
 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 
Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
SEMANA- 17- DE 28/06  A 01/07 

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8º ANO 

PROFESSOR(A): Marilaine L. Martines CARGA HORÁRIASEMANAL:4aulas  

ENVIAR PARA: não haverá entrega esta semana DATA DE ENTREGA: NÃO 
HAVERÁ 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO –Vida e Evolução 

HABILIDADES: (EF08CI09) Identificar e comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos 
métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na 
escolha e na utilização do método adequado à prevenção da gravidez na adolescência e de 
infecções Sexualmente Transmissíveis- IST 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: : Envio das correções das atividades  das semanas 
9,10,11,13 e14 

ORIENTAÇÕES: Leia com atenção a correção, e copie perguntas e somente respostas no 
caderno, ou senão faça a impressão e guarde com você, não será necessário enviar para 
a professora.. As dúvidas existentes devem ser tiradas com a professora através de 
whatsapp no período da tarde entre 16h e 18h. Nos dias 4ª, 5ª e 6ª Feira.  

Correção semana 9 

1.Como é gerada a Energia sonora? ( x ) A energia sonora é gerada a partir de ondas 

2. As lâmpadas transformam energia elétrica em ( x   ) Energia Luminosa 

3. Podemos dizer que relâmpagos são: 

(  x ) Os relâmpagos são descargas elétricas geradas por nuvens carregadas 

4.Diversos tipos de energia são utilizados  em nossas vidas. Os mais importantes são 

 (x   )energia: mecânica,  elétrica,  térmica, química , nuclear,  luminosa e energia sonora. 

5. Onde podemos encontrar a energia mecânica? 

  ( x )É encontrada em todos tipos de máquinas e objetos que se movimentam. 

 



Correção semana 10 

                 1.Podemos dizer que é possível tomar um banho sem desperdício:( x ) de 5 a 8 minutos 

 2.Por questão de segurança, não devemos utilizar o celular enquanto o aparelho : 

 ( x  ) Estiver carregando na tomada 

 3.As instalações elétricas internas das residências devem sempre estar: 

( x  ) Em bom estado e com as cargas energéticas instaladas de forma equilibrada 

4.Ao comprar um novo equipamento, verifique sua classificação no selo: ( x) PROCEL 

5.Ao terminar o trabalho no computador, desligue o equipamento eletrônico, inclusive tirando-o da 
tomada :  ( x  ) Pois a função stand by também consome energia. 

Correção semana 11 

1.A maioria dos animais se reproduz:   (  x  ) Sexuadamente   

2.A reprodução ............ é mais comum entre as plantas do que entre os animais. ( x) Assexuada  

3. Na reprodução assexuada, não há o envolvimento de gametas, o que impede a : 

( x  ) Variabilidade genética 

4. Nas  angiospermas   os gametófitos  encontram-se  ( x ) nas Flores    

 5. A planta se reproduz a partir de células reprodutivas, denominadas : ( x )esporos 

                                                             Correção semana 13 

1.O principal hormônio do sistema genital masculino é :     (x ) a testosterona    
 
  2. Além da produção dos gametas femininos, o ovário é responsável pela produção dos hormônios: 
   ( x  ) estrogênio e progesterona        
      
 3. A puberdade inicia-se em idades diferentes em meninos e meninas. Em meninas, essa fase 
geralmente começa entre:   ( x ) os 8 e 13 anos de idade 
                      
4. Em meninos essa fase geralmente começa entre: (x ) 9 a 14 anos 
 
5. A puberdade é um período que marca :   ( x ) a transição da infância para a fase adulta 
 

 6. No período da puberdade observa-se:  ( x  ) Desenvolvimento físico, mental e social 
 
7. Quando a puberdade inicia-se antes do período previsto, chamamos de: ( x  ) puberdade precoce  
 
8. Ao final da puberdade podemos observar :   (  x ) O fim do crescimento esquelético 
 
9. Algumas modificações no corpo de meninos e meninas desencadeadas na puberdade são:    
( x ) crescimento rápido em tamanho,  surgimento dos pelos pubianos, aumento da oleosidade da 
pele, surgimento de odor nas axilas, aumento do seio das meninas e aumento do volume testicular 
dos meninos 
 
10. Os hormônios do sistema genital masculino são produzidos:( x  ) nas gônadas masculinas 
 



11. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino são: ( x  ) ovários, tubas uterinas, útero e 
vagina. 
 
12. O sistema reprodutor feminino atua em conjunto com o sistema reprodutor masculino, a fim 
de garantir: ( x  ) a reprodução humana 
 
13. Vestíbulo é o nome dado a:  ( x  ) região onde estão as aberturas da vagina e da uretra 
  
14. Por que o útero apresenta um papel extremamente importante para a reprodução humana: 
 ( x ) porque é o local onde o embrião implanta-se 
 
15. Canal tubular muscular e elástico que possui entre 10 e 15 centímetros de comprimento 
 ( x ) Vagina 
 
16 Estruturas que apresentam uma forma de amêndoa e estão sustentados em sua posição por meio 
de ligamentos  ( x  ) Ovários  
 

Correção semana 14 

 

1. O sistema endócrino é formado por várias glândulas. As principais são: 
( x) Hipófise, tireoide, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. 
 

2. As unidades básicas do sistema nervoso são: ( x  ) células nervosas 
3. T3 e T4 atuam: ( x  ) metabolismo corporal 
4. O Sistema Endócrino é  formado por um conjunto de glândulas que são responsáveis: 

 ( x  ) pela produção de hormônios 

5. Os sistemas nervoso e endócrino, comandam:  
(  x )as modificações necessárias para que o corpo se ajuste a diferentes   condições. 
 

            



 

 
 

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 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 17 
28/06/2021 A 01/07/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 01/07/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE REDE/PAREDE 

HABILIDADE(S): (EF89EF02) PRATICAR UM OU MAIS ESPORTES DE REDE/PAREDE, CAMPO E TACO, INVASÃO E COMBATE 

OFERECIDOS PELA ESCOLA, USANDO HABILIDADES TÉCNICO-TÁTICAS BÁSICAS. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E VÍDEOS. 

ORIENTAÇÕES: LER O PDF COM A EXPLICAÇÃO DA ATIVIDADE E ASSISTIR O VÍDEO. 
OS ALUNOS DEVERÃO ENVIAR PARA O PROFESSOR VÍDEO OU FOTO REALIZANDO A PARTE PRÁTICA DA ATIVIDADE 

(PREFERENCIALMENTE VÍDEO) PARA SEREM VISTADOS. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 14H40), TERÇA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 16H40), QUARTA 

FEIRA (8H AS 12H), SEXTA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 18H20) 

Atividade Teórica 
 

 Esportes de Rede/Parede 
 
 Na atividade desta semana, iremos realizar uma “troca de passes”.  
             A raquete pode ser adaptada (chinelo mais rígido, tênis, frigideira) e caso não tenha bolinha pequena 
em casa, poderá ser usada uma bolinha de papel. 
              Você pode tentar controlar o máximo que conseguir sozinho batendo a bolinha para o alto ou trocar 
passes com algum familiar próximo. 
 
 
 
 
 
 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/4cB4VBL1PoE                                                                                                            Boa aula! 

Prof. Danilo 

https://youtu.be/4cB4VBL1PoE

