
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 15 (14/06 A 18/06) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8 ANO 

PROFESSOR(A): MARIA KARDASH SALVADOR CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7H 

ENVIAR PARA: GOOGLE  CLASSROOM/WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 18/06 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: INTERTEXTUALIDADE, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.  

HABILIDADE(S): (EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 

regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PLANTÃO DE DÚVIDAS PELO GOOGLE MEET, TEXTO EXPLICATIVO, LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR, 
ATIVIDADE ESCRITA, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO, EXIBIÇÃO DE MÚSICA E VIDEOCLIPE. 

ORIENTAÇÕES: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 

18H. 

    

COPIE OU IMPRIMA OS TEXTOS E AS PERGUNTAS DA ATIVIDADE ABAIXO.  

Palavras homônimas 

As palavras que apresentam a mesma pronúncia e/ ou a mesma grafia, mas têm 

significados diferentes, são homônimas. Exemplos: manga (fruta) e manga (de camisa), são iguais 

na pronúncia e na escrita, mas possuem significados diferentes. (O) gosto e (eu) gosto têm a mesma 

escrita, mas a pronúncia diferente. Paço (onde fica a sede da prefeitura) e passo (caminhada) 

têm a mesma pronúncia, mas escritas diferentes. 

                                                                            Exercícios: 

1-) Procure o significado das palavras homônimas abaixo. 

                                Sessão                                                                                    



 

  Seção  

  Cessão  

  Conserto  

  Concerto  

                                Acender                                                                                 

      Ascender  

Taxa  

Tacha  

 

 2-) Agora complete com a palavra adequada de acordo com o contexto da frase. 

 

A-) A que horas começa a __________ (sessão/seção/cessão) do cinema? 

B-) Pode deixar que eu ________ (conserto/concerto) a sua bicicleta! 

C-) Os interessados devem pagar a _________ (taxa/tacha) de inscrição até sexta-feira. 

D-) Por favor, passa aquela ______ (taxa/tacha) para eu poder fixar o aviso no painel. 

E-) Você precisa ________ (acender/ascender) aquela lâmpada para enxergar direito. 

F-) As torradas ficam naquela _______ (sessão/seção/cessão) do supermercado. 

G-) A instituição aceitou a ________ (sessão/seção/cessão) das doações. 

H-) Se você quer _________ (acender/ascender) na profissão, precisa se esforçar. 

I-) Ontem assistimos a um _________ (conserto/concerto) muito bonito! 

 

Leitura e interpretação de texto: 

 



 

3-) Leia o artigo de opinião abaixo: 

 

Os médicos do futuro já não são mais os mesmos 
Por Aline Midlejmn  
19/04/2020 
 
   Eles estudam para salvar vidas, se preparam para o inesperado da dor humana e vivem, neste 
momento, um dos maiores desafios de suas carreiras. A palavra medicina vem do latim e significa 
"saber o melhor caminho". É a missão primordial dos profissionais mais requisitados e expostos neste 
momento tão excepcional e, sim, valioso. 
   E não será esse o propósito de todos? Apontar caminhos que sejam bons para o coletivo? 
Compartilhar. “A pandemia nos leva a nisso”, me provocou Raphael Brandão, um dos médicos que 
entrevistei esta semana, na GloboNews. E ele tem razão. Os aprendizados, o compartilhamento dos 
difíceis ensinamentos, isso a gente está fazendo tanto agora. Ou deveria. 
   O juramento médico sobre honestidade, caridade e ética ganha dimensões que, talvez, nem 
Hipócrates pudesse prescrever. Inéditas como as reflexões que a imprevisibilidade do momento impõe 
a todos. A pandemia já transforma os médicos do futuro. 
   E quem sairá o mesmo dessa experiência? 
   Seguem as perguntas. Muitas. Como manter o contato humano, quando evitá-lo é a principal vacina 
disponível no momento? Algumas semanas de quarentena já mostraram que a impossibilidade do 
abraço pode ser a chave para estar mais perto, de verdade. Mas a fechadura precisa de um sinal de 
internet. E, quando a antiga porta do toque reabrir, tomara que a gente tenha aprendido. Sobre a 
importância do outro. 
   Mas estamos em casa. Alguns doentes, outros se sentindo mal, com medo de estar doente. Raphael 
e um colega despertaram para isso. 
   “A telemedicina, uma ferramenta antes tão criticada, pela ausência do calor humano, hoje é uma 
das principais maneiras de mostrar o caminho, praticar a medicina. A figura do médico se transforma 
totalmente com essa Pandemia”, disse Raphael ao blog por telefone, dias depois do nosso encontro 
na TV. 
   O médico Raphael Brandão é um dos fundadores da Missão Covid. Uma plataforma de assistência 
médica virtual que já atendeu, de graça, mais de 9 mil brasileiros com confirmação ou suspeita da 
doença. Muitos deles fora do Brasil, onde os sistemas de saúde funcionam bem diferente. Três dias 
antes da decisão de criar o projeto, o jovem oncologista de 36 anos fez uma mudança grande na 
carreira, quando deixou de ser executivo numa grande empresa da área. 
   “Foi um momento de crise, de consciência. Precisava voltar a ser médico, como antigamente. Tratar 
do ser humano, tenho aprendido muito com isso. Esse tempo é difícil, mas a pandemia nos dá uma 
grande oportunidade. É isso que esse vírus nos faz lembrar hoje, que somos mortais. Que somos 
frágeis, que o dinheiro, a tecnologia, o armamento militar, o poder, não são suficientes para nos 
salvar”. 
   A pandemia colocou Raphael em novos caminhos. O que a vida te pede? 
   Na Missão Covid, um projeto novo e inspirador, os médicos são médicos, os que mostram os 
melhores caminhos. Não importa quantos anos de profissão, os títulos, os cargos que ocupam fora 
dali, os salários. Já são mais de 400 voluntários. 
   “Ali, todos serão recompensados. Na moeda do amor. Quanto maior a dedicação, a empatia, a 
doação, maior tem sido a recompensa. Devemos nos questionar, provocar. Tirar lições”, completou. 
  Quem você quer ser? Com qual propósito? 
  Os médicos do futuro já não são os mesmos. 
  Ninguém será. 
 
Fonte: https://g1.globo.com/olha-que-legal/blog/pela-lente-da-gente/noticia/2020/04/19/os-medicos-
do-futuro-ja-nao-sao-os-mesmos.ghtml 
 
 
 

https://g1.globo.com/olha-que-legal/blog/pela-lente-da-gente/noticia/2020/04/19/os-medicos-do-futuro-ja-nao-sao-os-mesmos.ghtml
https://g1.globo.com/olha-que-legal/blog/pela-lente-da-gente/noticia/2020/04/19/os-medicos-do-futuro-ja-nao-sao-os-mesmos.ghtml


 

           Responda: 

A-) De acordo com o texto, qual o significado da palavra medicina? 

 

B-) Quem foi Hipócrates, citado no texto? 

 

C-) A autora cita entre aspas a fala de uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? 

 

D-) Qual é o objetivo do projeto Missão COVID? 

 

E-) O texto acima demonstra uma opinião? Por quê? 

 

 

 



 

                                                               E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista –                 

CEP: 09442-700 Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

DISCIPLINA: ARTE 

SEMANA 15 (14/06 A 18/06) 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8° ANO 

PROFESSOR(A): JOYCE NEVES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 18/06 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Contextos e práticas e patrimônio cultural/ História da Arte 
Africana. 

HABILIDADE(S): (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas 
e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos 
visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Leitura de imagem e texto; Pesquisa na internet, com indicação de site. Registro 
fotográfico; Registro no caderno; Aparelho celular; Whatsapp; Classroom; Youtube; Vídeo aula Gravada. 

ORIENTAÇÕES: 
LEIA OS TEXTOS COM CALMA E RESPONDA ÀS QUESTÕES. Registre no caderno com data e tema da 
atividade. Terça-feira, vídeo aula no Classroom (ou direto na playlist: 
https://youtube.com/playlist?list=PLhBobG7lxVILkw4b61jhyhfFgFl6xESdh). 
Dúvidas: (11) 96100-7253 - Horário de atendimento: Segunda à Quinta das 15h às 17h30. 

AS ARTES VISUAIS AFRICANAS - PARTE 2 

ARTE TRIBAL AFRICANA 

Entre a enorme diversidade de culturas africanas estão as 

sociedades tribais de várias etnias. Os artefatos produzidos 

por esses povos, como máscaras, estatuetas e objetos 

utilitários, expõem uma técnica apuradíssima e são utilizados 

em rituais e festas há aproximadamente 5.000 anos. 

 
Esses objetos são criação coletiva e impregnados de 
significados sociais, religiosos e mágicos, relativos às 
crenças e aos costumes de uma comunidade ou grupo, 
como os nascimentos, passagens à idade adulta, 
casamentos, funerais ou guerras por posse de território. 

mailto:emvayego@hotmail.com


Os materiais utilizados para a sua confecção, em geral, são madeira, marfim, 

couro, fibras, cabelo, conchas, metal, pérolas, ouro e pedras preciosas locais. 

 

 

 

GRANDES CIVILIZAÇÕES 

AFRICANAS: 

 

Antes da chegada dos europeus e do tráfico de escravizados, a África já 

tinha uma história de grandes civilizações, como veremos a seguir. 

Egito faraônico: 
A produção artística egípcia consistia principalmente de esculturas e máscaras 
mortuárias, além de afrescos que contavam fatos da vida dos deuses e da 
vida dos faraós, os homens mais poderosos do Egito. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 


