
 

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- 32- DE 25/10  A 29/10-   

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: marilaine.martines@gmail.com DATA DE ENTREGA: 29.10.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO – Terra e Universo 

HABILIDADES: ( EF08CI12) Construir modelos em diferentes meios, incluindo ferramentas 
digitais, com base na observação da Lua no céu, para explicar a ocorrência das fases da Lua 
e dos eclipses, e nas posições relativas entre o Sol, Terra e Lua 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Exercícios no google forms referente ao tema trabalhado 
na semana 31 

ORIENTAÇÕES: Releia o  texto  da semana 31 atentamente, se possível assista novamente 
o vídeo. Em seguida, responda os exercícios 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.  

 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_iRdpZsXoQY 

Link dos exercícios no google forms 

https://forms.gle/54KQy3mUeafPvGLL7 

 

 

Exercícios propostos no google forms 

1. O movimento de Rotação que a Terra faz, demora em torno de: 

   (   ) 22 horas,30 minutos e 12 segundos. 

   (   ) 24 horas, 40 minutos e 20 segundos. 

   (   ) 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. 

   (   ) 23 horas, 46 minutos e 4,09 segundos 

2. O movimento de Rotação da Terra, refere-se a: 

   (   ) Giro que ela dá em torno si mesma  

   (    ) Volta que  a Terra dá em torno do Sol  



   (    ) Volta que a Terra dá em torno do planeta Marte 

   (    ) Volta que a Terra dá em torno da Lua 
 

3. O movimento de Translação da Terra refere-se a: 

(   ) Giro que ela dá em torno si mesma  

     (    ) Volta que  a Terra dá em torno do Sol  

     (    ) Volta que a Terra dá em torno do planeta Marte 

     (    ) Volta que a Terra dá em torno da Lua 

 
      4. As consequências do movimento de Rotação da Terra são: 

     (    ) As quatro estações do ano 

     (    ) Os dias e as noites 

     (    ) Dias mais quentes e dias gelados 

     (    ) Indício de neve 

    5. As consequências do movimento de Translação da Terra são: 

          (    ) define o ano e a visualização de céu com diferentes configurações   
de estrelas. 
(    ) Os dias e as noites 

    (    ) Dias mais quentes e dias gelados 

    (    ) Indício de neve 

     6. O movimento de Translação da Terra demora em torno de: 

     (    )  365,25 dias 

     (    ) 365,15 dias 

     (    ) 365,65 dias 

     (    ) 365,10 dias 

    7. Revolução da Lua é: 

     (    ) A volta que a Lua dá em volta do planeta Vênus 

     (    ) A volta que a Lua dá em volta do Sol 

     (    ) A volta que a Lua ´da em volta dela mesmo 

     (    ) É a volta que a Lua dá em torno da Terra 

    8. A Revolução da Lua demora: 

     (    )  29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. 



     (    ) 29 dias, 14 horas, 50minutos e 2,9 segundos 

     (    ) 30 dias, 12 horas,,44 minutos e 2,9 segundos 

     (    ) 40 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos 

 

9. A revolução da Lua provoca: 

(    ) Dias mais frios e dias mais quentes 

(    ) Os dias e as noites 

(    ) As 4 estações do ano 

(    ) as Fases da Lua 

10. A revolução de nosso satélite é responsável, junto com o Sol, pelo: 

(    ) surgimento dos dias e das noites 

(    ) sobe-e-desce das marés e também pelas lindas noites de Lua cheia. 
 
(    ) pelo inverno rigoroso no planeta 
 
(    ) pelo verão muito forte no nosso planeta 
  
 
 
 
 



 

 
 

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 32 
25/10/2021 A 29/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 29/10/2021 

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  
 Regras Básicas 2 
 

• Reposição da bola em jogo - Depois da marcação de uma falta, o jogo 
recomeça por um lançamento fora das linhas laterais, excepto no caso de 
lances livres. Após a marcação de ponto, o jogo prossegue com um passe 
realizado atrás da linha do campo da equipa que defende. 
 

• Pontuação - Um cesto é válido quando a bola entra pelo aro, por cima. Um cesto de campo vale 2 
pontos, a não ser que tenha sido conseguido para além da linha dos 3 pontos, situada a 6,25 m 
(valendo, portanto, 3 pontos); um cesto de lance livre vale 1 ponto. 
 

• Empate – Os jogos não podem terminar empatados. O desempate processa-se através de períodos 
suplementares de 5 minutos. Exceto torneios onde o regulamento prévio permita o termino da partida 
sem um campeão definido. Assim como jogos particulares, após o término do tempo regulamentar se 
ambas as equipas concordarem podem dar a partida por terminada. 

Boa aula 
Prof. Danilo 


