar o rei traidor, o que de fato aconteceu em 21 de 

janeiro de 1793. A partir desses acontecimentos a liderança da revolução mudou de mãos. Agora era o 

governo Jacobino que estabelecia as novas leis e o funcionamento do país. 

ATIVIDADE: Quais foram as principais medidas tomadas na primeira fase da Revolução Francesa? Explique 

também por que o rei Luís XVI tentou fugir do país. (10 linhas) 

 

 

2ª fase Convenção Nacional (1792-94) 

 A segunda fase da Revolução Francesa, a Convenção Nacional, foi comandada pelo líder jacobino 

Robespierre. Uma das primeiras realizações foi o decreto do fim do governo monárquico na França e o início 

de uma República. O governo jacobino teve como características principais o aprofundamento da revolução, 

de modo que o povo também fosse beneficiado pela queda do antigo regime. Isto, porém, aconteceu com o 

História - 23/06/2021- 8°ano – Professor: Jener 
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uso excessivo da violência contra todos aqueles que se opunham às determinações dos jacobinos, 

sobretudo de Robespierre. Por essa razão este período também é conhecido como Terror. As principais 

medidas foram as seguintes. A criação de uma nova Constituição no ano de 1793, que substituiu o critério 

censitário pelo sufrágio universal. O confisco e distribuição dos bens da elite para as camadas populares.  

A Criação do Tribunal Revolucionário, responsável por investigar, prender e punir os opositores do 

novo grupo que estava no poder. Os principais prejudicados nesse novo contexto eram os burgueses, os 

nobres e os membros do clero que ainda não tinham fugido do país. Os jacobinos também decretaram a Lei 

dos Preços Máximos, tabelando e limitando os preços dos gêneros básicos da alimentação para que o povo 

não passasse fome. A universalização do projeto jacobino extrapolava os limites do território francês. 

Objetivando expandir os ideais de liberdade e igualdade para o maior número possível de pessoas eles 

estabeleceram também o Fim da Escravidão nas Colônias francesas. 

ATIVIDADE: Explique por que a Convenção Nacional é considerada o período das maiores conquistas 

populares durante a Revolução Francesa. Por que este foi também o período mais violento do processo 

revolucionário? (10 linhas) 

 

   

 

 

TEMA: OBRAS BIDIMENSIONAIS E TRIDIMENSIONAIS 

Em algumas técnicas das Artes Visuais se faz o uso da materialidade para concretizar obras. Ou 

seja, recorre-se a materiais diversos (pedra, madeira, papel, tinta, ferro, barro, folhas, vidro, etc.) para 

compô-las. As obras podem ser classificadas como bidimensional ou tridimensional.  

Bidimensional: Uma pintura ou desenho é considerado bidimensional quando ocupa duas dimensões no 

espaço, isto é, altura e largura. Essa técnica pode ser utilizada em desenhos, recortes e colagens planas, 

montagens planas e pinturas.  

Tridimensional: Uma pintura ou desenho é considerado tridimensional quando ocupa três dimensões no 

espaço, ou seja, altura, largura e profundidade. Essa técnica pode ser utilizada nas esculturas, na 

elaboração de modelagens, armações, papelagens e pietagens. 

ATIVIDADE 

1) Analise as imagens e classifique-as como bidimensional ou tridimensional. Indique qual a técnica utilizada. 

Em sua opinião, quais materiais são utilizados em cada obra 

Arte  - 23/06/2021- 8°ano - Professora: Patrícia Vilaça 
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Cerâmica do Povo Xakriabá 

A cerâmica é uma técnica utilizada por diversos povos em todo mundo desde a antiguidade. As 

cerâmicas são produzidas com diferentes tipos de barros, sendo a argila a mais predominante. Após a 

modelagem do barro com o formato desejado, o objeto é queimado em fornos específicos para assar 

cerâmicas, em altíssima temperatura. Após passar pelo fogo, o barro fica resistente e pronto para ser usado. 

As cerâmicas podem ser feitas tanto para serem usadas no cotidiano (copos, pratos, bules, etc.), quanto 

para decoração. 

Em Minas Gerais, o Povo Xakriabá tem em sua cultura a prática de produção de cerâmicas. Trata-

se de uma etnia indígena localizada no Norte de Minas Gerais, do lado esquerdo do rio São Francisco, 

próximo à Bahia. A comunidade tem resgatado a prática ceramista, demonstrando o quanto ela é importante. 

Desse modo, os ensinamentos da produção de cerâmica estão presentes na escola tanto para crianças, 

quanto para adolescentes. Os adultos têm à disposição espaços culturais dentro do território Xakriabá para 

produzir cerâmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: ___________________ 

Técnica: ____________________ 

Material:____________________ 

 

Figura 2: ___________________ 

Técnica: ____________________ 

Material:____________________ 

 

Figura 3: ___________________ 

Técnica: ____________________ 

Material:____________________ 

 

Figura 4: ___________________ 

Técnica: ____________________ 

Material:____________________ 
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2) Pesquise quais são os tipos de cerâmica existentes. 

3) Algum desses tipos é produzido em sua cidade ou região? Se sim, quem as produz? 

4) Com ajuda de seus pais/responsáveis, observe se em sua casa tem alguma cerâmica. Escreva abaixo 

qual é o objeto, qual o tipo de cerâmica e se é utilizada no cotidiano ou decorativa. 

 
OBJETO 

 
TIPO DE CERÂMICA UTILIDADE 

1- 
 

  

2- 
 

  

3- 
 

  

4- 
 

  

 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1xUI30y-7R3acxLsQtU8xNVzO-mxrW7kY/view 

 

 

                              

  

 

 

 

Áreas de Figuras Planas - Atividade VI 

✓ Livro Araribá Mais Matemática - 8º Ano, Capítulo 6. 

✓ Faça os exercícios complementares 1, 2, 6 e 9 das páginas 175 e 176. Registre os cálculos e as 

respostas no caderno. 

✓ Bons estudos! 

 

 

 

 

 

Matemática  -  18/06/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Matemática  -  21/06/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por 

algumas dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando 

expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

https://drive.google.com/file/d/1xUI30y-7R3acxLsQtU8xNVzO-mxrW7kY/view
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Áreas de Figuras Planas - Atividade VII 

✓ Assista ao vídeo indicado. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Área de Círculos 

 

 

Exemplo: Calcule a área de um círculo que apresenta 5 cm de raio. 

➢ A =  π . r 2 

 

 

➔ Assista ao vídeo “ Área do Círculo - Professora Angela” em:  

https://www.youtube.com/watch?v=SN4UAh6Ewtg 
 

 

Exercício 1) Quais letras indicam segmentos que representam o raio, na figura ao lado? 

 

Exercício 2) A linha preta representa o diâmetro (2. r) do círculo. Quanto vale o raio? 

 

Exercício 3) Quanto mede a área do círculo da questão anterior? 

 

Exercício 4) Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 cm de raio e uma pizza tradicional 

pequena apresenta 25 cm de raio, determine a diferença entre as áreas das duas pizzas. 

Referência: https://pt.khanacademy.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática  - 25/06/2021 - 8°ano – Professora: Lais 
 

Para calcular a área de um círculo devemos 

 utilizar a seguinte fórmula: A = π . r 2 

A = 3,14 . 5 2 

A = 3,14 . 25 

A = 78,5 cm 2 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

https://www.youtube.com/watch?v=SN4UAh6Ewtg
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Áreas de Figuras Planas - Atividade VIII 

✓ Assista aos vídeos indicados. 

✓ Leia e responda no caderno. 

 

Comprimento da circunferência 

 

 

 

 

 

Exemplo: Determine o comprimento da circunferência dada.  

➢ Diâmetro = 2.r 

           10 = 2.r, assim o raio = 5. 

➢ C = 2 π . r 

      C = 2 . 3,14 . 5 

      C = 6,28 . 5 

      C = 31,4  

 

➔ Assista ao vídeo “ Comprimento da Circunferência - distância percorrida por roda de carro 

numa volta” em: https://www.youtube.com/watch?v=vE7UKpvlU48 

➔ Assista ao vídeo “ Comprimento da Circunferência” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pkLdcFEG2k 

 

Exercício 1) Calcule o comprimento de uma circunferência: 

a) cujo raio mede10 cm. 

b) cujo diâmetro mede12 cm. 

c) cujo raio mede 2 cm. 

 

Exercício 2) Uma roda gigante tem 8 metros de raio. Quanto percorrerá uma 

pessoa na roda gigante em 6 voltas? 

 

Para calcular o comprimento da circunferência, 

 ou perímetro devemos utilizar a seguinte fórmula: 

C = 2 . π . r 

https://www.youtube.com/watch?v=vE7UKpvlU48
https://www.youtube.com/watch?v=5pkLdcFEG2k
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Exercício 3) Com um fio de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro  

igual a 12 cm. 

Qual deve ser o comprimento do fio? 

 

 

 

Exercício 4) A figura abaixo representa o trajeto que uma formiga faz para ir de 

A até B, utilizando o caminho indicado com setas. Qual a distância que ela 

percorre? 

 

 

 Fonte imagens: https://www.americanas.com.br/produto/33542840 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Figuras Planas - Atividade IX 

✓ Leia com atenção e assista ao vídeo indicado. 

 

Área de Coroa Circular 

 

 

 

Quando duas ou mais circunferências possuem o mesmo centro, são denominadas concêntricas. 

Nesse caso elas podem ter raio de tamanhos diferentes. Observe: 

 

Matemática  -  28/06/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

Ao unirmos duas circunferências de mesmo centro com 

raios R e r, considerando R > r, temos que: 

a diferença entre as áreas é denominada coroa circular. 
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A área da coroa circular representada pode ser calculada através da diferença entre as áreas totais das 

duas circunferências, isto é, área do círculo maior menos a área do círculo menor. 

 

 

Área da coroa = (π . R ²) – (π . r ²) ou π. ( R ² –  r ² ) 

  

Exemplo: Determine a área da coroa circular da figura a seguir, considerando o raio da circunferência maior 

igual a 10 metros e raio da circunferência menor igual a 8 metros. 

 

 

 

 

 

 

➔ Assista ao vídeo “Área da Coroa Circular - Vivendo a Matemática - Professora Angela” em: 

https://youtu.be/jNXOsSgDrxo 

➔ Leia o exemplo sobre área de Coroa Circular na página 168 do livro Araribá Mais 

Matemática - 8º Ano, Capítulo 6. 

➔ Faça o exercício 7 da página 170 e o exercício 4 da página 175. Registre os cálculos e as respostas no 

caderno. 

Referência: Disponível em:https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-coroa-circulo.htm acesso em 13/05/21. 

 

 

 
 

 

 

 

Áreas de Figuras Planas- Atividade x 

✓ Essa atividade é uma sondagem de aprendizagem sobre os conteúdos estudados no mês de Junho 

(Áreas de Figuras Planas);  

✓ Consta de 10 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada, com apenas uma alternativa de 

resposta por questão.  

✓ Consulte seu caderno. 

✓  As respostas podem ser enviadas no formulário disponível em: 

 https://forms.gle/fUfdSRRWrhax3y9W9 

Matemática  - 29/06/2021- 8°ano – Professora: Lais 
 

   Área da coroa = Área do círculo maior – Área do círculo menor 

 Área do círculo menor: 

 A = π . r²  

 A = π . 8²  

 A = π . 64 

 A = 64π    

 Área do círculo maior: 

 A = π . R²  

 A = π . 10²  

 A = π . 100 

 A = 100π    

 Área da coroa: 

 A = 100π - 64π  

 A = 36π  

 ou 

 A = 36 . 3,14 

 A = 113,04 m² 

Objetos do conhecimento: Área de figuras planas; Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 

Habilidades:(EF08MA38MG) Calcular área de figuras planas: triângulos, quadriláteros e círculos ou figuras compostas por algumas 

dessas.(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

https://youtu.be/jNXOsSgDrxo
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-coroa-circulo.htm
https://forms.gle/fUfdSRRWrhax3y9W9
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Questão 1) Usando o quadradinho da malha como 

unidade de área, qual figura tem a maior área? 

a) Figura 1. 

b) Figura 2. 

c) Figura 3. 

d) Figura 4. 

 

Questão 2) Qual é a área do retângulo? 

 

a) 5 cm          b) 10 cm        c) 15 cm 2          d) 50 cm 2 

 

Questão 3) Qual é a letra que indica a altura relativa à base indicada?  

a) A  b) B  c) C  d) A e B 

 

Questão 4) Qual é a área do triângulo abaixo? 

 

a) 2  b) 4  c) 6  d) 8 

 

 

 

Questão 5) Quais letras indicam segmentos que representam o raio, na figura ao lado? 

 

a) A e B b) A e C c) B e C d) A, B e C 

 

Questão 6) O que indica cada letra na figura? E como se calcula? Marque 

a alternativa correta. 

a) A é círculo e determinamos sua área através da relação:  C = 2 . π . r  

b) B é a circunferência e determinamos seu comprimento através da 

relação A = π . r 2 

c) A  é a circunferência e determinamos seu comprimento através da relação A = π . r 2 

d)  A é círculo e B é a circunferência. Determinamos a área de A através da relação A = π . r 2 e o 

comprimento de B através da relação C = 2 . π . r 
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Questão 7) A área da figura toda é: 

 

a) 24 cm 2 b) 30 cm 2 c) 33 cm 2 d) 36 cm 2 e) 48 cm 2 

 

Questão 8) Todas as imagens abaixo, lembram:  

 

 

 

 

 

a) Quadrados.  b) Triângulos.  c) Círculos.  d) Coroas circulares. 

 

Questão 9) Uma praça circular tem raio de 40 m. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na 

praça? (Lembrete: C = 2 . π . r )  

a) 40  π   b) 80 π  c) 120 π  d) 240 π 

 

Questão 10)  Sendo um       a unidade de área, qual é a área da figura? 

a) 4    b) 6    c) 12    d) 16 

 

Referências: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drogariaminasbrasil.com.br%2Fmicos-rosquinhas-sabor-coco-
800g&psig=AOvVaw3UjJ94YbuEd75dupca2EbS&ust=1621103023086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiRntblyfACFQAAAAA
dAAAAABAEhttps://www.lojadomecanico.com.br/produto/83455/37/466/kit-com-10-arruelas-lisas-de-12-pol--bemfixa-8157-
https://br.freepik.com/vetores-gratis/coroa-circular-colorida-de-vegetais-frescos-com-copyspace-central_10700687.htm 
ttps://www.google.com/search?q=coroa+circular&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk021O4f5oisRk1zIc- 
aKHSaWNsbfEQ:1621016160917&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj988jj48nwAhVKrZUCHfQGD_UQ_AUoAXoECAEQAw&biw=128
0&bih=679#imgrc=TJxPrdxsyAoWVM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Danças urbanas 

Conteúdo(s) trabalhado(s): Dança de salão 

 

Educação Física -  22/06/2021- 8°ano – Professor Nelson  
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drogariaminasbrasil.com.br%2Fmicos-rosquinhas-sabor-coco-800g&psig=AOvVaw3UjJ94YbuEd75dupca2EbS&ust=1621103023086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiRntblyfACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drogariaminasbrasil.com.br%2Fmicos-rosquinhas-sabor-coco-800g&psig=AOvVaw3UjJ94YbuEd75dupca2EbS&ust=1621103023086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiRntblyfACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drogariaminasbrasil.com.br%2Fmicos-rosquinhas-sabor-coco-800g&psig=AOvVaw3UjJ94YbuEd75dupca2EbS&ust=1621103023086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiRntblyfACFQAAAAAdAAAAABAE
https://br.freepik.com/vetores-gratis/coroa-circular-colorida-de-vegetais-frescos-com-copyspace-central_10700687.htm
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Dança de Salão 

Pode-se dizer que dança de salão é toda a dança social, ou seja, que se 

dança a dois. Os mais variados ritmos são englobados pela dança de salão. 

Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares no início do 

século XIX, embora tenham surgido no século XIV, e evoluído nos séculos 

seguintes (apenas entre os nobres).  

A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio com 

a valsa e a mazurca. Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como 

nas academias de dança sã o: soltinho, forró, samba de gafieira, tango, bolero e salsa. 

Devido à riqueza de ritmos, as danças de salão podem ser classificadas como latinas ou clássicas. 

São danças de salão latinas: 

• Samba – surgiu no Rio de Janeiro, com base na cultura africana, em 

ritmos como o lundu, umbigadas e pernadas de capoeira. 

• Rumba – surgiu em Cuba, levada pelos escravos contrabandeados 

para aquele país. 

• Merengue – é a dança tradicional da república Dominicana, embora 

seja popular em outros países da América Central (Haiti e Costa 

Rica) e América do Sul (Colômbia e Venezuela). 

• Cha-cha-cha – ligado ao mambo, o cha-cha-cha é originário na Rumba. Surgiu em Cuba. 

• Paso- doble – surgiu na Espanha, tem grande semelhança com o One-Step. 

 

São danças de salão clássicas: 

• Tango – surgiu nos bordeis da Argentina 

• Valsa Vienense – surgiu na Áustria.  

• Valsa Inglesa – uma variação mais lenta da valsa vienense. 

• Slow Fox – surgiu em Nova York, com base em outro ritmo, o 

Foxtrot É considerado uma das danças mais difíceis. 

• Quickstep – surgiu nos Estados Unidos, com base no Foxtrot. É mais rápida e fácil que o Slow Fox. 

A dança de salão é, além de uma forma de lazer e descontração, é uma atividade física indicada 

tanto para jovens, quanto para pessoas mais velhas, pois ao dançar, é trabalhada a capacidade aeróbica, 

as funções cardiovasculares e respiratórias, a flexibilidade, entre outras. 

https://www.infoescola.com/artes-cenicas/danca-de-salao/ 

Atividades: 

1) Em que ano a dança de salão foi introduzida no Brasil? 

2) Como são classificadas as danças de salão? 

3) Quais são as danças de salão latinas? 

4) Quais são as danças de salão clássicas? 

https://www.infoescola.com/artes/valsa/
https://www.infoescola.com/artes-cenicas/danca-de-salao/
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THE SIMPLE FUTURE (FUTURO SIMPLES) 

Em português, para você indicar uma ação que irá ocorrer no futuro, usa-se o Futuro do Presente ou 

Futuro do Pretérito. E, para formar esses tempos em português, você deve prestar atenção no pronome 

usado e modificar o verbo de acordo com ele. 

Ex. Verbo Falar 

Eu falarei  -  Ele falará  -   Nós falaremos  -  Eles falarão 

Em inglês é bem mais simples a formação deste futuro, usa-se a partícula auxiliar WILL antes do 

verbo na forma afirmativa 

Ex. Verb SPEAK (Falar) 

• I WILL SPEAK 

• YOU WILL SPEAK 

• HE WILL SPEAK 

 

Percebeu como é simples a conjugação no futuro em inglês? 

➢ Agora vamos ver como ficam a Negativa e a Interrogativa no quadro abaixo: 

 

Affirmative Negative Interrogative 

I will speak I won’t speak Will I speak? 

You will speak You won’t speak Will you speak? 

He will speak He won’t speak Will he speak? 

She will speak She won’t speak Will she speak? 

It will speak It won’t speak Will it speak? 

We will speak We won’t speak Will we speak? 

They will speak They won’t speak Will they speak? 

 

Vamos à prática... 

 

Inglês  -  25/06/2021- 8°ano – Professor: Rock 
 

• SHE WILL SPEAK 

• IT WILL SPEAK 

• WE WILL SPEAK 

• THEY WILL SPEAK 
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1) Complete os modelos abaixo com verbos entre parênteses na forma Afirmativa do Simple Future: 

a) I ____________ my new book. (READ) 

b) You ____________ my bike. (FIX) 

c) He ____________ his brother. (VISIT) 

d) She ____________ her house. (CLEAN) 

e) It ____________ with the cat. (PLAY) 

 

2) Complete as perguntas abaixo com DO ou DOES: 

a) _________ I study my new book? 

b) _________ she wash my bike? 

c) _________ your sister love my brother? 

d)__________my mother clean our house? 

e) _________ you play with the cat? 

 

3) Complete as frases abaixo com a forma negativa do Simple Future: 

a) I ________________ read my new book. 

b) You ________________ fix my bike.  

c) He ________________ visit his brother.  

d) She ________________ clean her house.  

e) It ________________ play with the cat.  

 

4) Traduza as frases abaixo para Português: 

a) I will read my book. ________________ 

b) You will fix my bike. ________________ 

c) He will visit my brother. ________________ 

 

5) Traduza as frases abaixo para Inglês: 

a) Eu lerei meu caderno. ________________ 

b) Eu consertarei minha bicicleta. ________________ 

c) Eu visitarei minha mãe. ________________ 

  

  

f) Mary ________________ a chocolate cake. (COOK) 

g) Sally and Phill ________________ bus. (DRIVE) 

h) You and I ________________ TV. (WATCH) 

i) They ________________ in the park everyday. (WALK) 

j) We ________________ in the same school. (STUDY 

f) ___________ Peter cook a chocolate cake? 

g) ___________ Ana and Alfred drive cars? 

h) ___________ we watch the Martin Show program? 

i) ____________ Amelie walk in the park everyday? 

j) ____________ they study in the same school? 

f) Mary ________________ cook a chocolate cake. 

g) Sally and Phill ________________ drive bus. 

h) You and I ________________ watch TV. 

i) They ________________ walk in the park everyday. 

j) We ________________ study in the same school. 

d) She will clean my house. ________________ 

e) I will play with the cat. ________________ 

d) Eu limparei minha casa. ________________ 

e) Eu brincarei com você. ________________ 
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OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● ATENÇÃO! Pegue seu livro!  

Suas atividades serão baseadas no livro texto “Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano, veja 

o conteúdo no quadro. Antes de começar, pegue seus materiais, incluído seu livro e prepare seu espaço de 

estudo! Lembre-se de que este assunto também tem indicação na sua turma da a Khan Academy.  

 

 

 

 

 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) 

• Consulte o sumário do seu livro, página 8 e localize o Capítulo 9, tópico Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST). No seu caderno coloque a data, copie o título da aula e a página do livro. Faça 

uma leitura direta do conteúdo e em seguida, releia fazendo anotações no caderno, como sua forma de 

estudo individual! Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental (na página 70, encontrará 

um bom para copiar ou para ser o modelo para fazer o seu), cópia resumida, quiz... mas faça seus 

registros pois eles serão avaliados. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre suas dúvidas no 

formulário on-line ou no caderno.  

• Leia atentamente e faça as atividades a seguir: 

Atividades 

1) Defina o que são as ISTs e quais causam mais doenças. 

2) Uma IST, pode levar a morte? Explique. 

3) Se a pele é uma barreira natural do corpo, como os microorganismos (bactérias, vírus, protozoários) 

conseguem invadir o corpo? 

4) As ISTs são facilmente percebidas por uma pessoa contaminada? Explique. 

Ciências – 18/06/2021  - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

Acompanhe o conteúdo no livro e faça as atividades no formulário: 

https://forms.gle/9s52LNTpGYPbnb4w7 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: Mecanismos reprodutivos. 
Objetivos: (EF08CI10X)Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas IST(com ênfase 
na AIDS),e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

https://forms.gle/9s52LNTpGYPbnb4w7
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5) Veja a campanha a seguir de 2018: 

 

A vacina contra o HPV, está disponível gratuitamente no SUS, para 

adolescentes na faixa etária estabelecida e na rede privada para 

qualquer idade. Considere a característica da doença e explique as 

possíveis razões para esta faixa etária de adolescentes ser alvo da 

campanha gratuita. 

 

 

 

6) A relação sexual faz parte do ciclo humano. No entanto, os riscos deste envolvimento ainda muito jovem, 

podem trazer consequências ruins como a exposição do próprio corpo e comprometimento psicológico, uma 

gravidez indesejada com limitações no planejamento do futuro e o comprometimento da saúde para toda a 

vida. Qual a melhor atitude de cuidado pessoal, uma pessoa que vai iniciar a vida sexual deve ter? 

 

AGORA ATIVIDADES DO LIVRO! 

Coloque o número da página, da questão, e sua resposta dos números 2 a 7, da página 181. 

Leia os textos: O que é Papanicolau? e Nova arma contra o papilomavírus humano. Responda as 

questões 1, 6 e 7. 

PREPARE PARA O ENCERRAMENTO DO ASSUNTO (28/06)! 

Haverá uma aula, só para tirar suas dúvidas sobre as transformações, sentimentos e novidades que 

estão acontecendo na sua fase de adolescente. Preencha o formulário a seguir se quiser deixar 

alguma dúvida. Não precisará se identificar. Acesse: https://forms.gle/xU528FcQXGYrkYLY8 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● Atenção! Copie o título da atividade no seu caderno e os objetos do conhecimento listados. Durante a 

atividade faça anotações, como sua forma de estudo individual! (Isto é independente de responder às 

atividades no caderno ou por formulário). Escolha o que for melhor: resumo, esquemas, mapa mental, 

cópia... mas faça seus registros pois eles serão avaliados no retorno das aulas. Serão pontuados, pelas 

datas e registros!  

Ciências – 21/06/2021 - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

SAIBA MAIS EM: https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-

reprodutor-e-sexualidade#sistema-reprodutor-masculino 

https://forms.gle/xU528FcQXGYrkYLY8
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● Vocês terão acesso a um texto de apoio e complementos durante a atividade. Siga as orientações do 

roteiro, não deixe de fazer todas as leituras atentamente. Tente explicar o que leu a um familiar. Registre 

suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXUALIDADE HUMANA 

Você deve gostar de alguém, certo? Você já percebeu que esse gostar envolve vários aspectos da 

outra pessoa? O jeito de falar, sorrir, as ideias, os gostos... enfim, envolve aquilo que chamamos de “o 

conjunto da obra”. Pense sobre a pessoa que você gosta; o que te faz gostar dessa pessoa em especial? 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é a “energia que motiva a encontrar o 

amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas se 

tocam e são tocadas”. Cabe aqui deixar claro que quando falamos de sexualidade estamos nos referindo a 

todos seus aspectos, a saber, biológicos, de orientação sexual, identidade sexual, de papéis dos gêneros e 

a prática do ato sexual em si. 

A sexualidade é um fenômeno amplo e complexo e por isso tem sido objeto de estudo da biologia, 

fisiologia, sociologia, antropologia, história e psicologia. O que todas essas áreas têm em comum? Todas 

atestam que sexualidade e sexo não são sinônimos. A palavra sexo está ligada às características biológicas 

(anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais masculino e feminino), e é usada para se referir ao ato sexual. Já 

o conceito de sexualidade é mais amplo, estando ligado à qualidade e significação do que é sexual. 

A OMS entende a sexualidade como sendo influenciada pela interação de fatores biológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. A 

sexualidade é vivida e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, 

comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Ela é então influenciada por fatores biológicos, 

psicológicos, culturais, religiosos e espirituais. 

Sexualidade e cultura 

Entendemos por cultura o conjunto de valores, crenças, normas e práticas de vida de determinado 

grupo, que é aprendido, partilhado e transmitido, e que orienta o pensamento, as decisões e ações, de 

maneira padronizada. A cultura não é estática; ela se modifica ao longo do tempo. Compare as crenças e 

costumes de seus avós com os de hoje. 

A sexualidade é influenciada pela cultura, visto que ela tem relação com o modo pelo qual as pessoas 

desenvolvem suas relações interpessoais; como compreendem e vivem questões afetivas e sexuais. Em 

muitos aspectos isso tem relação com aquilo que se aprende ao longo da vida e, uma das coisas que as 

pessoas aprendem é significar sentimentos e comportamentos. 

Do mesmo modo que a cultura, a sexualidade não é fixa. Somos seres em contínuo processo de 

mudança, definidos por nossas experiências e vivências, principalmente as relacionadas ao amor e ao 

prazer. Assim, as expressões de nossas identidades e intimidades também estão em constante mutação. 

Atualmente, a relação da sociedade e dos indivíduos com a sexualidade humana está sofrendo grandes 

mudanças, por influência também da mídia, do marketing, da globalização e dos conhecimentos científicos. 

Essas mudanças dizem respeito à forma como ela está sendo vivida hoje, mais aberta e pública. 

Uma das consequências disso é o despertar da curiosidade sobre o assunto cada vez mais cedo. E, mais 

do que nunca, é essencial trabalhar e entender os limites entre o que é público e o que é da vida privada e 

o respeito como base das relações. 
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Afetividade: O termo afetividade, segundo o dicionário on-line Michaelis, possui três significados: 

• Qualidade ou caráter daquele que é afetivo: “Fingi não ver seus gestos, combatia-lhe a afetividade 

exagerada, que nos inclinava ao fausto”; 

• Conjunto de fenômenos psíquicos que se revelam na forma de emoções e de sentimentos; 

• Capacidade do ser humano em reagir prontamente às emoções e aos sentimentos. 

É importante ressaltar que a afetividade não está ligada apenas a sentimentos bons ou positivos. Em 

todas as relações existem bons e maus momentos, sentimentos afetivos positivos e negativos. Entre os 

sentimentos negativos da afetividade destacamos a tristeza, o medo, a raiva, a dúvida, entre outros. 

Não é exatamente ruim, porque os maus momentos podem gerar crescimento e mudanças pessoais. 

Podem também estar ligados às épocas em que é importante cuidar mais das relações, consigo mesmo e 

com o outro – às vezes essa atenção maior se dá devido a problemas e insatisfações externas e não 

exatamente da relação. 

Tanto o conceito de afetividade quanto o de sexualidade são fortemente influenciados pela cultura. Por 

esse motivo é preciso ter sempre muito claro aquilo que você deseja para você mesmo e para aqueles que 

ama, e quais são suas expectativas e valores reais. É preciso evitar estigmas que desqualificam os desejos 

e sonhos alheios e que justificam a violência. 

O respeito às diferenças e a reflexão sobre elas pode evitar a reprodução automática e impensada de 

comportamentos agressivos e violentos. Ter sempre em mente que ninguém é obrigado a fazer aquilo que 

não quer, não concorda, não deseja ou não entende – e que isso vale para você mesmo e para todas as 

outras pessoas, é uma das melhores atitudes na vida. 

Gênero e Identidade de Gênero 

O conceito de gênero está relacionado com o de sexualidade posto que faz referência aos gêneros 

masculino e feminino. A identidade de gênero é, por sua vez, o gênero com o qual o indivíduo se identifica. 

Nesse caso, existem pessoas que desde crianças nascem com determinado sexo, no entanto, se identificam 

com outro. Esses são chamados de transgêneros. 

Importante destacar que a violência de gênero é gerada pelo preconceito com o sexo oposto. Ela 

envolve agressões físicas, verbais e psicológicas. Geralmente são mulheres que sofrem com esse tipo de 

violência. Vale ressaltar que práticas machistas e sexistas estão relacionadas com a violência de gênero.  

Orientação Sexual e Afetividade 

A orientação sexual é outro aspecto importante da sexualidade humana. Isso dependerá do gênero 

que atrai uma pessoa. Um indivíduo pode ser considerado heterossexual quando a atração e os sentimentos 

ocorrem entre pessoas do sexo oposto. Esse tipo de relação é chamado de heteroafetiva. Os homossexuais 

ou homoafetivos são aqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. E por fim, há os 

bissexuais ou biafetivos onde o interesse e afetividade envolve os dois gêneros. 

 

• Canal Minutos Psíquicos = SEXUALIDADE: SEXO, GÊNERO, ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsJTCKzL-Gg    

 

https://michaelis.uol.com.br/
https://www.todamateria.com.br/orientacao-sexual/
https://www.youtube.com/watch?v=XsJTCKzL-Gg
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QUESTÕES 

1) Qual é o conceito de Sexualidade definido pela OMS? 

2) Por que na adolescência a pessoa pode se tornar, às vezes, vulnerável frente à opinião dos colegas, 

podendo ser facilmente influenciado pelas opiniões e condutas deles? 

3) Qual a diferença entre sexo e sexualidade? 

4) Quais fatores influenciam na sexualidade? 

5) Escreva o que significa cultura e cite dois exemplos de hábitos culturais dos mineiros. 

6) Observe a charge abaixo: 

A homofobia representa uma aversão e preconceito 

com homossexuais. Os gritos de “bicha” eram bastante 

comuns em estádios de futebol. Foram feitas várias 

campanhas para mudar esse panorama e aumentar o 

respeito e a tolerância nesse meio. Agora responda o que 

se pede: 

a)  Qual a importância de campanhas que combatam os 

casos de homofobia? 

b)  Por que é importante ter respeitos as diferenças? 

 

c) A orientação sexual se baseia na afetividade de uma pessoa. Defina as 3 relações afetivas: 

• Heteroafetiva 

7) Leia e comente: “Meninos são corajosos e fortes. Meninas são sensíveis e comportadas”. Você acha 

correto generalizar sobre os comportamentos e personalidades dos gêneros masculino e feminino? 

Justifique a sua resposta. 

8) Procure no dicionário o conceito de Afetividade (procure usar um dicionário diferente do citado na 

apostila). 

9) Quais emoções e sentimentos você tem quando: 

a) Ganha um abraço.  b) Alguém que você ama briga com você. 

c) Recebe carinho.   d) Perde uma pessoa querida. 

 

ATENÇÃO! Esse é o link do formulário em que serão tiradas as dúvidas sobre a temática trabalhada nos 

meses de maio e junho (Reprodução Humana). 

  

Link do formulário (acesse o QRCode): https://forms.gle/sGCUd8JMsBwRe8h17  

REFERÊNCIAS: https://docs.google.com/document/d/1_lv0LLvgK6Vfwoyg1RgSGW6-_tlw4cKn-
hMn07YNqSo/edithttps://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-
sexualidade/sexualidade-humana/a/aspectos-culturais-da-sexualidade-
humana.https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-
humana/v/dimensoes-da-sexualidade-humanahttps://www.todamateria.com.br/o-que-e-sexualidade/ 

• Homoafetiva • Biafetiva 

https://forms.gle/sGCUd8JMsBwRe8h17
https://docs.google.com/document/d/1_lv0LLvgK6Vfwoyg1RgSGW6-_tlw4cKn-hMn07YNqSo/edit
https://docs.google.com/document/d/1_lv0LLvgK6Vfwoyg1RgSGW6-_tlw4cKn-hMn07YNqSo/edit
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-humana/a/aspectos-culturais-da-sexualidade-humana
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-humana/a/aspectos-culturais-da-sexualidade-humana
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-humana/a/aspectos-culturais-da-sexualidade-humana
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-humana/v/dimensoes-da-sexualidade-humana
https://pt.khanacademy.org/science/8-ano/sistema-reprodutor-e-sexualidade/sexualidade-humana/v/dimensoes-da-sexualidade-humana
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-sexualidade/
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OBSERVAÇÕES: 

● As atividades foram elaboradas com base nos objetos de conhecimento e habilidades essenciais de 

ciências para o 8º ano, definidos pela Secretaria Municipal De Educação. 

● ATENÇÃO! Pegue seu livro!  

Suas atividades serão baseadas no livro texto “Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano, veja 

o conteúdo no quadro. Antes de começar, pegue seus materiais, incluído seu livro e prepare seu espaço de 

estudo! Lembre-se de que este assunto também tem indicação na sua turma da a Khan Academy.  

 

 

 

 

REVISÃO E DÚVIDAS DA ADOLESCÊNCIA 

• Copie o mapa conceitual da página 180. Tente explicar o mapa em voz alta ou a um familiar. Registre 

suas dúvidas no formulário on-line ou no caderno.  

• Na aula via Google meet, dúvidas sobre a adolescência, serão discutidas. As dúvidas foram elaboradas 

por vocês no formulário do dia 18/06. As respostas aparecerão como anexo em uma outra apostila para 

quem não puder participar da aula síncrona 

 

 

 

Ciências –  28/06/2021 - 8°ano – Professores: Marcus e Kenya  
C 

Acompanhe o conteúdo no livro e faça as atividades no formulário: 

  https://forms.gle/sZ9Y61s92X1QwjUP7 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Habilidades: Mecanismos reprodutivos. 
Objetivos: (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

https://forms.gle/sZ9Y61s92X1QwjUP7

