
 

 
 

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: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 31 (18/10 A 22/10) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8 ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE  CLASSROOM/WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 22/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ORAÇÕES COORDENADAS. 

HABILIDADE(S): EF08LP11: Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em 

períodos, diferenciando coordenação de subordinação. 

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 

 
Orações coordenadas 

 
 

Relembrando: 
 

ORAÇÃO: todas as palavras que estão relacionadas 
a um verbo. 

 
PERÍODO: frase com pelo menos um verbo. 

 
FRASE: enunciado que se inicia com letra maiúscula 

e termina em uma pontuação. 
 

 
 
 
         As orações coordenadas são aquelas que estabelecem  relação de 
COORDENAÇÃO uma com a outra, ou seja, são independentes entre si. São conectadas 
pelas CONJUNÇÕES COORDENATIVAS. 
 
 
EX.: A CULTURA LOCAL É RICA, MAS NÃO É VALOROZADA. 
 
 

Tipos de orações coordenadas: 
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1- Sindéticas: são as orações coordenadas que se ligam por um a conjunção. 

 
           EX.: O tempo passa, mas você não muda. 
 
    

2- Assindéticas: são as orações coordenadas que NÃO se ligam por uma conjunção. 
Essa última fica subentendida. 
 
EX.: O tempo passa, você não muda. 
 

EXERCÍCIOS 
 
 
Leia o texto abaixo: 

 
   Borderline é uma perturbação da personalidade, na qual predominam comportamentos 
impulsivos, autodestrutivos, sentimentos de vazio interno e mecanismo de defesa do ego 
muito primitivos. Consiste em um transtorno fronteiriço (borderline = fronteira, em ingl ês) 
com descargas afetivas impulsivas, na irregularidade e contradição nas relações 
afetivas, na insegurança a respeito da própria identidade(...) O transtorno borderline 
caracteriza-se por: 
 
   Instabilidade emocional; impulsividade; manifestações inadequadas de raiva; baixa 
autoestima; tendência ao suicídio;  insegurança; não aceita críticas e regras; sente  
intolerância a frustrações; medo pelo abandono. A pessoa com o transtorno borderline 
tende a ter relacionamentos intensos, confusos e desorganizados, ao mesmo tempo que 
mudam seus conceitos sobre os outros e seus sentimentos muito rapidamente, 
desvalorizando as qualidades anteriormente valorizadas. Indivíduos portadores de 
borderline podem sofrer de sentimentos de vazio crônicos e sentimentos de  rejeição e 
abandono, não importando se os mesmos são reais ou fantasiosos. Os primeiros 
sintomas dessa perturbação tendem a surgir já na adolescência, persistindo 
normalmente por toda a vida, embora na maioria dos casos a gravidade do transtorno 
diminui com o tempo. As mulheres são as mais afetadas pelo transtorno.  
 
   O tratamento do transtorno da personalidade borderline é feito através de psicoterapia 
(interpessoal, cognitivo-comportamental e treinamento de habilidades sociais) e 
medicamentos para as comorbidades (presença ou associação de duas ou mais doenças 
no mesmo paciente)  e outros problemas associados .  
 
 https://www.significados.com.br/borderline/adaptado 
 
01.Segundo o texto “Borderline” é uma perturbação da personalidade. Assinale as 
alternativas que apresentam, no contexto,  o mesmo significado da palavra grifada 
acima. 
 
(   ) Ato ou efeito de perturbar.  
 
(   )Desarranjo.  
 
(   )Transtorno.  
 
(   )Confusão.    
 
(   )Alteração.    
 
(   )Desordem.   
 
(   )Tontura. 
 

https://www.significados.com.br/borderline/adaptado


 

 
 

 
 
 
02.Explique como as pessoas que apresentam transtorno Borderline se relacionam? Fale 
sobre seus conceitos e sentimentos.  
 

 

 
 
 
03.Relacione a primeira coluna com a segunda, de acordo com o significado:  
 
 
a.instabilidade emocional (   ) Indivíduo que teve suas expectativas não realizadas.    
 
b. impulsividade               (   ) Sensação ou sentimento de não estar protegido.  
 
c. raiva                            (   ) Capacidade e habilidade de julgar.  
 
d.baixa autoestima           (   )Falta de compreensão, inflexível.  
 
e.tendência                     (   ) Aquilo que leva alguém a seguir a agir de certa forma.  
 
f.insegurança                  (   ) Falta de sentido de autovalorização e respeito próprio. 
G.crítica                         (   ) Acesso de fúria.  
 
h. intolerância                 (   ) Indivíduo que age de maneira irrefletida.  

 
i. Frustração            (   )  É  não conseguir controlar as emoções.     
 
4. Leia as orações abaixo e diga se são SINDÉTICAS OU ASSINDÉTICAS. Se forem 
SINDÉTICAS, sublinhe a conjunção coordenada. 
  
A-) “(...) não importando se os mesmos são reais ou fantasiosos. ” ______ 
B-) “(...) ao mesmo tempo que mudam seus conceitos sobre os outros e seus 
sentimentos muito rapidamente(...)”______ 
C-) “(...) Os primeiros sintomas dessa perturbação tendem a surgir já na adolescência, 
persistindo normalmente por toda a vida(...)”  _______ 
 
 
5.Observe a imagem abaixo. Em seguida, faça uma auto  análise e produza um relato 
com foco narrativo em 1ª pessoa respondendo a pergunta: Quem é você quando 
ninguém está olhando?auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 



 

  E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – OuroFino Paulista – CEP: 09442-700 

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

E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

DISCIPLINA: ARTE  

SEMANA 31 (18/10 a 22/10) 

 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8° ANO 

PROFESSOR: Bruna Alves CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS  

ENVIAR PARA: Google sala 
de aula 

DATA DE ENTREGA: 22/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:   Arte e Impacto socioambiental  

HABILIDADE(S): (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético; 
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço; 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Apreciação e análise do texto proposto 

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