
 
 

 

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- 20- DE 02/08 A 06/08 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: google forms DATA DE ENTREGA: não haverá 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO –Vida e Evolução 

HABILIDADES: (EF08CI10) Identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das 
principais infecções sexualmente transmissíveis- IST, incluindo HIV/Aids e discutir e 
argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção 
dom autocuidado e como lima questão de saúde pública. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Correção dos exercícios semana 18 e 19. Copie perguntas 
e respostas no caderno( não é necessário enviar para a professora) 

ORIENTAÇÕES: Faça a correção dos exercícios copiando perguntas e respostas no seu 
caderno, não é necessário enviar para a professora. Dúvidas existentes: devem ser tiradas 
com a professora através de whatsapp no horário entre 16h e 18h. Nos dias 4ª, 5ª e 6ª Feira. 

CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS SEMANA 18 

1. A sigla IST quer dizer 

( x ) Infecção sexualmente transmissível 

2. As IST's além de serem transmitidas por contato sexual desprotegido, 
podem ser transmitidas: 

( x ) Compartilhamento de seringas e objetos pessoais como toalhas 
3. A melhor forma de evitar uma IST e ficar contaminado é: 

( x ) usando camisinha em todas as relações 
 

4. Quando as IST's não são tratadas corretamente, podem surgir problemas 
mais graves como: 

( x ) Câncer do útero, infertilidade, problemas cardíacos 
5. São exemplos de ISTs 

(x ) Aids, Sífilis, Herpes genital 
 

CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS SEMANA 19 

1. Quando a mulher ou o homem pegaram uma doença sexualmente 
transmissível, o médico recomenda: 



( x ) a realização de exames médicos pelo menos de 6 em 6 meses por 
cerca de 2 anos. 

2. O diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível pode ser 
feito: 

( x ) com base nos sintomas e na observação dos órgãos genitais, sendo 
confirmados através de exames 

3. A AIDS provoca sintomas como: 

 
( x ) Febre, suores, dor de cabeça, sensibilidade à luz, dor de garganta, 

vômitos e diarreia e a doença não tem cura 
4. A SÍFILIS é uma doença que provoca: 
( x ) Feridas e Manchas vermelhas nas mãos e pés que não sangram nem 

causam dor. 
5. A TRICOMONÍASE é causada por um parasita que causa sintomas 

como: 
( x ) Corrimento acinzentado ou verde-amarelado e espumoso com mau 

cheiro forte e desagradável, além de poder causar vermelhidão, 
coceira intensa e inchaço dos órgãos genitais 

 
6. O HERPES GENITAL é uma doença facilmente transmissível, causada 

pelo vírus do herpes genital e provoca: 
(x )Pequenas bolinhas vermelhas na pele muito próximas umas das 

outras, contendo um líquido rico em vírus, de cor amarelada e com 
vermelhidão ao redor que causa coceira, afetando principalmente 
as coxas, anus e órgãos genitais. 

7. A GONORRÉIA , é uma doença causada por bactérias e provoca: 
( x ) Dor ao urinar, corrimento amarelado semelhante a pus, hemorragia 

vaginalfora da menstruação, dor abdominal, bolinhas vermelhas na boca ou 
dor durante o contato íntimo 

8. AS VERRUGAS GENITAIS ( HPV ) causam: 
( x ) crescimento de lesões na pele dos órgãos genitais de homens ou 

mulheres que podem ter textura suave ou rugosa, cor que varia com o tom 
de pele e não causam dor mas são contagiosas. 

9 A CLAMÍDIA pode causar sintomas como :. 
( x ) corrimento amarelado e espesso, vermelhidão nos órgãos genitais, 
dor na pélvis e durante o contato íntimo, porém em muitos casos a doença 
não causa sintomas e a infecção passa despercebida 



 
 

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 20 
02/08/2021 A 06/08/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 06/08/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: LUTAS: JUDÔ 

HABILIDADE(S): (EF89EF18) DISCUTIR AS TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS, O PROCESSO DE ESPORTIVIZAÇÃO E A MIDIATIZAÇÃO DE 

UMA OU MAIS LUTAS, VALORIZANDO E RESPEITANDO AS CULTURAS DE ORIGEM. 

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

ORIENTAÇÕES: OS ALUNOS DEVERÃO LER O TEXTO E COPIAR NO CADERNO. APÓS A CÓPIA, ENVIAR A FOTO DO CONTEÚDO NO 

CADERNO PARA SER VISTADO PELO PROFESSOR. 
 
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) 

Judô 

História 

Durante anos, o jovem Jigoro Kano se dedicou a fazer um estudo 
completo sobre as antigas formas de autodefesa e, procurando encontrar 
explicações científicas aos golpes, baseadas em leis de dinâmica, ação e reação, 
selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de Ju-jutsu 
(Arte praticada pelos antigos samurais) em um novo estilo chamado de Judô, ou 
"caminho suave" - Ju (suave) e Do (caminho ou via). 

Em 1882, o mestre Kano fundou a Kodokan. O termo Kodokan se decompõe em ko 
(palestra, estudo, método), do (caminho ou via) e kan (Instituto). Assim, significa "um lugar para 
estudar o caminho", o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o 
ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada 
no conceito ippon-shobu (luta pelo ponto perfeito) e um código moral. Assim, ele pretendeu que 
a prática do Judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada. 

Com seu trabalho, Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringe a 
homens com vigor físico, se estendendo a mulheres, crianças e idosos, de qualquer altura e peso. 

mailto:emvayego@hotmail.com

