
ATIVIDADES 
ESCOLA SÃO MIGUEL

8° ANO



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 8º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            09.12.2020    e 10.12.2020                                    

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)      1;2;

Unidade temática O Brasil no século XIX

Objetos do conhecimento
O Período Regencial e as contestações ao 
poder central

Habilidade desenvolvida (EF08HI16) Identificar, comparar e analisar
a diversidade política, social e regional nas 
rebeliões e nos movimentos contestatórios 
ao poder centralizado.

Conteúdo trabalhado O escravismo no Brasil do século XIX: 
plantations e revoltas de escravizados;

Bom dia!  

Vamos ver as respostas do trabalho avaliativo:

1. B
2. A.
3. A.

Vamos copiar o seguinte texto:

 

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations e revoltas de 
escravizados;

     A escravidão no Brasil iniciou-se por  volta  da  década
de 1530,  quando os portugueses implantaram as bases para
a colonização da  América  portuguesa,  para  atender,  mais

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm


especificamente, à demanda dos portugueses por mão de obra
para o trabalho na lavoura..
     A  escravidão  mostrou-se
uma instituição perversa e cruel, e  as  suas  consequências
ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois que
a Lei  Áurea  aboliu essa  prática  no  país.  A  violência  e  a
discriminação que os negros sofrem atualmente são o reflexo
direto de um país que se construiu por meio da normalização
do preconceito e da violência para  com esse  grupo.  Não
obstante,  é  sempre  importante  lembrar  que,  além  dos
africanos,  os  indígenas  também  foram  escravizados,  aos
milhões,  pelos portugueses,  e que sua escravização também
perpetuou preconceitos e violência contra eles.

Como começou

      Em 1534, porém, Portugal implantou na América
portuguesa  o  sistema  de capitanias  hereditárias e
começou  a  ser  incentivado  o  desenvolvimento
de engenhos de  produção  do  açúcar.  Essa  era  uma
atividade mais complexa e que demandava uma grande
quantidade  de  trabalhadores.  Como  os  portugueses
consideravam o trabalho braçal uma atividade inferior, a
solução encontrada foi escravizar a única mão de obra
disponível naquele momento: os indígenas.
     A escravização de indígenas encontrou obstáculos devido a
oposição dos jesuítas que viam no indígena uma possibilidade
de escraviza-los, à alta taxa de mortalidade desse grupo em
decorrência  da  presença  portuguesa  na  América.  Essa  alta
mortalidade  acontecia  por  causa  de  questões  biológicas,  de
guerras  travadas  entre  grupos  indígenas  e  motivadas  pelos
portugueses, além de guerras contra a própria escravização e
quem os escravizava etc. Os indígenas eram conhecidos pelos
portugueses como “negros da terra”, e o preço do escravo
indígena, em relação ao africano, era, em média, três vezes
menor.  Na  década  de  1570,  um  escravo  indígena  custava
cerca de sete mil-réis, enquanto um escravo africano tinha o
custo  geral  de  20  mil-réis.  Por  fim,  é  importante  mencionar

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/capitanias-hereditarias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm


que, apesar da chegada dos escravos africanos ao Brasil, por
volta da década de 1550, os indígenas continuaram sendo a
principal mão de obra na economia açucareira aqui instalada
até meados do século XVII. Na década de 1590, por exemplo,
cerca de 2/3 dos escravos no Brasil eram indígenas. Foi a
prosperidade da economia açucareira que fez alguns lugares,
como Bahia e Pernambuco, possuírem uma 
Escravização dos africanos
     Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por
volta  da  década  de  1550,  inicialmente,  por  meio
do tráfico ultramarino,  também  conhecido
como tráfico     negreiro  .  Os  portugueses,  desde  o  século  XV,
possuíam feitorias na costa africana, mantinham relações com
povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para
escravizá-los, por exemplo, na Ilha da Madeira.
Com  o  desenvolvimento  da  colonização  no  Brasil,  a
necessidade contínua por trabalhadores braçais  fez com que
esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. A
razão para a prática do tráfico negreiro foram a já mencionada
necessidade contínua da colônia por trabalhadores escravos e
os altos lucros que essa atividade rendia para os envolvidos.  O
trabalho dos africanos,  concentrado na economia açucareira,
era duríssimo e pautado na violência.  A jornada de trabalho
poderia  estender-se  por  até 20 horas  de  trabalho  diário.
Nas  moendas,  era  comum que os  escravos  perdessem suas
mãos ou braços, e nas fornalhas e caldeiras, eram comuns as
queimaduras. Nessa última etapa, o trabalho era tão pesado
que  os  escravos  utilizados  nela,  geralmente,  eram  os  mais
rebeldes. Era comum que os grandes engenhos possuíssem por
volta de 100 escravos, lembrando que os escravos africanos só
se tornaram a maioria em meados do século XVII.
     A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o
tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-
lhes  temor  de  seus  senhores.  Esse  medo  visava  mantê-los
conformados  com  a  sua  escravização  e  impedir  fugas  e
revoltas. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era o
“quebra-negro”, que ensinava-os a sempre olharem para baixo
na presença  de  seus  senhores.  Além disso,  muitos  escravos

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/trafico-negreiro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/trafico-negreiro.htm


podiam ser acorrentados, para evitar que fugissem, e usar uma
máscara  de  ferro,  conhecida  como máscara  de
flandres, colocada  neles  para  impedir  que  engolissem
diamantes  (nas  regiões  mineradoras),  se  embriagassem,  ou
mesmo cometessem suicídio por meio da ingestão de terra.
     Escravos  rebeldes  e  que  fugissem  também  poderiam
ser acorrentados no tronco e chicoteados (alguns o eram até a
morte). As violências que os escravos sofriam eram inúmeras, e
a historiadora Keila Grinberg enumera as diferentes formas de
execução pelas quais um escravo poderia ser condenado: por
envenenamento, por uso de instrumentos de ferro, queimado,
na forca, no pelourinho etc.
     Os escravos, por sua vez, não aceitavam a escravização e
as  violências  diárias  de  maneira  passiva.  A  história  da
escravização africana no  Brasil  ficou marcada por  diferentes
formas  de resistência que  incluíam  a desobediência,
as fugas individuais  e  coletivas,  as revoltas,
a formação de quilombos etc. 

                                                                 
 

Bom trabalho!

Aula 2 / dia:        16.12.2020   Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)    1;2; 

Unidade temática O Brasil no século XIX

Objetos do conhecimento O Período Regencial e as contestações ao 
poder central

Habilidade desenvolvida (EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a
diversidade política, social e regional nas 
rebeliões e nos movimentos contestatórios 
ao poder centralizado.

Conteúdo trabalhado

Bom dia!    
  
Fim da escravidão
      O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão, e isso aconteceu
por  meio  da Lei Áurea, que  foi  aprovada  pelo  Senado  e  assinada  pela  regente  do  Brasil,
a Princesa Isabel. O fim da escravidão no país, no entanto, não foi um ato de benevolência da
monarquia, mas sim resultado da pressão e do engajamento da população brasileira.
     O movimento abolicionista ganhou força na sociedade na década de 1870, com o fim

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/princesa-isabel.htm


da G  uerra  do  Paraguai  ,  mas  questões relativas  à  abolição  já  eram debatidas,  mesmo que
timidamente, desde a independência brasileira, embora seu ponto de partida seja o decreto da
Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico negreiro, em 1850.
      Na medida em que o movimento abolicionista ganhou força, diversas associações em
defesa da causa começaram a surgir no país, e suas formas de luta contra a escravidão foram
variadas. Advogados  começaram  a  defender  escravos  contra  seus  senhores  em  tribunais,
jornais começaram a publicar artigos em defesa da abolição, e pessoas comuns começaram a
abrigar escravos que haviam fugido.
      Os escravos também tiveram papel essencial na desestabilização da escravidão no Brasil e
resistiram realizando fugas em massa, organizando revoltas contra seus senhores (algumas
das quais levaram à morte dos senhores de escravos), formando os quilombos (sobretudo nos
arredores do Rio de Janeiro e de Santos) etc.
A força da pressão popular, por meio do movimento abolicionista, e as constantes revoltas dos
escravos criaram o clima que obrigou o Império a abolir o trabalho escravo em 13 de maio de
1888,  com a citada  Lei  Áurea.  A abolição  do  trabalho  escravo  foi  recebida  com festa pela
população brasileira. Os escravos libertos, porém, continuaram a sofrer com o preconceito e
com a falta de oportunidades.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm 

E você o que acha do preconceito? Coloque sua opinião no whatts. Boas férias e se
cuidem!

 Bom trabalho!

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/independencia-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/guerra-paraguai.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/guerra-paraguai.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  2 aulas – 90min
 

Aula 1 e 2 / dias:  Dezembro                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas   6, 7

Unidade temática Lutas

Objetos do conhecimento Lutas indígenas

Habilidade desenvolvida  (EF35EF15) (EF67EF16) (EF89EF18)

Conteúdo trabalhado Lutas indígenas no Brasil.

Leia o texto com atenção. 

Copiar e responder, somente as questões.

Huka-huka

Por Felipe Araújo

No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores ícones como Bruce
Lee (China/EUA) e Miyamoto Musashi (Japão),  além dos famosos ninjas, comprovam esta regra.
Porém,  no  início  do  século  XXI  houve  uma  rápida  popularização  do  UFC  (Ultimate  Fighting
Championship).  Assim,  vários  lutadores  ocidentais,  principalmente  do  Brasil,  ganharam  fama
internacional.  Exemplos desta  nova fase das artes marciais  são a Família  Grace,  pais  do Jiu-Jitsu
brasileiro, Anderson Silva, Antônio Rodrigo "Minotauro" Nogueira, entre outros campeões.

Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior
tradição é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do
Xingu,  localizados no  Estado do Mato  Grosso.  O huka-huka é  bastante  praticado nessa  região  e
representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano
de 1996.

A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono
da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então
os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se
encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão.

Fora de competições,  o huka-huka é um ritual tradicional para testar a  força de jovens índios.
Geralmente, é feito após o   Quarup, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia
posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de huka-huka. 

https://www.infoescola.com/autor/felipe-araujo/386/


Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua virilidade.

A arte marcial  indígena é tão eficiente que,  em São Paulo,  vem sendo testada na formação de
Policiais Militares. Outro campo em que o huka-huka marca presença é o UFC. Um exemplo é o
lutador  Anderson  Silva,  peso  médio  que  foi  até  o  Xingu  para  aprender  com  os  indígenas  que
originaram a  arte  marcial.  Silva  recebeu explicações  sobre  as  táticas  utilizadas  no  combate  e  foi
introduzido à luta da forma mais tradicional possível: pintura especial no corpo, panos grossos para
proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço.

Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possuem um cinturão, que fica com o último
campeão entre as lutas tribais. Silva participou de uma das lutas mas não durou nem 15 segundo na
arena.

Fontes:
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-
aprende-luta-local.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm

Responda de acordo com o texto.

1- Desconhecida entre o grande público, qual o nome de uma das arte marcial indígena, 
autenticamente brasileira?
2- Este estilo de combate foi criado por quais povos indígenas?
3- Em qual região, estado do Brasil?
4- Como a luta é praticada e qual seu objetivo?
5- Em qual cidade e para quem, essa arte marcial vem sendo testada?

Obs.: Como sempre, entregar as atividades no meu whats particular (foto) ou na escola. 

Identifique-as sempre.

http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Espanhola/8º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 10/12/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 1
Unidade temática Interação discursiva;
Objetos do conhecimento Funções e usos da Língua Espanhola;
Habilidade desenvolvida

Construir repertório lexical;

Conteúdo trabalhado Tradução.

 

   Vocês sabem que estamos vivendo tempos atípicos. Precisamos ter cuidados
específicos para que haja a prevenção efetiva contra a contaminação da COVID-
19. 

   Abaixo seguem algumas recomendações que devemos seguir, elas estão em
espanhol. Sua tarefa é traduzi-las.



                       

  

Aula 2 / dia:        
Base Nacional curricular



Unidade temática
Objetos do conhecimento
Habilidade desenvolvida
Conteúdo trabalhado

Aula 3 / dia:        
Base Nacional curricular

Unidade temática
Objetos do conhecimento
Habilidade desenvolvida



Conteúdo trabalhado

Aula 4 / dia:        
Base Nacional curricular

Unidade temática
Objetos do conhecimento
Habilidade desenvolvida
Conteúdo trabalhado



Aula 5 / dia:        
Base Nacional curricular

Unidade temática
Objetos do conhecimento
Habilidade desenvolvida
Conteúdo trabalhado





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/8º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 10/12/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 2
Unidade temática Estratégias de leitura
Objetos do conhecimento Construção de sentidos por meio de inferência e

reconhecimento de implícitos;
Habilidade desenvolvida EF08LI05;
Conteúdo trabalhado Tradução.

 Veja  abaixo  algumas  recomendações  de  segurança  para  a  prevenção  da
COVID-19. Perceba que estão em inglês. Sua tarefa é traduzi-las.

 Em  seguida  faça  uma  reflexão  sobre  seu  comportamento  nesses  dias  de
pandemia  que  estamos  vivendo,  e  relate  se  você  pratica  alguma  dessas
recomendações.



 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/8º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

07/12 à 15/12 Sete períodos( 315 minutos)

Aula 1 / dia:  07/12/2020 e 14/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Sem  referência na BBCC

Habilidade desenvolvida Sem  referência na BBCC

Conteúdo trabalhado Produto notáveis 

     Efetue os produtos notáveis:
a) ( x + 10 )2 = 
b) ( y – 9 )2 =

          

Aula 2 / dia:  08/12/2020 e 15/12/2020      

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Sem  referência na BBCC

Habilidade desenvolvida Sem  referência na BBCC

Conteúdo trabalhado Produto notáveis 

      Efetue os produtos da soma pela diferença de dois termos:
a)  ( x + 4 ) . ( x – 4 ) = 
b)  ( y + 2 ) . ( y – 2 ) =

  

                         

Aula 3 / dia:   09/12/2020     

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra



Objetos do conhecimento Sem  referência na BBCC

Habilidade desenvolvida Sem  referência na BBCC

Conteúdo trabalhado Produto notáveis 

     Efetue o produto notável:

a) ( 5x + 12 )2 = 

Aula 4 / dia:  10/12/2020       

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Sem  referência na BBCC

Habilidade desenvolvida Sem  referência na BBCC

Conteúdo trabalhado Produto notáveis 

     
      Efetue o produto notável:

a) ( 3y + 13 )2 = 
  

Aula 5 / dia:    11/12/2020

Base Nacional curricular

Competências específicas 6 

Unidade temática Álgebra

Objetos do conhecimento Sem  referência na BBCC

Habilidade desenvolvida Sem  referência na BBCC

Conteúdo trabalhado Produto notáveis 
    
        Efetue o produto da soma pela diferença de dois termos:

a)  ( 14y + 6 ) . ( 14y – 6 ) = 

 
         

    



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 8 ano Maria

Período do ano Carga horária semanal

Primeiro trimestre  

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                              

Base Nacional curricular

Competências específicas  2 e 3

Unidade temática Vida e evolução 

Objetos do conhecimento Mecanismos reprodutivos
Sexualidade 

Habilidade desenvolvida EF08CI08

Conteúdo trabalhado Sistema muscular

                                                       Músculos da cabeça

1) Recobrindo o osso frontal encontra-se o músculo frontal. Este músculo quando se
contrai  produz rugas horizontais na testa. Por essa razão é chamado músculo da
atenção.

2) Nos rebordos das cavidades orbitárias encontram-se os músculos orbiculares das
pálpebras, que permitem cerrá-las fortemente.

3) Em torno  da  cavidade  bucal  encontra-se  o  músculo  orbicular  que  se  contrai  na
sucção, no assobio, etc..

4) Nas buchechas temos os músculos buinadores que permitem expelir o ar da boca.

5) Músculos  risórios  de santorini,  que se  prendem nos  cantos  dos lábios  e  que se
contraem quando sorrimos.

6) Músculos  temporais  em  forma  de  leque,  prendendo-se  superiormente  ao  osso
temporal e inferiormente do maxilar inferior.

7) Músculos masseteres de cada lado da face, que se prendem superiormente ao osso
molar  e  inferiormente  ao  maxilar  inferior.  Esses  dois  músculos  temporais  e
masseteres quando se contraem movimentam o maxilar inferior, recebendo por isso o
nome de músculos mastigadores.



Aula 2 / dia: 10/12/2020        

Base Nacional curricular

Unidade temática Vida e evolução

Objetos do conhecimento Mecanismos reprodutivos
Sexualidade 

Habilidade desenvolvida EF08CI08

Conteúdo trabalhado Sistema muscular

                                                  Músculos da cabeça
      Responda:

1) Qual é o músculo que recobre o osso frontal?
2) Qual o músculo que se encontra em torno da cavidade bucal?
3) Como são os músculos temporais?
4) Onde se prendem os músculos risórios?
5) Onde se encontram os músculos masseteres?
6) O que acontece quando os músculos temporais e masseteres se encontram?

Aula 3 / dia: 11/12/2020        

Base Nacional curricular

Unidade temática Vida e evolução

Objetos do conhecimento Mecanismos reprodutivos
Sexualidade 

Habilidade desenvolvida EF08CI08

Conteúdo trabalhado Sistema muscular

  Músculos do pescoço, principal músculo do pescoço é o esternocleidomastoideo que
recebe este nome porque se prende inferiormente no esterno e na clavícula e 
superiormente na apófise mastoide. Quando se contrai produz a rotação da cabeça.

 Músculos do troco, posteriormente encontramos o trapézio e o grande dorsal, 
anteriormente o grande peitoral, pequeno peitoral e grande denteado.
Trapézio é um músculo triangular que se prende desde o occipital até as vértebras 
dorsais. Quando se contrai eleva e aproxima as espáduas.
Grande dorsal está situado na parte posterior e inferior do tronco, quando se contrai 
leva o braço pra trás.
Grande peitoral é um músculo triangular que se prende superiormente na cabeça e 
úmero e inferiormente nas paredes do tórax, quando se contrai leva o braço para 
frente.
Pequeno peitoral está situado abaixo do grande peitoral e concorre para inspiração.
Grande denteado está na parte lateral do tórax.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA - OITAVO ANO  

Período do ano Carga horária semanal

TERCEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90min.

Aula 1 / dia:    07-12 á 15-12-2020 TERCEIRO TRIMESTRE                                     
Base Nacional curricular

Competências específicas  1-4

Unidade temática CONEXOES E ESCALAS
Objetos do conhecimento CORPORAÇÕES E ORGANISMOS 

INTERNACIOMAIS E DO BRASIL NA 
ORDEM ECONOMICA MUNDIAL

Habilidade desenvolvida  EF08GE12
Conteúdo trabalhado GLOBALIZAÇÃO
Escola Municipal São Miguel
Geografia- oitavo ano   -  
Colocar a data no caderno 07/12/2020 – 

copiem o conteúdo no caderno.

Pessoal! Hoje saberemos como se iniciou o processo
de globalização no Brasil e qual sua influencia para o
resto do mundo..

Então  ,  a  globalização  no  Brasil   se deu  através  da
implementação do Neoliberalismo com o Plano Collor, que
promoveram  a  abertura  do  mercado  nacional  e  as
privatizações de empresas estatais. Além disso, a expansão
das  indústrias  e  das  empresas  multinacionais  foram
essenciais  para  reforçar  o processo de globalização no
país.
O Brasil também deixou de ser denominado como país de
terceiro mundo, uma vez que essa divisão deixou de ser
adotada. Passou-se a dividir o mundo em países do Norte
(desenvolvidos) e países do Sul (subdesenvolvidos). O que
não mudou foi a dependência econômica e a condição de
subdesenvolvimento em que o país se encontrava.

Com  a  abertura  de  capitais,  houve  maior  inserção  das
indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Elas aqui



se instalaram para ampliar o seu mercado consumidor e,
também, para buscar mão de obra barata e maior acesso
às matérias-primas. Isso acarretou uma maior produção de
emprego,  porém  com  condições  de  trabalho  mais
precarizadas.

Além disso, observou-se também a instalação de indústrias
denominadas “maquiladoras”, uma vez que todo o processo
produtivo se fazia em outros países e apenas a montagem
dos  produtos  era  feita  nacionalmente.  O  intuito  das
empresas era driblar os impostos alfandegários e diminuir
os custos de produção, uma vez que a mão de obra em
países subdesenvolvidos como o Brasil  costuma ser  mais
barata que nos países desenvolvidos.

Em  linhas  gerais,  o  que  se  pôde  observar  com  a
Globalização do Brasil foi a construção de uma contradição:
de um lado, o aumento de emprego e a produção e venda
de maior número de aparelhos tecnológicos, já do outro, o
aumento da precarização do trabalho e da concentração de
renda, sobretudo nos anos 1990 e início dos anos 2000.

A globalização no Brasil se intensificou a partir da década de 1990

Gente! O que o Brasil Influência no mundo 
globalizado?

 O Brasil  Por  ser  um país  integrado a economia mundial
capitalista e  com conexões culturais  com diversos países
do mundo, o Brasil está participando atividade do mundo



globalizado.  O Brasil possui  uma  economia  aberta  ao
mercado internacional, ou seja, nosso país vende e compra
produtos de diversos tipos para diversas nações.

Fonte;Site Mundo educação.

Aula 2 / dia:    07/12 á 15/12/2020        TERCEIRO TRIMESTRE                               
Base Nacional curricular

Competências específicas  5

Unidade temática CONEXÕES E ESCALAS
Objetos do conhecimento CORPORAÇÕES E ORGANISMOS 

INTERNACIOMAISE DO BRASILNA 
ORDEM ECÔNOMICA MUNDIAL.

Habilidade desenvolvida  EF08GE12
Conteúdo trabalhado MERCOSUL
Escola Municipal São Miguel
Geografia- oitavo ano   -  
Colocar a data no caderno 14/12/2020- copiem o conteúdo
no caderno.

Gente ! Nesta aula vamos saber o que vem a ser o 
"MERCOSUL"- Mercado Comun do Sul- seus objetivos 
e quais países fazem parte dele.

O Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul, é
um bloco econômico sul-americano formado pelo Brasil,
Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e
observadores. Foi criado oficialmente em 1991, na tentativa
de  aumentar  a  oferta  de  emprego  e  renda,  melhorar  a
produtividade e intensificar  as relações econômicas entre
os países. Esse bloco econômico regional é muito parecido
com  outros  existentes  pelo  mundo,  mas  apresenta
peculiaridades próprias da região sul-americana.

No dia 26 de março de 1991,  na  cidade  de Assunção,
capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção,
documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem
sua sede oficial localizada em Montevidéu, Uruguai. A
partir dessa data, estava oficializado o bloco econômico que
envolve  os  quatro  países:  Brasil,  Argentina,  Uruguai  e
Paraguai
Os  idiomas  oficiais  do Mercosul são  o  espanhol  e  o
português.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/acordos-economicos.htm


 O Mercosul nada mais é do que um acordo que estabelece
uma união aduaneira entre os países participantes. Dessa 
forma, determina que haja livre comércio e política 
comercial comum (cobra-se a mesma quota de importações
entre países terceiros e tarifa zero entre os membros)

O Brasil é  o gigante  do  Mercosul,  pois:  É  o  mais
desenvolvido na agricultura,  o  que mais  possui  extensão
territorial, em geral, o mais desenvolvido dos integrantes.

De  forma  resumida,  estes  são  alguns  dos  objetivos
principais do Mercosul:

 Zona de livre comércio, com liberação de mercadorias.
 Tarifa externa comum (TEC), um imposto único para

produtos que entram nos países-membros;
 União aduaneira, que completa a TEC.

Os países participantes do Mercosul devem ser distinguidos
entre três grupos:

 Países-membros:  são  os  países  que  fundaram  o
Mercosul  ou aqueles  que ingressaram após  a  criação  do
bloco.  São  eles:  Brasil,  Argentina,  Paraguai,  Uruguai  e
Venezuela (suspensa desde 2016).

 Países associados: países que assinaram tratados de
livre  comércio  com  o  Mercosul  a  fim  de  estimular  suas
economias  e  trocas  comerciais,  mas  não  possuem  as
mesmas vantagens que os membros, como a TEC. Nesse
grupo,  enquadram-se  Bolívia,  Chile,  Colômbia,  Equador,
Guiana, Peru e Suriname.

 Países observadores: países que apenas observam
as reuniões, participam de eventos para ver o andamento
das negociações,  mas não possuem direito  a veto ou de
opinar  em alguma cláusula.  México  e  Nova Zelândia  são
esses países.



fonte; Site Mundo Educação.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

RELIGIÃO OITAVO ANO  

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  45 min.

Aula 1 / dia:       07/12/2020 á 15/12/2020         TERCEIRO TRIMESTRE                     

Competências específicas  (numerar ao lado) 4

Unidade temática CRENÇAS RELIGIOSAS

Objetos do conhecimento CRENÇAS, CONVICÇÕES E ATITUDES

Habilidade desenvolvida EF08ER02

Conteúdo trabalhado O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL  

ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
RELIGIÃO  - OITAVO ANO
PROFESSORA 
Colocar a Data no caderno  11/12/2020
Não precisa copiar. 
O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL
Natal, comemoração de natal, festa de natal, movimentação
do  comércio,  o  verdadeiro  sentido  do  natal,  ceia  natalina,
reunião  de natal,  doações  de  presentes,  cartinha  ao  papai
Noel.
Com a chegada do período natalino podemos perceber o aumento do
movimento  das  ruas,  lojas,  e  shoppings,  devido  à  aquisição  dos
presentes para parentes e amigos.

É  muito  comum,  nessa  época,  comerciais  anunciando  presentes,
brinquedos,  utensílios  domésticos,  móveis  e  artigos  decorativos,
carros,  enfim, uma grande variedade de produtos,  onde os lojistas
mais  criativos  se  destacam  com  preços  melhores  e  algumas
promoções  para  atrair  maior  quantidade  de  clientes,  tendo  um
crescimento considerável das mesmas.

Acontece que o importante no natal não são os presentes nem 

tampouco o luxo das festas, mas sim relembrarmos o 

nascimento de Jesus Cristo, nosso salvador, aproveitando esse 

momento para agradecermos por nossas vidas, por nossas 

famílias, pela saúde, pelo trabalho, etc.

Porém, na sociedade capitalista e consumista em que vivemos, 

vemos que esses princípios andam bem esquecidos, onde as 



festas perdem seu verdadeiro sentido: união, paz, amor, 

momento de reflexão e oração, agradecendo por tudo de bom 

que recebemos e conquistamos ao longo de mais um ano que se

passou.

Nascimento de Jesus – momento sagrado que deve ser

respeitado

O que vemos são pessoas preocupadas com a aparência física 

da festa, os luxos das mesas natalinas, dos enfeites e arranjos 

dispostos sobre suas casas, numa ceia com cardápio tão 

exagerado e variado que sobram grandes quantidades de 

alimentos que são jogados no lixo, no dia seguinte. Enfim, um 

exagero total, onde se perde o verdadeiro sentido da festa, tão 

bonita, que deveria servir como instrumento de união, 

harmonia, paz e doação entre as pessoas.

Há alguns anos era comum as famílias trocarem cartões 

desejando boas festas, onde os mesmos eram dispostos no pé 

da árvore de natal, com o objetivo de trazer sorte, de acontecer 

tudo o que lhes era desejado nos mesmos. Mas devido à 

modernidade do mundo virtual, essa prática foi esquecida. Hoje 

as pessoas enviam cartões virtuais, que não têm o mesmo 

significado nem a beleza dos cartões tradicionais. 

Pessoal!Não vamos esquecer jamais o verdadeiro significado 

do Natal, o nascimento do nosso senhor JESUS CRISTO. Essa 

data é o momento do ano em que devemos renovar nossa fé, 



nossa esperança, e nossa força. ... Foi isso que Cristo nos 

ensinou, AMAR, sempre, sem distinção.

O Natal conta a história da família mais importante do mundo,
a família que  serve  de  exemplo  de  amor  e  união  para  toda
humanidade. Por isso, o Natal é tempo de família, é tempo de
compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que
são responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência.

Aos meus queridos alunos desejo um feliz 
Natal

Aos meus queridos alunos eu quero desejar um Natal abençoado por 
muito amor e muita paz! Que cada um celebre esta época rodeado 
pelo conforto e pelo carinho daqueles que mais ama, e que não faltem
os presentes e uma mesa recheada.

Mas não se esqueçam, meus queridos, que o mais importante é viver 
o espírito natalino da paz, do amor, do perdão. E deixar que esses e 
outros bons sentimentos renasçam e permaneçam no coração o ano 
todo.

Feliz Natal!- Prof. Bety.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

07/12 – 15/12 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre
diversas linguagens artísticas.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte



  









Aula 2 / dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte

Hora da poesia: 

Oi você que vem chegando
vá entrando e tome assento

desapeie dessa tristeza
que eu lhe dou de garantia

a certeza mais segura
que mais dia, menos dia
no peito de todo mundo

vai bater a alegria!

Torquato Neto



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Portuguesa/8º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1 / dias: 07/12 e 14/12                                                 

Base Nacional Curricular

Competências específicas  7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Estratégia de leitura: apreender os sentidos 
globais do texto

Habilidade desenvolvida (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; 
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 
ou humor presente.

Conteúdo trabalhado Notícia

     Diversidade cultural é o conjunto de diferenças que cada cultura possui, seja de uma
localidade, de um grupo social, de um povo e/ou etnia, como a língua e os modos de fala,
os  costumes  e  hábitos,  as  manifestações  artístico-culturais,  as  tradições  culturais  e
religiosas, as festividades e os eventos, a vestimenta, a culinária, entre outras.

     Leia a notícia abaixo, sobre diversidade cultural, e responda as questões a seguir.



1.Qual fato originou a notícia? _________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.Por que os professores, os alunos e os voluntários realizaram essa ação? ____________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. O que você pensa sobre a frase pintada no muro: “A diferença nos enriquece... O respeito
nos une”? _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Fonte:

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

Aula 2 / dias: 08/12 e 15/12      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                7, 3

Unidade temática Leitura

Produção textual

Objetos do conhecimento Reconstrução das condições de produção e 
recepção dos textos e adequação do texto à 
construção composicional e ao estilo de 
gênero

Habilidade desenvolvida (EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os
contextos de produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto didático, artigo 
de divulgação científica, reportagem de 
divulgação científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e digital), esquema, 
infográfico (estático e animado), relatório, 
relato multimidiático de campo, podcasts e 
vídeos variados de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à construção 
composicional e às marcas linguística 
características desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades de compreensão
(e produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Verbete

     O verbete é um gênero textual que apresenta a definição de algo por meio da exposição.
É um texto explicativo que visa ao conhecimento ou à ampliação de conhecimentos do leitor
sobre o que está sendo definido. Além da exposição, também podemos encontrar em um
verbete  a  narração  e  a  descrição.  Os  verbetes  são  encontrados  em  dicionários,
enciclopédias,  revistas,  entre  outros,  e  podem  ou  não  conter  representações  gráficas
( ilustrações) que se relacionam à definição.

   Você vai ler abaixo, o verbete de uma festa popular brasileira. Após a leitura, faça a



atividade a seguir.

   A partir  do verbete lido,  você vai  elaborar um verbete sobre outras festas populares
brasileiras,  as  Festas  Juninas.   Esse  verbete  será  construído  por  você  através  dos
seguintes dados:

Festas Juninas no Brasil:

Quando ocorrem? 1º de junho a 30 de junho.

Surgimento? Países europeus.

Santo homenageado? São João.

Acontecem em todo o Brasil.

Região em que mais se manifestam? Região nordeste.

   Através desses dados, elabore um verbete sobre as Festas Juninas no Brasil. Observe o
verbete sobre o Carnaval para ter ideias de como fazer.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

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

Aula 3 e 4/ dia: 09/12       

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Habilidade desenvolvida (EF69LP02) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), 
de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das 
várias semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como forma de ampliar
suas possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Cartaz

    Leia o cartaz de uma campanha que faz menção a uma prática que acontece muito em
uma festa típica brasileira.



1.Uma  campanha  pode  divulgar  um  produto  ou  uma  ideia.  A  campanha  acima,  da
SBCM(  Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  da  Mão),  divulga  um  produto  ou  uma  ideia?
Explique._____

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________ 

2.Na cidade em que você mora, é comum a queima de fogos em festas populares? _______

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.Você concorda com o que foi divulgado pela campanha? Por quê? __________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

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

Aula 5/ dia: 11/12   

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                7 

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Habilidade desenvolvida (EF69LP02) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), 
de forma a perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as especificidades das 
várias semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como forma de ampliar
suas possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros.

Conteúdo trabalhado Cartaz



      Leia uma campanha publicitária veiculada no carnaval de 2018.

1.Qual o objetivo da campanha? _______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.A quem é dirigida a campanha? ______________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Qual o slogan da campanha, ou seja, qual é a frase que chama a atenção para o cartaz? 

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fonte:

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

Respostas de atividades:

Dia 23/11

1. a) A toalha cabe na bolsa. (presente)
    A toalha coube na bolsa. (pretérito perfeito)
    A toalha caberá na bolsa. (futuro do presente)

           b) Eu venho para a escola todos os dias de carro. (presente)

               Eu vim para a escola todos os dias de carro. (pretérito perfeito)

               Eu virei para a escola todos os dias de carro. (futuro do presente)

Dia 24/11

1. a) caibo
b) vem, vem
c) veem
d) vou ( verbo “ir” no presente do indicativo, mas com indicação de futuro)
e) trazemos

Dia 25/11

- Atividade para entregar.

Dia 27/11



1.

Fazer- verbo irregular

Presente                          Pretérito Perfeito

Eu faço                             Eu fiz

Tu fazes                            Tu fizeste

Ele faz                               Ele fez

Nós fazemos                     Nós fizemos

Vós fazeis                         Vós fizestes

Eles fazem                          Eles fizeram

Fugir- verbo irregular

Presente                            Pretérito Perfeito

Eu fujo                                 Eu fugi

Tu foges                              Tu fugiste

Ele foge                               Ele fugiu

Nós fugimos                        Nós fugimos

Vós fugis                             Vós fugistes

Eles fogem                          Eles fugiram

Tremer- verbo regular

Presente                             Pretérito Perfeito

Eu tremo                               Eu tremi                     

Tu tremes                              Tu tremeste

Ele treme                               Ele tremeu                   



Nós trememos                       Nós trememos

Vós tremeis                            Vós tremestes

Eles tremem                           Eles tremeram

Desmaiar – verbo regular

Presente                              Pretérito Perfeito

Eu desmaio                          Eu desmaiei

Tu desmaias                         Tu desmaiaste

Ele desmaia                          Ele desmaiou

Nós desmaiamos                  Nós desmaiamos

Vós desmaiais                      Vós desmaiastes

Eles desmaiam                     Eles desmaiaram

Encarar- verbo regular

Presente                          Pretérito Perfeito

Eu encaro                         Eu encarei

Tu encaras                        Tu encaraste

Ele encara                         Ele encarou

Nós encaramos                 Nós encaramos

Vós encarais                      Vós encarastes          

Eles encaram                     Eles encararam

       

Ficar- verbo regular

Presente                       Pretérito Perfeito

Eu fico                              Eu fiquei

Tu ficas                            Tu ficaste



Ele fica                             Ele ficou

Nós ficamos                     Nós ficamos

Vós ficais                          Vós ficastes

Eles ficam                         Eles ficaram

Sair- verbo regular

Presente                    Pretérito Perfeito

Eu saio                           Eu saí

Tu sais                          Tu saíste

Ele sai                           Ele saiu

Nós saímos                   Nós saímos

Vós saís                         Vós saístes

Eles saem                      Eles saíram
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