
 

 
 

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 no 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 28 (27/09 A 01/10) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8 ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE  CLASSROOM/WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 01/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: CONJUNÇÕES COORDENATIVAS. 

HABILIDADE(S): EF08LP08: Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz 

passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 

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

COPIE OU IMPRIMA E COLE NO CADERNO A ATIVIDADE ABAIXO 

CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 
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A importância do esporte na adolescência 

 
Sabemos que a atividade física é importante em todas as fases da vida. Particularmente, na 
adolescência, além de contribuir na aquisição de hábitos saudáveis, a atividade física melhora 
a qualidade de vida, ________ evita o sedentarismo e a o besidade, prevenindo o 
desenvolvimento de muitas doenças [...] na vida adulta.  
 
Os benefícios do esporte na adolescência são inúmeros, entre eles a diminuição da ansiedade 
e a regulação do sono. A excessiva preocupação pela imagem corporal é o principal e stímulo 
que leva o adolescente a procurar a prática da atividade física. Porém, ao iniciar a prática de 

um esporte, o adolescente também acaba por adquirir outros hábitos saudáveis (alimentação 
regrada, rotina etc.), o que contribui para o seu bem-estar geral.  
 
Disponível em: http://www.institutoadolescer.com.br. (Fragmento). 
 
 
Questão 1 – De acordo com o texto, quais são os motivos que justificam a importância da 
atividade física na adolescência? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Questão 2 – Você faz alguma (s) atividade (s) física (s)? Qual (quais)?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Questão 3 – A lacuna indicada no texto deve ser preenchida com a conjunção 
coordenativa: 
 
(     ) pois 
(     ) por isso 
(     ) mas 
 
 
Questão 4 – A conjunção, identificada na questão anterior, introduz:  
 
(     ) uma conclusão  
(     ) uma explicação  
(     ) uma oposição  
 
Questão 5 – Identifique a conjunção aditiva que une os benefícios, citados no texto, do 
esporte na adolescência: 
 

 
 
Questão 6 – Na passagem “Porém, ao iniciar a prática de um esporte, o adolescente 
também acaba [...]”, a conjunção coordenativa em destaque exprime: 
 
(     ) um contraste 
(     ) uma compensação 
(     ) uma ressalva 
 
Questão 7 – A conjunção “Porém” é: 
 
(     ) adversativa  
(     ) alternativa  
(     ) conclusiva  

 

http://www.institutoadolescer.com.br/


                          

 

  E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
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DISCIPLINA: ARTE  

SEMANA  28  (27/09 a 01/10) 

 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8° ANO 

PROFESSOR: Bruna Alves CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS  

ENVIAR PARA: Google sala 
de aula 

DATA DE ENTREGA: 17/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:   Arte e Afirmação  

HABILIDADE(S): EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da 
música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
.  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Apreciação e análise do texto proposto 

ORIENTAÇÕES: LEIA O TEXTO PROPOSTO, E REALIZE A ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO    
 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


