
 

 
 

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 : MATEMÁTICA - DIFERENCIADA 
SEMANA 17 – 28/06 A 01/07/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ___ 

PROFESSOR(A):  ROSANGELA BRUNETTI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 

ENVIAR PARA:  Classroom DATA DE ENTREGA:  01/07/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos. 

HABILIDADE(S):  (EF04MA27) Ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas 
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Material em PDF e vídeos, whatsapp, classroom, Google meet. 

ORIENTAÇÕES: Ler o texto, copiar os exercícios no caderno e resolvê-los. Enviar cópia no classroom. 
ATENDIMENTO ON-LINE: 2ª, 3ª, 5ª E 6ª - 13H AS 15H 

 

1. Observe o gráfico de roupas que as meninas mais gostam de usar. 

.  
a) Quantos votos cada roupa recebeu?  

 
b) Qual foi a roupa mais votada? __________ 



 

 
 

 

2. Uma pesquisa feita sobre a preferência do alunos em relação as brincadeiras na 

hora do recreio, resultou no gráfico abaixo. 

 

Responda: 

a) Quantos foi a brincadeira mais votada e quantos votos ela recebeu? 

________________________________________________________ 

b) Qual brincadeira recebeu menos votos?______________________ 
 
c) Teve alguma brincadeira que não recebeu nenhum voto?  
________________________________________________________      
 

3. Observe os animais que tem no sítio do vovô. Complete a tabela com as 

quantidades obtidas. 

Animal Quantidade 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veja como ficou nosso gráfico dos animais: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 

ADAPTADA 
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 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: figuras para colorir- não é necessário enviar para 
professora 

ORIENTAÇÕES:. 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. 

EXERCÍCIOS, PINTE AS FIGURAS ABAIXO E GUARDE AS IMAGENS COM VOCÊ. 

AS DIFERENTES FASES DA VIDA: 
 



 

 
 
 
 
 
 

 


