
AULA 8 ANO  08/07

PERÍODO: EDUCAÇÃO FÍSICA

Aula 2 / dia:   08 Julho

Base Nacional curricular

Unidade temática  Esporte

Objetos do conhecimento  Esporte de invasão

Habilidade desenvolvida  (EF35EF05) 

Conteúdo trabalhado  Conhecer a origem do Voleibol

  Continuação da aula anterior.

  Finalizar as questões, após tirar uma foto das questões resolvidas e passar para meu whats, com 
seu nome, turma, escola e data. O trabalho também pode ser entregue na escola, após terminado. 

PERÍODO: HISTÓRIA

Aula 1 / dia:    08.07.2020                                       

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)      1;2;

Unidade temática O mundo contemporâneo: o Antigo Regime
em crise

Objetos do conhecimento Revolução Francesa e seus 
desdobramentos

Habilidade desenvolvida (EF08HI04) Identificar e relacionar os 
processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo.

Conteúdo trabalhado Governo de Napoleão Bonaparte

Bom dia!

Dando  continuidade  aos  estudos  sobre  a  Revolução  Francesa,  nos  últimos  anos  da
revolução  destacou-se  o  General  Napoleão  Bonaparte  por  suas  estratégias  militares  bem-
sucedidas. Em 1798, Napoleão dirigiu-se com suas tropas para o Egito, onde a França combatia a
aliança entre o Império Turco-Otomano, a Grã-Bretanha e os Mamelucos. Na campanha do Egito,
Napoleão notabilizou-se por capturar a cidade de Alexandria e por ter estimulado diversos estudos
sobre a antiguidade egípcia, sendo a pedra de Roseta um importante artefato para que anos mais
tarde fosse decifrada a escrita desse povo.    Copie o seguinte texto:

A Fase do Consulado
Em 1799, começou uma nova fase da Revolução na França, o Consulado. Essa fase resul-
tou de um golpe político arquitetado por membros da alta burguesia, alguns nobres e mem-
bros do exército que, junto a Napoleão, buscavam um governo forte e centralizador. O dia
do golpe foi nomeado pelos estudiosos do tema como O 18 brumário (Brumário era um dos
meses do ano, após a alteração do calendário durante a Revolução Francesa, e correspon-
dia ao período de 22 de setembro a 31 de dezembro). Esse Golpe é considerado como o
início da Era Napoleônica. No Consulado, o poder politico estava dividido entre três: além

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/era-napoleonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-francesa-consulado.htm


de Napoleão, ainda havia Roger Ducos e Emmanuel Sieyès. Essa estrutura durou até o
ano de 1804, quando, por meio de um plebiscito, Napoleão conseguiu tornar-se imperador.

PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 3 / dia:   08/07/2020     

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Sistema de equações polinomiais de 1º 
grau:resolução algébrica e representação no
plano cartesiano

Habilidade desenvolvida (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 
relacionados ao seu contexto próximo, que
possam ser representados por sistemas de 
equações de 1º grau com duas incógnitas e
interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano 
cartesiano como recurso.

Conteúdo trabalhado Sistemas de equações do 1º grau.

    

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 3 e 4/ dia: 08/07/2020     

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Relação entre textos

Habilidade desenvolvida (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de mecanismos de 
intertextualidade (referências, alusões, 
retomadas) entre os textos literários, entre 
esses textos literários e outras 
manifestações artísticas (cinema, teatro, 
artes visuais e midiáticas, música), quanto 
aos temas, personagens, estilos, autores 
etc., e entre o texto original e paródias, 



paráfrases, pastiches, trailer honesto, 
vídeos-minuto, vidding, dentre outros.

Conteúdo trabalhado Leitura e interpretação

        As músicas estão muito presentes nas vidas dos adolescentes.

       Leia o trecho da letra da música a seguir e depois faça as atividades propostas.

1.O que você acha que quer dizer o seguinte verso da canção?

Quero um amor maior, um amor maior que eu.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.Identifique na letra da música duas ideias que contrastam entre si, ou seja, que são
opostas.________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



3.Você gosta de música? Que tipos de músicas você gosta?_______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.Além de temas românticos, que outros temas podem aparecer nas letras das músicas
da atualidade?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fonte:
Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP. 2018.


