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ATENÇÃO! Vamos falar sobre AVALIAÇÃO?



- Professora, o que é pra fazer?
Conforme nosso acordo feito em julho, a cada mês vocês vão enviar para mim
(por WhatsApp ou entregando na escola)  duas obras de arte que tenham sido
criadas por você. Use sua imaginação e escolha o que você quer fazer. Pode ser
desenho, pintura,  escultura,  poesia,  história,  música,  vídeo,  fotografia,  dança
(em vídeo, por exemplo), ou qualquer outra manifestação artística que te você
queira experimentar. 

- Mas e o tema professora? 
O tema é livre, senhoras e senhores! A proposta é trazer para seu trabalho os
assuntos e temas que são mais importantes para você. Essa é uma oportunidade
para que você pense sobre o que QUER dizer, mostrar o que te gera curiosidade
ou espanto, construir a sua estrada tomando suas próprias escolhas. 

- E se no meio do caminho eu encontrar problemas? 
Os  problemas  fazem  parte  do  caminho.  Na  verdade,  uma  das  coisas  mais
importantes  que você pode aprender com um processo criativo é  solucionar
problemas. As coisas  não vão sair exatamente da maneira como você gostaria
que elas saíssem, então brinque com isso! Não existe certo ou errado, existe
apenas caminhante e o caminho. Divirta-se!

-E se eu começar e depois não souber mais para onde ir? 
Se por acaso, você sentir que o seu processo criativo paralisou, a primeira coisa
que pode ser feita é parar a atividade e continuar no dia seguinte, porque esse
tempo vai te ajudar a amadurecer a idéia. Quando voltar ao trabalho, finalize
como for possível e aceite o resultado tal como ele é. 

-E as nossas aulas, professora? 
As nossas aulas estão ajudando você a ampliar seu ponto de vista a respeito da
arte. Leia os textos e, se puder, ouça os áudios que eu envio no grupo. O mais
importante é pensar sobre, não precisa copiar. As perguntas que são feitas no
texto, são para reflexão. 

Com amor e saudade, 
Zoé

Aula 2 / dia:    
Hora da poesia:

Não posso adiar o amor para outro século
Não posso

Ainda que o grito sufoque na garganta
Ainda que o ódio estale e crepite e arda

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

RELIGIÃO OITAVO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  45 min.

Aula 1 / dia:       23/10/2020          TERCEIRO TRIMESTRE                                          
ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
RELIGIÃO  oitavo ano
PROFESSORA ELIZABETE
Colocar a Data no caderno  23/10/2020
copiar o conteúdo no caderno.

O que é religião?
A palavra “religião” tem origem da expressão latina “religio”. Existem

debates a respeito do real significado desse termo. A interpretação

mais aceita afirma que a palavra significa “religar”. Essa ideia faz

menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos

deuses e ao sagrado. Existem estudiosos, porém, que sugerem que o

termo significa “reeleger”.

Trazendo  o  conceito  de  religião  para  uma visão  mais  moderna,  a

palavra faz referência ao conjunto de crenças e visões do mundo

que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser

humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o

ser humano acreditar na existência de uma entidade ou ser superior.

A religião é praticada pelo ser humano desde tempos antigos e era

utilizada,  muitas  vezes,  para  explicar  os  fenômenos  da  natureza.

Cada religião possui  suas particularidades:  suas histórias sagradas,

seus símbolos, contos e seu próprio código de conduta. Apesar disso,

os  estudiosos  da  área  conseguem  identificar aproximações  em

diferentes  religiões,  como acontece  no  caso  das  maiores  religiões

monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Tipos de religião

Atualmente, existem diversas religiões no mundo, as quais podem ser

classificadas em três diferentes grupos:



 Politeístas: sistema religioso que possibilita a crença em mais

de um deus.

 Monoteístas:  sistema  religioso  que  possibilita  a  crença  em

apenas um deus.

 Panteístas:  sistema  religioso  que  afirma  que  a  força  da

natureza é a manifestação de uma divindade em si. Baseia-se,

portanto, na crença em espíritos da natureza.

A Constituição de 1988 garante a liberdade religiosa em nosso país.

O Brasil é, atualmente, um país que garante liberdade religiosa e de

culto a todas as pessoas que residem no país.  Esse princípio está

presente no artigo 5º da Constituição de 1988. A legislação brasileira

também garante a preservação dos lugares de culto e da liturgia de

cada  religião.  O  Brasil  é  também  um Estado  laico,  isto  é,

teoricamente,  o governo cria  condições para o convívio  harmônico

entre as religiões e não favorece nenhuma religião específica.

Apesar de tudo isso, sabemos que há um longo caminho em nosso

país para garantir a liberdade religiosa para todos os grupos, uma vez

que minorias religiosas ainda sofrem preconceito e perseguição.

Segundo o censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), a distribuição religiosa em nosso país

era a seguinte1:

 Católicos  : 64,6%                          * Espíritas ; 2%

 Evangélicos: 22,2%                      * Religiões de matriz

africana; 0,3% 

 Sem religião: 8%                          * Outrs religiões; 2,7%  

Fonte;site Brasil escola.

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-1988.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA - OITAVO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERCEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90min.

Aula 1 / dia:    19/10/2020         TERCEIRO TRIMESTRE                                      
Escola Municipal São Miguel
Geografia- oitavo ano   -  Professora Elizabete
Colocar  a  data  no  caderno  19/10/2020  -  copiem  o  conteúdo  no
caderno.

Pessoal! Vamos falar hoje sobre migração e crise dos refugiados, 
problema constante na atualidade em vários países. 

O que é Migração Internacional 

       A migração internacional consiste na mudança de moradia com 
destino a outro país. Tal ocorrência vem sendo promovida ao longo de
muitos anos, a exemplo disso cita-se a migração forçada de africanos 
no intento de realizarem trabalhos escravos em outros continentes. A 
partir daí, esses fluxos migratórios internacionais têm se   
intensificado cada vez mais nas últimas décadas.

Gente são vários os motivos que levam ao processo de migração 
internacional, como pó exemplo ;  em conseqüência de desastres 
ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais, 
causas relacionadas a estudos em busca de trabalho e melhores 
condições de vida, entre outros. O principal motivo para esses fluxos 
migratórios internacionais é o econômico, no qual as pessoas deixam 
seu país de origem visando à obtenção de emprego e melhores 
perspectivas de vida em outras nações.
Os principais destinos da migração internacional são os países 
industrializados, entre eles estão: Estados Unidos, Canadá, Japão, 
Austrália e as nações da União Europeia. Os Estados Unidos possuem 
o maior número de imigrantes internacionais 

Pessoal , leiam com atenção -"Imigração e crise dos 

refugiados"
Os  refugiados  são  imigrantes,  mas  nem  todo  imigrante  é  um
refugiado.. Os refugiados são forçados à migração por sofrerem

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/migracao.htm


iminente risco de morte e perseguições, por diversas causas, em
seus locais de origem, geralmente devastados por conflitos armados
ou dominados por organizações criminosas.

A  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  já  considera  a  crise  dos
refugiados a crise humanitária mais intensa do século. Em 2016,
o volume total de pessoas que havia caído na condição de refugiado
chegou  a  65,6  milhões.  A  própria  ONU estima  que  a  última  crise
migratória de tamanha proporção deu-se durante a Segunda Guerra
Mundial.

Dados  de  2016  levantados  pela  ONU  indicavam  que 3/4  da
população  síria  necessitavam  de  ajuda  humanitária por
estarem em condição de refugiados. A Síria foi o centro do problema
por ter eclodido lá uma guerra entre entidades oficiais do governo
representadas  pelo  exército  sírio  e  uma  organização  terrorista
paramilitar chamada Estado Islâmico.

A guerra civil na Síria forçou a saída de mais de cinco milhões de

sírios de seu território 

A crise dos refugiados decorreu e ainda decorre do grande número de
imigrantes,  principalmente  de  origem  síria,  que  se  deslocou  em
massa para a Europa, através do Mar Mediterrâneo, de forma precária
e com embarcações inseguras. Isso gerou, a priori, um crescimento
demográfico intenso e rápido da região próxima ao mar e depois de
outras  partes  do  continente,  causando,  dessa  forma,  repulsa  dos
europeus, que se baseiam em discursos xenofóbicos, além dos que
alegam que os imigrantes roubam os empregos dos cidadãos, entre
outros.

Além da Síria, países africanos, como o Congo, o Sudão e a Nigéria,
sofrem com conflitos políticos que geram o refúgio. Ainda no Oriente
Médio,  o  Afeganistão é um país  com conflitos  que envia,  hoje,  a
segunda maior quantia de refugiados para o mundo. Aqui na América
do Sul,  a  crise na    Venezuela   também tem colocado os cidadãos
venezuelanos em situação semelhante.

https://mundoeducacao.uol.com.br/historia-america/crise-na-venezuela.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historia-america/crise-na-venezuela.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/estado-islamico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-civil-na-siria.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/segunda-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/segunda-guerra-mundial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm


Fonte; site mundo educação.
Aula 2 / dia:    23/10/2020         TERCEIRO TRIMESTRE                                      
Escola Municipal São Miguel
Geografia- oitavo ano   -  Professora Elizabete
Colocar  a  data  no  caderno  23/10/2020-  copiem  o  conteúdo  no
caderno.

Pessoal! vamos continuar falando sobre os "REFUGIADOS",  o  número
de refugiados no mundo aumenta a cada ano. Os principais 
problemas estão relacionados com conflitos políticos e situações de 
guerrilhas.

Pessoal  Lembram?  Refugiados são  pessoas  que  por  motivos
ideológicos,  crises  políticas, conflitos  étnicos ou armados  sentem-se
perseguidas nos seus países e precisam solicitar abrigo em outros
países.

Existe um acordo entre diversas nações que protege essas pessoas,
garantindo  os  seus  direitos  e  deveres.  Esse  tratado  foi  firmado
na convenção  de  1951 e  mais  tarde  reconfigurado  através
do Protocolo de 1967.

Atualmente, está em vigor o programa de ressarcimento firmado em
1999, entre a Organização das Nações Unidas (ONU) e mais dezesseis
países, são eles:

•    Austrália , Benim, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Chile, 
Dinamarca,  Finlândia,  Islândia,  Irlanda,   Países  Baixos,
 Noruega,  Nova Zelândia,    Suécia,   Suíça,    Estados Unidos

Pessoa!l o número de refugiados é grande e   continua a
crescer
Nos  últimos  anos,  foi  identificado  o  maior índice de  deslocamento

humano, no qual, cerca de 68,5 milhões de pessoas foram obrigadas

a  deixar  os  seus  lares,  desses  25,4  milhões  são  considerados

refugiados. Os pedidos de asilo já chegam a mais de 3,1 milhões em

todo o mundo. 

Desses  refugiados,  52%  são  crianças  e  jovens  de  até  18  anos  e
muitas vezes eles estão desacompanhados. Para se ter uma ideia, de
um total de 173.800 menores,  45.500 pediram asilo sozinhos.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/conflitos-etnicos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/onu


A maior parte dos refugiados são crianças ou menores de 18 anos.
(Foto: Pixabay)

Galera! Agora Vamos ver os Refugiados no Brasil
    O Brasil tem ganhado destaque, sendo considerado pioneiro 
na proteção internacional de refugiados.  
     Esses refugiados foram acolhidos em diversos estados do país, 
estando a maior parte concentrada na região sudeste do Brasil. Saiba 
os estados que abrigam a população de refugiados no Brasil:

•    São Paulo (52%)
•    Rio de Janeiro (17%)
•    Paraná (8%)
•    Rio Grande do Sul (6%) 
•    Distrito Federa (5%)
•    Santa Catarina (3%)
•    Minas Gerais (3%)
•    Outros (3%) 
 Esse  elevado  número  de  concessões  deve-se  principalmente  às
normas estabelecidas pelo  governo  brasileiro,  que  foi  lançada  em
2013  pelo  órgão  responsável  por  refugiados  no  Brasil,  o  Comitê
Nacional para os Refugiados (Conare), ligado ao Ministério da Justiça.
Pessoal! Saibam de onde vem os demais pedidos de refúgio
ao Brasil:
•    Venezuela - 17,8 mil 
•    Cuba - 2.373 mil
•    Haiti - 2.362 mil
•    Angola - 2.036 mil
•    China - 1.462 mil
•    Senegal - 1.221 mil
•    Síria - 823 pedidos 
•    Nigéria - 549 pedidos
•    Bangladesh - 523 pedidos
•    República Democrática do Congo - 364 pedidos
•    Guiné-Bissau - 338 pedidos
•    Guiné - 277 pedidos 
•    Paquistão - 267 pedidos
•    Líbano - 223 pedidos

fonte; https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-refugiados-
no-mundo.htm.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/regiao-sudeste


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 8º ano Maria 

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  

Aula 1                                                  
 

        Trabalho de avaliação:

        Entregar na escola.

        Responda:

1) O que é hemoglobina?

2) O que a hemoglobina contém?

3) O que acontece quando não comemos alimento com ferro?

4) O que são células sanguíneas?

5) O que são glóbulos vermelhos?

6) Quais os dois tipos das células sanguíneas?

7) Como é a forma dos glóbulos vermelhos?

8) Onde se localiza a medula óssea vermelha?

9) Onde são produzidas as células sanguíneas?

10) Como são chamados os glóbulos vermelhos?



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

3° trimestre 135 minutos 

Aula 1 / dia: 19/10/2020

                                               A estrutura do sangue

      Responda:

1) Como é o sangue?

2) O sangue que circula nas veias é?

3) Porque o sangue venoso é vermelho escuro?

4) Quantos litros de sangue possui uma pessoa adulta?

5) Como é a estrutura do sangue?

6) Como o sangue é formado?

Aula 2 / dia: 23/10/2020

                                               Grupos sanguíneos

         A transfusão de sangue consiste em injetar sangue de uma pessoa em outra e é 
usada nas grandes hemorragias, após operação em que haja muita perda de sangue, sem 
certos cuidados, podem dar se graves acidentes e mesmo a morte.
        Juntando-se ao soro de uma pessoa uma gota de sangue de outra, este pode ser 
alterado ou não, ou então, os glóbulos podem aglomerar-se em pequenos grupos e diz-se 



que o sangue se aglutinou. Devido a aglutinação as pessoas têm quatro grupos sanguíneos 
O, A, B, AB (nomenclatura universal).
        As pessoas do grupo O, 45% doam sangue para qualquer pessoa, mas só recebem 
sangue das pessoas do mesmo grupo. São chamados doador universal.
       As pessoas do grupo  A, 40% doam sangue para as pessoas dos grupos A e AB e 
recebem sangue das pessoas do grupo O.



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

19/10 à 30/10 Nove  períodos( 405 minutos)

Aula 1 / dia:  19/10/2020 e 26/10/2020                                                 

     Copiar
     
     Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Existem cinco
produtos notáveis mais relevantes: quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da
soma pela     diferença  , cubo da soma e cubo da diferença.

     Quadrado da soma
     Os produtos entre polinômios conhecidos como quadrados da soma são os do tipo:

(x + a)(x + a)

     O nome quadrado da soma é dado porque a representação por potência desse produto é
a seguinte:

(x + a)2

     A solução desse produto notável sempre será o polinômio a seguir:
(x + a)2 = x2 + 2xa + a2

     Esse polinômio é obtido por meio da aplicação da propriedade distributiva da seguinte
maneira:

(x + a)2 = (x + a)(x + a) = x2 + xa + ax + a2 = x2 + 2xa + a2

    O resultado final desse produto notável pode ser usado como fórmula para qualquer
hipótese em que houver uma soma elevada ao quadrado. Geralmente, esse resultado é
ensinado da seguinte maneira:

O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o
quadrado do segundo termo

Exemplo:

(x + 7)2 = x2 + 2x7 + 49 = x2 + 14x + 49

     Observe que esse resultado é obtido pela aplicação da propriedade distributiva em (x +
7)2. Portanto, a fórmula é obtida a partir da propriedade distributiva sobre (x + a)(x + a).

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/cubo-soma-cubo-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/cubo-soma-cubo-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/produto-soma-pela-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/produto-soma-pela-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/produto-soma-pela-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/quadrado-diferenca.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/quadrado-soma.htm


Aula 2 / dia:  20/10/2020 e 27/10/2020      

1) Calcule o quadrado da soma:

a) (x + 1)2 = 
b) (y + 2)2 = 

   

                         

Aula 3 / dia:   21/10/2020 e 28/10/2020     

     
1)    Calcule o quadrado da soma:

a) (z + 5)2 = 
b) (y + 3)2 = 

Aula 4 / dia:  29/10/2020       
     
      Calcule o quadrado da soma:
 
         ( a + b )2 =

      

Aula 5 / dia:    23/10/2020 e 30/10/2020
    

1)  Calcule o quadrado da soma:

a)  (x + 7)2 = 
b)  (y + 9)2 = 

   

 
         

    



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: 29/10/2020                                                 

   Para fazer o exercício proposto, você poderá utilizar a atividade impressa ou copiá-la no

caderno. É necessário o uso de um dicionário de língua inglesa ou de um tradutor da internet.

1 — Traduza o texto abaixo:

   A bouquet of art

   “The public is hardly aware that Van Gogh created a series of paintings of sunflowers,” says

Leo Jansen, a curator at the Van Gogh Museum and editor of the artist’s letters. “For nine out

of 10 people I tell, it’s news.” “A lot of people know one of the Sunflowers, and don’t even reali-

se there was a series,” agrees Martin Bailey, whose book The Sunflowers Are Mine: The Story



of Van Gogh’s Masterpiece was published in 2013.

   Van Gogh painted sunflowers for the first time in the summer of 1886. Two years later, his

interest re-emerged after he settled at Arles, just north of Marseille in Provence. Having in-

vited the Post-Impressionist French artist Paul Gauguin, whom he admired, to join his Stu-

dio of the South, he began painting sunflowers to brighten up the whitewashed interiors of

the yellow house he was renting at Place Lamartine, not far from the town’s railway station

and brothels.

   https://exame.com/carreira/treine-seu-ingles-com-o-quadro-mais-famoso-de-van-gogh/. Acesso

em: 09/06/2020.



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: 29/10/2020                                                 

 

  Faça uma breve pesquisa sobre a Espanha e escreva cinco fatos curiosos sobre
esse País tão lindo!

 .........................................................................................................................
........................

 .........................................................................................................................
........................

 .........................................................................................................................
........................

 .........................................................................................................................
........................

 .........................................................................................................................
........................



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 / dia: 19/10 e 20/10                                                  

     Hoje começaremos a estudar os verbos. O primeiro conteúdo diz respeito às formas
nominais dos verbos. Observe a seguir:

São as seguintes:

Infinitivo- pode ser pessoal, ou seja, os verbos estão flexionados (tempo e pessoa).

Ex: falei, fizeste, compraram, etc.

   O infinitivo pode ser também impessoal, quando o verbo não está flexionado. Ex: fazer,
falar, sorrir, ... É a forma apresentada nos dicionários.

Gerúndio- indica uma ação prolongada ou em continuidade. Os verbos terminam em 

 - ndo. Ex: falando, sorrindo, fazendo, ...

Particípio- indica uma ação acabada. Os verbos terminam em – ado ou – ido. Ex: parado,
partido, ... 

1.Classifique as formas nominais dos verbos abaixo em infinitivo (pessoal ou impessoal),
gerúndio ou particípio.

a) Andando- _______________________________
b) Partir- __________________________________
c) Viajaram- ________________________________
d) Chegado- _______________________________
e) Falar- ___________________________________
f) Estudando- _______________________________



g) Falado- __________________________________
h) Cantei- __________________________________

Fonte: 

-William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Gramática Reflexiva. São Paulo:
Atual, 2008.

Aula 2 / dia: 21/10 e 23/10      

      Leia a piada abaixo e faça as atividades a seguir.

1) Retire da piada um verbo no infinitivo impessoal, um verbo no gerúndio e outro verbo no
particípio.

Infinitivo Impessoal-_________________________

Gerúndio-_________________________________

Particípio-_________________________________



Aula 3 e 4/ dia: 26/10 e 27/10       

         .

       Na aula de hoje, você vai  ler alguns trechos da crônica “Comunicação”,  de Luís
Fernando Veríssimo, e relacionar os verbos destacados às formas nominais dos verbos em
geral: infinitivo, gerúndio e particípio.

       Leia os trechos da crônica e faça as atividades a seguir.

  

        É importante saber o nome das coisas. Ou pelo menos saber comunicar o que você
quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um...um...como é mesmo o nome?  

        (...) Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra
ponta pontuda, de sorte que o, a, o negócio, entende, fica fechado.

         -Eu não estou pensando nada, cavalheiro.

         -Tem mais de uma peça? Já vem montado?

         -É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço.

1.A partir dos termos sublinhados nos trechos acima, identifique:

a) Os verbos no infinitivo. _____________________________________________________

b) Os verbos no gerúndio. ____________________________________________________

c) Os verbos no particípio. ____________________________________________________

          

2.Responda:

        

a) Qual das formas verbais expressa uma ação prolongada ou em continuidade (infinitivo,
gerúndio ou particípio) ? ______________________________________________________

b) Qual das formas verbais é classificada em pessoal e impessoal (infinitivo, gerúndio ou
particípio)? ________________________________________________________________

c) Qual das formas verbais apresentadas indica uma ação acabada e pode ter função de
adjetivo (infinitivo, gerúndio ou particípio)?________________________________________

Obs:  Entregar  as  respostas dessas atividades à direção da escola  ou postar  fotos nas
mensagens instantâneas privadas. 



Fonte:

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

Aula 5/ dia: 28/10 e 30/10       

     Hoje vamos trabalhar com uma crônica.  O que é crônica? A crônica é um gênero
textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos
desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades – a crônica pode ser  entendida como
um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. 

https://www.portugues.com.br/literatura/a-cronica-.html

      Leia a crônica abaixo, de Marina Colasanti, e faça as atividades a seguir.

https://www.portugues.com.br/literatura/a-cronica-.html
https://www.portugues.com.br/redacao/generos-textuais.html
https://www.portugues.com.br/redacao/generos-textuais.html


1. No 1º parágrafo, no trecho “  apesar das novas possibilidades com que o futuro nos
acena”, a expressão em destaque indica, em relação à frase anterior que:

a) o meio ambiente será preservado.



b) a reprodução humana apresentará muitos avanços.
c) a educação infantil passará por mudanças.
d) haverá evolução na produção de sementes.

2. Releia este trecho: 

 

      “ Essas diferenças existem hoje e existirão ( ...) no terceiro milênio. Mas ...” 

   Nesse trecho, a autora apresenta uma oposição ao que foi dito anteriormente, porque as
crianças continuarão iguais em:

a) aparência.
b) vivência.
c) essência.
d) ambiente social.

3. No último parágrafo, a autora apresenta seu desejo por um mundo que seja:

a) com vestuário variado.
b) com bairros diferentes.
c) diversificado.
d) sem preconceito.

Fonte:  William  Cereja,  Carolina  Dias  Vianna.  Português-Linguagens.  São  Paulo:  Atual
Editora, 2018.

Respostas de atividades:

Dia 05/10

- Atividade para entregar.

Dia 06/10



1. Escola e professores devem servir como um guia norteador que levam o aluno ao
aprimoramento de suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo o
desenvolvimento humano.

2. Não. O aluno deve ser preparado para muito além do vestibular e ingresso em uma
faculdade. É importante a sua formação como cidadão.

3. Hoje,  é  necessário  educar  pessoas  para  que  se  transformem em cidadãos  com
senso crítico e capacidade de interagir com o cotidiano a sua volta.

Dia 09/10

- Atividade para entregar.



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  

                               

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas do “Vôlei Sentado” e “Basquete em Cadeira de Rodas”.

* 1- Assista os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?
*Você sabia que no último Campeonato Parapan-Americano de 2019 na cidade de Lima (Peru) o 
Brasil ficou em 1º Lugar na Classificação Final Geral...muito à frente dos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Argentina e Canadá, ambos em 2º, 3º, 4º, 5º e 6º lugares.

Tabela no Site - https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-
parapan-americanos 

Pesquise mais sobre o assunto.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
https://interativos.globoesporte.globo.com/parapan/quadro-de-medalhas/jogos-parapan-americanos
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