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->Assista ao vídeo (grupo do whatssap) e a charge onde aparecem algumas das realidades 

brasileiras. Logo responda as perguntas referentes aos dois tipos de texto:  

 
Assista ao Vídeo youtube- Como meu vizinho gastou o auxílio emergencial 
https://www.youtube.com/watch?v=Jw2SW1PgaEM 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1)A realidade encenada no vídeo  e na charge se refere a qual situação? 

2)Descreva o que acabastes de assistir no vídeo: 

3)Podemos relacionar os personagens e a situação apresentada no vídeo com algum clássico da literatura? Qual seria? 

4) Com base na resposta da pergunta anterior, como chegastes a esta conclusão? 

5) O vídeo apresentado tem humor, mas expõem um problema. Qual sua opinião sobre a atitude das personagens? Comente: 

6) Faça uma relação entre as características dos personagens do vídeo   como do clássico: 

7) As críticas apresentadas no vídeo e na charge são as mesmas? Comente: 

8 Por que as duas pessoas da charge estão segurando um telefone de lata?  

9)Comente a fala do personagem “ É muito fácil receber os 600reais, resolve tudo pela internet.”. 

10) A internet é acessível a todos? Em quais outras situações percebe a dificuldade? 

11) A sociedade está passando por um período conturbado, como vês este enfrentamento por parte das pessoas? Comente: 

 

Leia: 
O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre 
determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos 
de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. 

12) Levando em consideração o que acabastes de ler sobre artigo de opinião, escreva o que pensas sobre o que acabamos 

de trabalhar nos textos acima.   
 

Em caso de dúvida chame a professora! 



Língua Inglesa

OBSERVAR AS GRAVURAS E ESCREVER FRASES NO SIMPLE PAST TENSE:
SEGUIR O MODELO:
SUJEITO + VERBO NO SIMPLE PAST + COMPLEMENTO
SUZZY DANCED IN THE PARTY.  (TRADUÇÃO: SUZZY DANÇOU NA FESTA.)



Matemática
Gabarito





Ciências

Saúde dos Sistemas Cardiovascular e Linfático 

As atividades dessa semana consistem na utilização do livro didático. As 

instruções a seguir devem ser realizadas. 

1º) Realizar a leitura e compreensão do livro didático das páginas 54 e 55. 

2º) Responda as seguintes perguntas: 

1) O que é Aterosclerose? 

2) O que é Leucemia? 

3) O que é hipertensão? 

4) O que é Filariose? 

5) O que é Linfoma? 

6) O que é Angina Tonsilar?  

4º) Faça as duas questões da página 55 com o título “De olho no tema”. 

5º) Faça a atividade proposta na página 58 com o título “Pais deixam de vacinar 

os filhos”. 

6º) Faça a atividade proposta na página 59 com o título “Disseminação da doença 

e efeito de imunização”. 

7º) Faça a atividade proposta nas páginas 60 e 61 com o título “Tecido 

imunológico no cérebro” 

Sugestão de filme: 

Para sempre Alice – O filme retrata a vida de uma pesquisadora que aos 50 anos 

foi diagnosticada com Alzheimer. Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2FkQyxJEjg 

 

 

 

8º ANO 

Ciências 



História
Revolução Inglesa 

O que foi a Revolução Inglesa? 
A Revolução Inglesa foi a primeira das grandes revoluções burguesas, ocorridas no início da Idade 
Moderna. Aconteceu em um momento do século XVII em que o modelo monárquico absolutista já estava 
sendo questionado em quase toda a Europa, especialmente porque uma nova classe emergente, a 
burguesia, tinha pouca ou nenhuma participação no processo político. 
O caso inglês é claro, não é igual aos demais, embora também tenha sido um movimento burguês, que se 
opôs ao absolutismo inglês. Vamos entender um pouco desse processo, que durou mais de 50 anos. 
 

Entendendo a Revolução Inglesa 
No início do século XVII, a Inglaterra passou a ser governada pela dinastia Stuart, que teve quatro 
representantes no período. Todos defensores do modelo absolutista, em contraposição aos interesses da 
burguesia inglesa, foram eles: 

• Jaime I – de 1603 a 1625; 
• Carlos I – de 1625 a 1649; 
• Carlos II – de 1660 a 1685; 
• Jaime II – de 1685 a 1688. 

Do outro lado, há dois personagens mais ligados aos interesses burgueses, que você precisa conhecer: 
• Oliver Cromwell: uma das principais figuras da revolução, que proclamou a República em 1649, assumindo 

o governo inglês. Faleceu em 1658. 
• Guilherme III: ou Guilherme de Orange, conquistou o trono inglês em 1688, encaminhando a Revolução 

Inglesa para o seu fim. 
E agora que você já conhece os atores de ambos os lados, precisamos explicar a sociedade inglesa, pois 
além da nobreza politicamente dominante, tínhamos: 

• Burguesia Puritana: a classe economicamente dominante, fonte da riqueza nacional através dos seus 
negócios, que também sustentava uma importante religião protestante inglesa: o Puritanismo. 

• Pequena Burguesia e Campesinato: base da sociedade, os pequenos comerciantes urbanos e os 
“trabalhadores rurais” formaram também a base do exército revolucionário, com duas vertentes radicais: 

• Diggers: os que pretendiam realizar a reforma agrária; 
• Levellers: pela igualdade de direitos entre todos os cidadãos. 

 
Fases da Revolução Inglesa 

 
➢ Revolução Puritana ou Guerra Civil (1640 a 1649) 

Quando Carlos I assumiu o trono, em 1625, a Inglaterra vivia em uma constante tensão política, 
envolvendo os interesses da burguesia e da nobreza. Basicamente, porque seu pai, o rei Jaime I, havia 
imposto uma série de medidas contra os interesses da burguesia puritana. 
De início, Carlos I tentou conciliar as duas vertentes políticas, como isso não foi possível, dissolveu o 
parlamento e governou sozinho até 1640. Naquele ano, precisando reunir o exército para lutar contra a 
Escócia, convocou novamente o parlamento, propondo aumento de impostos para financiar a guerra. 
Como as tensões políticas já vinham crescendo, a burguesia puritana se aliou a outros setores 
descontentes (diggers e levellers) para enfrentar o rei Carlos I. A guerra só terminou com a decapitação de 
Carlos I, na chamada Revolução Puritana, como ficou conhecida a primeira fase da Revolução 
Inglesa. 

➢ República de Oliver Cromwell (1649 a 1658) 
Nesta fase, é preciso entender melhor quem foi Oliver Cromwell, o comandante efetivo da Revolução 
Puritana. Cromwell era ligado a nobreza rural (baixa nobreza) e se converteu ao puritanismo em 1630, 
tornando-se, aos poucos, um religioso fervoroso. Após derrotar Carlos I e se tornar o Lorde Protetor da 
República, deu início a uma série de medidas em benefício dos setores burgueses da sociedade. 
Porém, seu fervor religioso e suas opiniões políticas acabaram por levá-lo a enfrentar seus antigos 
apoiadores. Cromwell se tornou uma espécie de ditador, chegando a fuzilar muitos dos levellers e 
fechando o parlamento, exatamente como Carlos I havia feito antes dele. 
Mesmo assim, permaneceu no poder até sua morte em 1658, quando assumiu seu filho Richard, que não 
tinha apoio político para se manter à frente do governo. 
 
 

Restauração da Dinastia Stuart (1660 a 1688) 
Sem a figura de Cromwell, a burguesia se dividiu e muitos passaram a apoiar o retorno da 
monarquia. Esta corrente venceu quando Carlos II, filho do rei decapitado, foi entronado em 1660, 
restaurando a dinastia Stuart. 



Em princípio, mais uma vez, a intenção era conciliar as classes sociais, mas Carlos II, como seu pai antes 
dele e o próprio Cromwell, tinha seus próprios planos. Aliou-se a alta nobreza para restaurar 
o absolutismo inglês e mais do que isso, aliou-se a Igreja Católica. 
O parlamento, dominado pelos burgueses puritanos, foi contra e mais uma vez suas atividades foram 
encerradas, desta vez, por Carlos II. 
Apesar destas tensões, Carlos II se manteve no poder até 1685, quando faleceu e transferiu a coroa para 
seu filho, Jaime II, que tratou de ser mais radical que o pai. No entanto, desta vez, a burguesia puritana 
encontrou uma fórmula conciliadora para resolver o problema. 

Revolução Gloriosa (1688) 
Finalmente, chegamos ao grande momento da Revolução Inglesa, justamente quando ocorre o último 
embate entre a nobreza absolutista e a burguesia puritana. Esta última, descontente com as políticas de 
Jaime II, propõe que sua irmã Maria assuma o trono em seu lugar, para evitar outra guerra civil. 
O acordo é aceito, mas Maria estava casada com Guilherme de Orange, rei dos Países Baixos, que não 
pretendia deixar sua esposa ter mais poder do que ele. Assim, Guilherme de Orange não esperou o fim 
das negociações, aproveitou o impasse político inglês e tomou o trono para si. 
No entanto, como a situação ainda era tensa, em 1689 é assinada a chamada Declaração de Direitos, 
uma espécie de grande acordo nacional. Isso transformou Guilherme de Orange em Guilherme III, rei 
legítimo da Inglaterra, mas com a condição de aceitar o poder do parlamento. 
Este momento ficou conhecido como a Revolução Gloriosa, a fundadora da monarquia parlamentarista 
que vigora ainda hoje na Inglaterra. 
Agora que já cobrimos a história da Revolução Inglesa, vamos encerrar com um resumo de mais três 
tópicos importantes para o estudo do assunto. 
 
Causas da Revolução Inglesa 

• Concentração do poder pela nobreza, representada pela dinastia Stuart; 
• Disputa por maior poder político pela burguesia puritana; 
• Descontentamento social da pequena burguesia e do campesinato; 
• Disputas religiosas de fundo entre católicos e protestantes. 

 
Antigo Regime e Revolução Inglesa 
Para estabelecer definitivamente a essência da Revolução Inglesa, é preciso sempre lembrar que se trata 
de um momento de virada na história política europeia. 
Um movimento que aconteceu em vários países de formas diferentes, e na Inglaterra foi protagonizado 
pela burguesia puritana. 
De forma geral, tratava-se de uma luta burguesa contra o chamado Antigo Regime, como passaria a ser 
conhecida a monarquia absolutista após sua derrubada. 
 
Consequências da Revolução Inglesa 
A Revolução Inglesa teve duas consequências principais: 

• Estabeleceu um modelo de monarquia parlamentarista, com o centro de poder se deslocando para o 
parlamento (como é até hoje); 

• Abriu caminho para que a burguesia nacional prosperasse; um primeiro passo para a Revolução 
Industrial Inglesa no século seguinte. 



Geografia

ATIVIDADES GEOGRAFIA 8º ANO PROFESSORA MAIARA 

- Fazer a leitura do texto: Estado, país ou nação?  

 

ESTADO, PAÍS OU NAÇÃO?  

CONCEITOS 

Estado, país e nação são conceitos que abrangem aspectos diferentes e que nem 

sempre coincidem na realidade. 

Um Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação 

ou país e o seu ordenamento jurídico, ou seja, é uma definição de ordem jurídica. No caso 

do Brasil, isso seria um Estado que possui Constituição Federal, leis ordinárias, medidas 

provisórias, decretos, resoluções, portarias e toda uma hierarquia jurídica. 

Uma nação é definida pelo conjunto de características culturais, tradições, língua, 

costumes, entre outros fatores, que formam uma identidade pela qual os indivíduos se 

identificam e se sentem partes de um grupo. As nações antecedem o Estado e tem um 

caráter mais subjetivo e humano. Um Estado pode ser formado por diversas nações, assim 

como uma nação pode estar dividida em diversos Estados. 

Já um país é uma designação geográfica que normalmente coincide com um 

Estado, mas existem estados e nações sem países, como os Cavaleiros de Malta (Estado 

sem país) e os ciganos (nação sem país), respectivamente. 

 

O BRASIL É ESTADO, PAÍS OU NAÇÃO? 

O Brasil é um Estado que está localizado em um país na América do Sul e é 

formado por uma Federação de entidades subnacionais, que são os estados-membros, 

cada um com a sua própria cultura. Assim, caracterizam-se como “mini nações” que, 

juntas, formam o que chamamos de nação brasileira. 

Há também as nações indígenas, com uma cultura muito diferente do que 

chamamos de “cultura brasileira”, mas que estão inseridos dentro do Estado brasileiro e 

localizados no país. Um caso interessante são as dezenas de tribos não contatadas no 

Brasil, que nunca tiveram interação com a civilização do “homem branco”: elas estão no 

país Brasil, mas fora do Estado brasileiro, pois nossas leis e instituições não chegam até 

eles. 

 

Qual a diferença entre Estado e governo? 

O Estado é o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação e o seu 

ordenamento jurídico, como já explicamos. Por outro lado, o governo é a liderança que 

controla estas instituições, especialmente o Poder Executivo. Um Estado é  



permanente, no sentido de que não é esperado que seja alterado (mas pode ser), 

enquanto que governos vêm e vão de acordo com as eleições ou outras situações políticas. 

Qual a diferença entre Estado e estado-membro? 

Ao usar o termo “Estado” é importante não confundi-lo com os estados-membros 

da Federação Brasileira como São Paulo, Minas Gerais, Amazonas ou Pernambuco. Os 

estados-membros não deixam de ser “mini Estados”, mas uma parte de sua autonomia é 

delegada ao governo central, chamado de União, que é o Estado-soberano. No geral, o 

estado-membro será referido somente como estado (com inicial minúscula), enquanto que 

a instituição jurídica que caracteriza o Estado-soberano é chamado de Estado (com inicial 

maiúscula). 

 

RESUMINDO 

Conseguiu compreender o uso dos termos? E as principais diferenças entre Estado, 

país ou nação? Para descomplicar mais, confira alguns exemplos pelo mundo: 

- O Canadá é um Estado que abriga duas nações: uma de origem francesa e outra de 

origem inglesa, sem contar os americanos nativos; 

- A Bélgica abriga pessoas com identidades nacionais holandesa, francesa e alemã; 

- A Escócia e o País de Gales, ambos os países com suas respectivas nações, estão 

inseridos dentro do Estado do Reino Unido, exemplificando assim o caso de países que 

não coincidem com Estados. 

 

- Assistir ao vídeo com o resumo dos conceitos de Estado, nação, governo, território e 

país. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=smvXD_IAtpM 

 

- Á partir do texto e vídeo, anotar no caderno de forma bem resumida a definição de: 

-Estado 

-País 

-Nação 

-Território 

-Governo 
 



Ensino Religioso





Arte

Aula da semana - ARTE 

Como sabemos a cidade de Cristal estará de aniversário dia 29/04/20, mas como todos os 

aniversários desse período de isolamento social, não poderemos nos reunir para festejar nesse 

momento, então vamos fazer uma homenagem de outra forma para nossa querida cidade? 

Na aula de hoje teremos uma proposta um pouco diferente, vamos refletir sobre o momento 

pelo qual estamos passando e buscar uma lembrança boa que vivemos na cidade de Cristal, 

vamos nos lembrar do local, do que aconteceu e retratar em uma obra que pode conter 

qualquer técnica que vimos até agora desenho, pintura, colagem ou outra de sua preferência, 

este trabalho deve ser fotografado e mandado no grupo da turma, para prof. Paloma ou 

postado diretamente no face da escola Otto Becker como uma homenagem nossa para o 

aniversário de 32 anos da cidade de Cristal. 

Podemos utilizar essas lembranças para nos alegrarmos hoje e em breve reviver esses 

momentos de alegria. Mãos à obra façam belos desenhos para nossa cidade!!!  

Espero os lindos desenhos dessa semana ☺ acredito na capacidade de todos vocês de 

realizarem ótimos trabalhos!! 



Educação Física

Punhobol 
 

Punhobol, como o nome já diz é um esporte jogado com os punhos.                                         

Este esporte é parecido com o voleibol, só que ao invés de 6 pessoas é jogado com cinco e o 

campo é maior com dimensões de 50 x 20 m nesse esporte é permitido o pique da bola no 

chão, tendo assim um pique para cada toque, sendo três toques é permitido três piques. Mas 

no Punhobol um mesmo jogador não pode encostar duas vezes na bola como no voleibol, os 

três toques devem ser feitos por jogadores diferentes. Ao invés de uma rede é colocada uma 

corda a 2 m de altura presa a dois postes como no vôlei no Punhobol também tem uma linha 

de três metros (a três metros do centro do campo) de onde é dado o saque. 

Fundamentos básicos do Punhobol: 

SAQUE: É dado pelo batedor, ou como em alguns times da Europa por um sacador. O saque 

deve ser dado por cima com a mão fechada, tocando a bola o mais longe possível dos 

jogadores adversários, ou às vezes apenas um saque no pé do adversário complica bastante. O 

saque pode ser longo, curto ou do jeito que o sacador achar melhor para fazer o ponto. Para 

ser um batedor é necessário ter uma boa altura, força, velocidade e principalmente uma boa 

cabeça, pois é uma posição onde o jogador é bastante cobrado pelos seus companheiros. 

Quem tem um bom sacador pode ganhar uma partida mais fácil. 

DEFESA: Há três jogadores de defesa que são: lateral direito, lateral esquerdo, fundo. 

Estes jogadores são “responsáveis” pela defesa, são eles que quase sempre dão o primeiro 

toque apoiando para que o passador sirva o batedor. O jogador de defesa deve ter 

elasticidade, para pegar as bolas que vem ao lado de seu corpo dando pontes, rolamentos e 

peixinhos e velocidade na arrancada para pegar as bolas curtas. 

PASSE: Quando a bola vem de trás, dos jogadores de defesa o passador, que joga na frente 

ao lado do batedor, deve passar a bola o melhor possível para que o batedor faça o ponto. 

Para ser um bom passador é preciso velocidade na arrancada para pegar as bolas curtas, um 

bom controle da bola podendo colocá-la onde quiser e é claro que saiba defender bem, para 

que pegue os saques e ou as batidas que forem em sua direção. 

BATIDA: Também é feita pelo batedor. Como no saque a batida deve ser dada o mais longe 

possível dos jogadores adversários, podendo ser longa curta ou do jeito em que o batedor 

achar melhor. Às vezes um saque fraco nos pés do adversário é o suficiente para fazer o ponto. 

 


