
AULA 8 ANO   09/07

PERÍODO: CIÊNCIAS

Aula 2 / dia: 09/07/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Vida e evolução

Objetos do conhecimento Diversidade e ecossistema
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Habilidade desenvolvida EF07CI09

Conteúdo trabalhado O solo

                                     Características gerais dos seres vivos.
                                                       Reino monera.
                                        As diferentes formas das bactérias.

       De acordo com a forma que apresentam, as bactérias podem ser:
       - espirilo : forma de espiral
       - coco : forma arredondada
       - vibrão : forma de virgula
       - bacilo : forma de bastonete

      Responda:

 O que é monera?
 Onde é encontrado o seu material genético?
 Quais as bactérias que se encontram no reino monera?
 Como a célula é formada?
 O que são bactérias?
 Onde existe os organelas?

PERÍODO: MATEMÁTICA
Aula 4 / dia:  09/07/2020      

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: HISTÓRIA
Aula 2 / dia:        09.07.2020

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

IMPÉRIO NAPOLEÔNICO     
A  fase  do  império  caracterizou-se  pelas  intensas  guerras
travadas em todo o continente europeu. Essas guerras eram
encaradas  por  Napoleão  e  pelos  seus  seguidores  como
“libertadoras”, haja vista que seu alvo principal não eram os
Estados,  especificamente,  mas  um  modelo  de  sustentação
política que permeava a maioria deles à época: o absolutismo
monárquico.  Outra  característica  do  Império  Napoleônico
foram as profundas reformas sociais e políticas implementadas
na  França,  como  aquelas  associadas  ao Código  Civil
Napoleônico, que tratavam dos direitos fundamentais, como a
liberdade de expressão e de pensamento, o direito de ir e vir, o
direito  de  propriedade  e  vários  outros  que  constituiriam  as
constituições democráticas das nações ocidentais a partir  do
século XIX.
Os reinos da Áustria, Prússia e Rússia tornaram-se os principais
inimigos  de  Napoleão,  pois  simbolizavam  o  absolutismo  na
Europa.  Além desses  reinos,  a  Inglaterra  –  que  já  era  uma
inimiga  histórica  da  França  –  também  se  tornou  um  dos
principais entraves para o projeto de dominação imperialista de
Napoleão.  Foi  contra  os  ingleses  que  Napoleão  decretou
o Bloqueio  Continental,  isto  é,  uma  série  de  sanções

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/absolutismo-mercantilismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/absolutismo-mercantilismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/bloqueio-continental.htm


econômicas  que  os  países  subordinados  ao  Império  Francês
deveria  aplicar  à  Inglaterra.  Essas  sanções  constituíam uma
estratégia para enfraquecer o poder britânico por outra via que
não fosse a militar, já que, sendo uma ilha e possuindo uma
marinha mais poderosa que a francesa, a Inglaterra tornava-se
um inimigo imbatível.                                      

Se você tiver acesso à internet, pesquise o que foi
o bloqueio continental e como ele afetou o Brasil
neste contexto?

 
Bom trabalho!

PERÍODO: LÍNGUA ESPANHOLA

Aula 1 / dia: 09/07/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 1
Unidade temática Interação discursiva;
Objetos do conhecimento Construção de convívio social;
Habilidade desenvolvida

 Estabelecer interação discursiva por meio de
artigos na construção de frases;

Conteúdo trabalhado Artigos;

    Olá pessoal! Preciso que enviem os exercícios anteriores para que a correção
seja realizada. Faremos mais alguns exercícios sobre os artículos para garantir
que se efetive o entendimento do conteúdo.

    No  exercício  a  seguir  você poderá  copiar  o  texto  e  completar  com os
artículos que faltam OU recortar e colar no local adequado.



    

PERÍODO: LÍNGUA INGLESA
Aula 1 / dia: 09/07/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 3
Unidade temática Práticas de leitura e construção de repertório 

lexical;



Objetos do conhecimento Construção de repertório lexical e autonomia 
leitora;

Habilidade desenvolvida
 Utilizar o significado e as formas de uso 

dos artigos indefinidos.

 EF08LI20;

Conteúdo trabalhado Artigos; Pronomes demonstrativos;

   Olá pessoal! Primeiramente faremos a correção dos exercícios da aula anterior.

A seguir faremos mais alguns exercícios sobre artigos:

       1.Write a or an:

          a.This is an English girl.

          b.That is an  American boy.

          c.This is an  egg.

          d.That is a  table.

          e.That is a  house.

          f.This is an orange.

          g.That is a pen.

          h.That is a desk.

          i.That is an  elephant.

       2.Coloque um (x) nas opções que estão incorretas.

          a.(    ) an egg.

        b.(    ) an apple

        c.( x ) an table.

        d.( x  ) a elephant.

        e.(     ) a house.

        f.( x  ) a orange.

        g.( x  ) an pencil.



        h.( x ) an desk.

      3.Escreva a ou an:
         a.    an        animal

         b.    a     banana

         c.    an      accident

         d.   a     teacher

         e.    a    school

         f.     a     student

         g.    a     girl

         h.   a     boy

          i.    an      hour

       4.Assinale a alternativa que tem a sequência correta:

          a.( x )an opera, a boy, a girl,

          b.(   )a opera, a evening, an arm

          c.(   )an book, an house, a apple

          d.(   )a book, a house, an year

          Seguimos com o conteúdo novo.

          Demonstrative Pronouns  

          Os pronomes demonstrativos em inglês (demonstrative pronouns  ) são 
utilizados para indicar algo (pessoa, lugar ou objeto) e mostrar sua posição no 
espaço. 

          Isso porque alguns deles são utilizados quando o falante está perto, e 
outros, quando está longe. 

          Diferente do português, os pronomes demonstrativos não variam em gê-
nero. Ou seja, a mesma palavra é usada no feminino e no masculino. No entan-
to, há variação de número (singular e plural) 

 



        Demonstrative Pronouns Tradução 

        This (singular) este, esta, isto 

        These (plural) estes, estas 

        That (singular) esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo 

        Those (plural) esses, essas, aqueles, aquelas 

        Pay Attention! (Atenção) 

        This  e that  é usado no singular. O primeiro é empregado quando o falan-
te está perto do objeto ou do sujeito. Já o segundo, quando o falante está lon-
ge. 

       O these  é a forma do plural do this  . O those  , por sua vez, é a forma do 
plural do that  .             Portanto, da mesma forma que os pronomes no singu-
lar, o these  é utilizado para indicar proximidade; e o those  , indica que a pes-
soa está afastada daquilo que está mostrando.


