
 

 

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- 29- DE 04/10  A 08/10  

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: marilaine.martines@gmail.com DATA DE ENTREGA: 08.10.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO –Vida e Evolução 

HABILIDADES: (EF08CI20) Discutir sobre as diferentes motivações para o uso de 
substâncias psicoativas e propor ações de prevenção baseadas na identificação dos fatores 
de proteção 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Exercícios referentes a semana 28 

ORIENTAÇÕES: Releia  o texto da semana 28 com atenção, em seguida responda as 
questões no google forms. Dúvidas existentes: devem ser tiradas com a professora 
através de whatsapp no horário entre 18h 30e 19h30. Nos dias  5ª e 6ª Feira.  

Clique no link abaixo para responder as questões no googleforms 

https://forms.gle/YzZXixLh3eV338GV8 

Questões propostas no google forms 

1. Podemos definir psicoativos como: 
(   )Substâncias químicas que agem no sistema nervoso central de 
quem as consome e causam alterações na função cerebral. 
(    )Substâncias naturais que ajudam nas funções cerebrais 
(   ) Substâncias químicas que agem principalmente na pele e nio 
coração 
(   ) Substâncias tóxicas que agem principalmente no fígado e no 
baço 
 

2. São exemplos de substâncias ilícitas 
(   ) Refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarro 
(   ) crack, cocaína, maconha 
(   ) Cigarro, cerveja, pinga 
(   ) Bebidas alcoólicas, cigarro, maconha 
 



3. Drogas lícitas são: 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo constituem crime, destacando-se o 
álcool e a maconha 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o 
álcool e o tabaco 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o 
crack e o êxtase 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo constituem crime, destacando-se o  
Cigarro e a bebida alcoólica 
 
4.Qual é a pior droga lícita? 
(    ) a maconha 
(    ) a Bebida alcoólica 
(    ) o cigarro 
(    ) o crack 
 
5.Qual a pior droga no Brasil? 
 
(    ) a maconha 
(    ) a Bebida alcoólica 
(    ) o cigarro 
(    ) o crack 
 
6. Drogas ilícitas são: 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo constituem crime, destacando-se o 
crack e a maconha 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o 
álcool e o tabaco 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o 
crack e o êxtase 
(    )  São substâncias psicoativas ou psicotrópicas cuja produção, 
comercialização e consumo constituem crime, destacando-se o  
Cigarro e a bebida alcoólica 



 

 
 

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 29 
04/10/2021 A 08/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 08/10/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE INVASÃO: BASQUETEBOL 

HABILIDADE(S): (EF89EF05) IDENTIFICAR A TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA DO FENÔMENO ESPORTIVO E DISCUTIR ALGUNS DE SEUS 

PROBLEMAS (DOPING, CORRUPÇÃO, VIOLÊNCIA ETC) E A FORMA COMO A MÍDIA OS APRESENTAM.  

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 (13H AS 14H40), TERÇA-FEIRA (7H AS 12H20/13H AS 16H40), QUARTA-FEIRA (7H AS 

12H20), SEXTA-FEIRA (13H AS 18H20). 

                                                               Basquetebol  
 

                                                               Origem 
 

O basquetebol (popularmente conhecido como basquete) 
surgiu no ano de 1891, nos Estados Unidos. Seu criador foi James 
Naismith, professor de Educação Física da Associação Cristã de Moços 
de Springfield (estado de Massachusetts – EUA).  
 James recebeu de seu diretor a tarefa de criar um jogo que pudesse ser praticado em um local 
fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso. Ele logo descartou um jogo que utilizasse os pés ou 
com muito contato físico, pois poderiam se tornar muito violentos devido às características de um ginásio, 
local fechado e com piso de madeira.  
 Logo escreveu as treze regras básicas do jogo e pendurou um cesto de pêssegos a uma altura que 
julgou adequada: 10 pés, equivalente a 3,05 metros, altura que se mantém até hoje; já a quadra possuía, 
aproximadamente, metade do tamanho da atual. 

Em contraste com as redes de basquete moderno, esta cesta de pêssegos manteve a sua parte 
inferior, e as bolas tinham que ser retiradas manualmente após cada "cesta" ou ponto marcado, o que provou 
ser ineficaz. Dessa forma, um buraco foi perfurado no fundo da cesta, permitindo que as bolas fossem 
retiradas a cada vez com uma longa vara. Os cestos de pêssegos foram utilizados até 1906, quando foram 



 

finalmente substituídos por aros de metal com encosto. Uma outra alteração foi feita logo cedo, de forma que 
a bola apenas passasse pela cesta, abrindo caminho para o jogo que conhecemos hoje. Uma bola 
de futebol foi usada para acertar as cestas. Sempre que uma pessoa arremessava uma bola na cesta, sua 
equipe ganharia um ponto. A equipe com o maior número de pontos ganhava o jogo. As cestas foram 
originalmente pregadas ao balcão do mezanino da quadra de jogo, mas isto se provou impraticável quando os 
espectadores no balcão começaram a interferir nos arremessos. O encosto foi introduzido para evitar essa 
interferência, que teve o efeito adicional de permitir rebotes. 

 
Boa aula 

Prof. Danilo 


