
AULA 8 ANO 06/07

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA
Aula 1 / dia:06/07/2020                                                  

Base Nacional Curricular

Competências específicas  7

Unidade temática Leitura

Objetos do conhecimento Reconstrução da textualidade e 
compreensão dos efeitos
de sentidos provocados pelos usos de 
recursos linguísticos e multissemióticos

Habilidade desenvolvida (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc), semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), gráfico- espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o texto verbal.

Conteúdo trabalhado Poema

     Adolescência é um tempo de lançar-se ao novo e fazer muitas descobertas.

     Leia o poema abaixo dirigido aos adolescentes e faça as atividades a seguir.



Glossário: 

- Fremente: agitado, cheio de emoção.

- Súbita: inesperada, rápida.

Obs: Relembrando: 

Versos no poema= linhas do poema

Estrofe= cada agrupamento de versos. Pequenos grupos de versos de um poema.

Rima: caracteriza-se pela repetição de sons no final de dois ou mais versos, conferindo
musicalidade ao poema. ( Fonte: Norma Culta, Língua Portuguesa em bom Português)

1.Descreva a estrutura do poema, considerando:

a)o número de versos: _______________

b)o número de estrofes: ______________

2. O poema possui rimas?_________________

3. Você concorda com a comparação feita pelo poeta, que o adolescente é como um
jovem animal que está descobrindo o mundo? Explique.__________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



4. Quais são os tipos de predicado apresentados nas seguintes frases do poema: “A vida
é tão bela” e “A vida é nova”? Predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo-
nominal?( as duas frases possuem o mesmo tipo de predicado)_____________________

________________________________________________________________________

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

PERÍODO: CIÊNCIAS
Aula 1 / dia: 06/07/2020                                                   

Base Nacional curricular

Competências específicas 1

Unidade temática Vida e evolução

Objetos do conhecimento Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Habilidade desenvolvida EF08CI07

Conteúdo trabalhado Aparelho reprodutor

                                       Herança genética.

    Responda:

1) Quais são as células capazes de gerar vidas?

2) Como é chamada a função do gameta masculino e feminino?

3) Como podemos perceber a herança genética?

4) Quem transmite as características genéticas para os filhos?

5) Onde estão guardadas as nossas características?

6) De que elas são feitas?

7) O DNA é responsável pelas?

8) DNA significa o quê?

9) As características que são só nossas nos tornam?

PERÍODO: ARTES



Escola Municipal de Ensino Fundamental
São Miguel  
Professora: Marina Zoé
06/07/2020
ARTES

Uma Carta aos Velhos Amigos
Oi!

Como vai  você? Eu preciso saber da sua
vida... Já que não posso olhar em seus olhos, dê um jeito de me
contar sobre os seus dias. Como se sente? O ser humano é uma
criatura  inundada  de  sentimentos  e  não  podemos  abafá-los  por
muito tempo. Corremos para lá e para
cá, pensamos mil coisas por minuto na
tentativa  de  fingir  que  não  estamos
sentindo nada.  Agora,  tudo parou...  e
as  emoções  vêm.  Você  se  permite
sentir? 

A Arte é um pouco sobre isso, sabe?
Nos últimos meses eu falei com vocês
aqui  nos  meus  textos  sobre
preservação  do  meio  ambiente,
culturas africanas e indígenas, música,
dança,  teatro...  Trouxe  também esses
tais  elementos  da  linguagem  visual
(cor, ponto, linha, textura, forma). Para
quê serve tudo isso? Isso são apenas
algumas  ferramentas  para  que  você
mesmo possa construir a sua maneira
de olhar para o mundo. Pergunto: se eu
tenho uma caixa cheia de ferramentas e não as utilizo para nada,
de que me adianta carregá-la pela vida á fora? Mas, se por outro
lado,  eu  escolher  usá-las,  mesmo  enfrentando  as  maiores
dificuldades, posso mudar o rumo da minha história. 

De onde vem essa mudança? Vem de dentro, vem do desejo de
mudar por si  mesmo e
não  pelos  outros.  O
mundo  lá  fora  vai
sempre  te  dizer  que
você  “tem  que  ser
assim,  tem  que  ser
assado,  faça  desse
jeito, compre aquilo, dê
o seu like, goste do que
todo  mundo  gosta,  blá



blá  blá.”  e  o  resultado  disso  é  que  nos  esquecemos  de  quem
realmente  somos.  Você  não  é  igual  a  ninguém,  a  natureza  não
produz  cópias,  cada  ser  é  único.  Então,  quando  você  se  aceita
como realmente é e se permite ser, o mundo se abre ao seu redor...
Aí sim, vemos as cores, os pontos, as linhas e as estrelas brilhantes
no céu. 

Isso que você vê quando se permite ser quem realmente é, é a
sua maneira de olhar para o mundo. Ela é única, porque tem a ver
com a sua história pessoal de vida, a família na qual você nasceu, a
maneira como se sente. Nas teorias da arte isso pode ser chamado
de “subjetividade”,  ou também “a sua poética pessoal”.  Quando
olhamos para o mundo, estamos fazendo poesia mesmo sem dizer
uma única palavra... E esse é um processo de empoderamento!

Então agora eu,  sendo quem sou e ocupando meu alugar  de
professora  de  arte,  vou  te  provocar  a
olhar  para  dentro  em  busca  de  si
mesmo através da arte. Você vai? Tem
que  ter  coragem!  Aos  familiares  de
alunos  que,  por  acaso,  estejam  lendo
isso: também estou falando com vocês!
É só entrar no barco.  

 A partir de agora não vou mais pedir
desenhos  ou  poemas  sobre  tal  e  tal
assunto da aula. Também não vou mais
pedir  uma  atividade  por  semana,
porque isso está ficando muito pesado
pra todo mundo, não é verdade? Então

eu quero, a cada mês, dois desenhos (ou poemas, ou canções, ou
qualquer coisa que você crie com sua poética
pessoal).  Aqueles  que  estiverem  com
atividades  atrasadas,  vamos  negociar,  me
procurem  (nem  que  seja  escrevendo  um
bilhetinho para deixar lá na escola).  



Talvez você se pergunte: “mas então
qual  vai  ser  o  tema  das  minhas
criações?”. Você é livre, mas te faço uma
sugestão:  leve  a  arte  com  você  no
caminho, ela pode ser sua melhor amiga
nos  momentos  difíceis  da  vida.  Então,
quando vierem emoções fortes, euforias,
angústias,  ansiedade,  dilemas,  medos,
solidão...  Crie!  Use  as  ferramentas  que
você  tiver.  Transforme  suas  dores  em
poesia...  “A

maioria  das doenças que as  pessoas têm
são poemas presos” – quem disse isso foi a
poetisa brasileira Viviane Mosé. 

No mais,  eu estou aqui  pra ajudar  no
que  estiver  ao  meu  alcance.  As  nossas
aulas  agora  serão  assim:  estudaremos  a
vida e a obra de alguns artistas que estou
selecionando.  Isso  vai  ser  bom  para  a
gente ver que tudo o que criamos ao nosso
redor está relacionado com quem somos.
Meu  coração  morre  de  saudade,  mas
minha  alma  vive  na  esperança  de  uma
amanhã  melhor.  BOTA  COR  NO  TEU
VIVER!

Com amor, Professora Zoé.
https://www.youtube.com/watch?

v=wMdQy4ZVcnc – A Arte Cura – Oficina de
Menestréis – Música.  VÍDEO BÔNUS.

https://www.youtube.com/watch?v=wMdQy4ZVcnc
https://www.youtube.com/watch?v=wMdQy4ZVcnc


PERÍODO: GEOGRAFIA

Aula 1 / dia:  29.06                                         

Base Nacional curricular
Competências específicas  1,6
Unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida
Objetos do conhecimento Identidades e interculturalidades regionais: 

Estados Unidos da América, América 
espanhola e portuguesa e África

Habilidade desenvolvida (EF08GE20)
Conteúdo trabalhado Continente americano

Bom dia pessoal! Vamos fazer alguns exercícios sobre a colonização
da América Anglo-saxônica!

1) Qual os principais povos que colonizaram a América Anglo-saxônica
( Estados Unidos e Canadá)? De onde eles vieram?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

2) Este modelo de colonização que foi usado buscava, apenas retirar
recursos ou construir um novo lugar para viver bem?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____



PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 1 / dia:  06/07/2020                                                 

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.

        


