
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFESSOR MARCELO 

Sistema urinário 

O sistema urinário, ou aparelho urinário, é o sistema responsável 

por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina, um composto que garante a eliminação de 

substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do metabolismo (Reações químicas 

que acontecem no corpo, dentro de cada célula). A seguir falaremos mais sobre esse importante sistema, 

que é essencial para garantir a manutenção do equilíbrio interno do nosso corpo. 

Órgãos do sistema urinário e suas funções 

Os órgãos do sistema urinário são: dois rins, dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de 

maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da urina e sua eliminação. Na tabela a seguir, 

temos os órgãos que compõem o sistema urinário e suas respectivas funções. 

Órgão Função 

Rim Órgão responsável pela produção da urina. 

Ureter Órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga. 

Bexiga Órgão responsável pelo armazenamento da urina até sua eliminação. 

Uretra Órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo. 

 

Observe os órgãos que compõem o sistema urinário. 

. Rins 

 Responsável por produzir urina; 

 Há dois rins dentro de um corpo; 

 Localizados na parede posterior do abdômen; 

 Possuem em média 10 cm de comprimento; 

 O seu formato se parece com um feijão; 

 Na região do hino, existe a entrada e saída de vasos sanguíneos; 

 Entram nervos e saem ureteres; 



 Os rins são separados internamente pelo córtex e uma medula; 

 O córtex está próximo a parte externa e a medula é mais internamente; 

 Néfrons são unidades funcionais classificadas em corticais e justamedulares. 

Confiram também o artigo completo sobre o Sistema Excretor. 

 

 

 

→ Ureteres 

Os ureteres são ductos que levam a urina do rim para a bexiga. São encontrados em nosso corpo dois 

ureteres, cada um partindo de um dos rins. Em média, os ureteres apresentam de 25 a 30 cm de comprimento 

e 4 a 5 mm de diâmetro. 

 

→ Bexiga urinária 

A bexiga urinária é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina e gradativamente 

distende-se conforme esse produto acumula-se. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e 

a bexiga, que atuam regulando a micção. 

 

Na bexiga urinária, a urina é armazenada. 

→ Uretra 

A uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. No homem, a uretra 

apresenta um comprimento médio de 20 cm e pode ser dividida em três porções: prostática, membranosa e 



cavernosa ou peniana. A prostática passa próxima à bexiga e no interior da próstata, a membranosa possui 

apenas um centímetro de extensão e conecta-se com a cavernosa, que se localiza no interior do corpo 

cavernoso do pênis. A uretra da mulher apresenta cerca de 4 cm de comprimento. 

 

 Como dito anteriormente, do ureter, a urina segue até a bexiga, onde é armazenada e depois eliminada pela 

uretra. 

A urina é produzida pelos rins na região dos néfrons, assim ela passa pelos ureteres e é armazenada por 
pouco tempo na bexiga e então é lançada para fora do corpo via uretra. 

 

→ Diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino 

O sistema urinário masculino e feminino apresenta os mesmos órgãos. Portanto, se você avaliar esse 

sistema em pessoas de sexos diferentes encontrará: dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma 

uretra. Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas. Veja algumas delas a seguir: 

 A bexiga está localizada em frente ao reto. Nos homens, essa se separa do reto pelas vesículas 

seminais, enquanto na mulher, observa-se a presença da vagina e útero. 

 A uretra no homem apresenta outra função além de garantir a eliminação da urina. Nesse sexo, a 

uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. No sexo feminino, por sua vez, a uretra é 

considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. 

 A uretra masculina é maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 

cm, a feminina apresenta apenas 4 cm. 

 

Vídeo explicativo sobre o sistema urinário; 

https://youtu.be/C9NQ2CRPqhs 

 

Resolva as atividades abaixo: 

1) Analise o esquema: 

 
 
Identifica-se pelas letras B e D respectivamente, as partes: 



 
A) Rim e uretra.                                  B) Ureter e bexiga. 
C) Bexiga e ureter.                              D) Ureter e uretra. 
 
 
2) Observe o esquema. Depois, seguindo a numeração, responda às questões. 

 
 
A) Qual o nome das estruturas indicadas por 1, 2, 3 e 4? 
 
B) Em que parte o sangue é filtrado? 
 
C) Onde a urina é armazenada antes de ser eliminada do corpo? 
 
 
D) Qual a parte responsável pela condução da urina ao meio externo? 
 
3) O sistema urinário também pode ser atacado por germes, que 
provocam nefrite infecção: 
 
A) nos rins.                 B) na uretra.                C) na bexiga.             D) nos ureteres. 
 
4) As unidades filtradoras do sistema urinário são chamadas de: 
 
A) bexiga;            B) néfrons;                   C) ureter;           D) bacinete. 
 
5) Quais dessas substâncias não fazem parte da urina? 
 
A) Sais minerais.               B) Água.              C) Glicose.          D) Ureia. 
 
 
6) Relacione as letras das setas com a função das estruturas do sistema excretor. 

 
( ) recolhe a urina produzida, encaminhando-a para a bexiga; 
( ) leva até os rins o sangue a ser filtrado; 
( ) filtra o sangue e produz a urina; 
( ) leva para a circulação o sangue filtrado nos rins; 
( ) conduz a urina para o exterior; 



( ) acumula a urina até sua eliminação; 
 
7) Canal que conduz a urina da bexiga ao meio externo: 
 
A) ureter.               B) uretra.          C) colédoco.                 D) vagina. 
 
8) A principal função do sistema urinário humano é remover: 
 
A) todo o excedente de água do organismo. 
B) os restos de alimentos não aproveitados pelo sistema digestório. 
C) os gases produzidos pela respiração celular. 
D) do organismo as substâncias tóxicas resultantes das atividades celulares. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - Profª Aurea Maria Moraes      8º ano  

Multiplicação entre monômios 

 

Ao multiplicar monômios em que as partes literais são semelhantes devemos seguir os 

seguintes passos: 

1º passo: multiplicar os coeficientes 

2º passo: conservar a parte literal e somar os expoentes. 

 

Exemplos: 

a) 2x . 2x = 4x² 

b) 4xy . 6xy² = 24x²y³ 

c) 10a²b . 9a²b³ = 90a4b4 

d) 5xyz . 6x²y³z = 30x³y4z² 

 

Ao multiplicar monômios com parte literal diferente devemos: 

1º passo: multiplicar os coeficientes 

2º passo: agrupá-las, se as letras forem diferentes 

Exemplos: 

a) 2x . 3y = 6xy 

b) 4ab  . 5z = 20abz 

c) 20c . 2ab = 40abc 

d) x . 6a = 6xa 

Divisão entre monômios 

Parte literal semelhantes 

1º passo: dividir os coeficientes 

2º passo: conservar a parte literal e subtrair os expoentes 

Exemplos: 

a) 5x³ : 5x² = x 

b) 10x² : 2x = 5x 

c) 30z : 5z = 6z0 = 6.1 = 6 

d) 20b³ : 10b = 2b² 



 e) (10xy)   (5x) = 2x0y = 2y 

     1) Calcule os produtos: 
 

a) 3x . 10x = 

b) (-5a2) . (2a) = 

c) (10a2b) . (-ab) = 

d) (-4a) . (-2xy2) = 

e) 6x2ym4 . 5xy3m . 2x3ym2z = 

f) 12abc . 2a3b4 . 5ab3c5m =  

g) 9a6 . a = 

h) (3y) . (-13y) = 

i) 
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j) 3x . (2a – x ) = 

k) (a3 – 1) . 6a = 

l) –2ab . (a3 – 4ab – b ) = 

m) (mx – 2ny + mn) . 4 mn = 

n) x4 . (x3 – x2 + x – 2) = 

o) x.y . (x – y + x.y) = 

p) 5x2 . (3x3 – x2 – 4x + 10) = 

q) (9x2 – 6x)   (3x) = 

r) (-36a4 – 24a2 + 12a)   (-4a) = 

s) (44x5 + 22x4 – 33x3 + 11x2)   (-11x2) = 

t) (42x5y6 – 35 x4y3 – 21x3y4)   (7x2y3) = 

   u) ( 35x10 – 7x ) ÷ 7x = 

        v)  ( 24a2x2 + 48a3x2 – 60a2x3 ) ÷ (-12a2x2) = 

   x) ( 7xy + 42x3y2 – 21x2y3 ) ÷ ( 7xy ) = 

    y)( 25x2y – 40y2) ÷ (- 5y ) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pausa para se reconectar com 
 quem somos e com nosso sonhos.... 

 
 O que o momento atual traz, não é simples, com muito a se fazer e um 
grande senso de urgência. Mas também abre possibilidades para refletir sobre 
nossas crenças e pensar em alternativas para quando tudo voltar ao normal. 
 Dessa forma, a atividade desta semana sugere uma reflexão. 
 Realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno cartaz para 
escrever uma frase curta, com letra grande, legível e colorida para que apareça na 
foto. 
 

 

 

Aulas Complementares 

Décima Primeira Semana 

Turma: Oitavo Ano 

Professor: Simone Mendonça da Silva 

Disciplina: Ensino Religioso 

Conteúdo: CARTAZ, FOTOGRAFIA E REFLEXÃO 



Aulas Complementares 

Décima Primeira Semana 

Turma: Oitavo Ano 

Professor: Simone Mendonça da Silva 

Disciplina: Língua Inglesa 

Conteúdo: THERE IS, THERE ARE, THERE WAS E THERE WERE 

 

 



 

 

 

 

 

 



6. Escreva as frases no plural: 
a) There is a rose in the vase. 

There are roses in the vases. 

b) There is a flower in the garden. 
____________________________ 

c) There is a boy in the car. 
____________________________ 

d) There was a bird on the wire. 
____________________________ 

e) There was a girl in the street. 
____________________________ 

f) There is a blue car in the street. 
____________________________ 

7. Escreva as frases no tempo passado: 
a) There is a red rose in the vase. 

There was a red rose in the vase. 

b) There are many pictures in this 
book. 
____________________________ 

____________________________ 

c) There is a bus on the corner. 
____________________________ 

d) There are dogs in the garden. 
____________________________ 

e) There are boys playing football. 
____________________________ 

f) There is a teacher in the class. 
____________________________ 

 

8. Passe as frases para a forma 
interrogativa. 
Observe o modelo: 

a) There are cars in the street. 
Are there cars in the street? 

b) There was a plane in the sky. 
______________________ 

______________________ 

c) There are girls playing in the 
park. 
______________________ 

______________________ 

d) There were roses in the garden. 
______________________ 

______________________ 

e) There is a bus in the picture. 
______________________ 

______________________ 

9. Traduza as frases: 
a) There are many birds on the 

wire. 
_________________________ 

_________________________ 

b) You can also see some cats. 
_________________________ 

_________________________ 

c) I can see many things. 
_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE HISTÓRIA – PROFESSOR GELSON 

TRABALHO DE AVALIAÇÃO – INCONFIDÊNCIA MINEIRA E CONJURAÇÃO BAIANA 
 

1 – No ano de 1789, dois acontecimentos importantes marcaram a História mundial e a História do Brasil: a 
Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Estabelecendo uma relação entre estes dois acontecimentos, 
podemos dizer que tiveram a mesma fonte de inspiração, fato que justifica a necessidade de conhecer a nossa 
história no contexto global. Sobre a Inconfidência Mineira, assinale o item correto: 
a) Ela foi inspirada nas camadas mais pobres da colônia, exploradas pela metrópole. 
b) Inspirou-se nos princípios do socialismo utópico de Sant-Simon, bem como nos ideais absolutistas defendidos 
pelos pensadores iluministas. 
c) Ela inspirou-se no pensamento iluminista fortemente difundido pela Europa, que pregava ideias de liberdade, 
igualdade e fraternidade. 
d) Ela aconteceu devido à forte pressão exercida pela metrópole exigindo a emancipação política do Brasil. 
e) A vitória dos inconfidentes transformou a região das Minas Gerais numa República, ainda que temporariamente. 
 
2 – Quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que: 
a) recebeu influências do positivismo, introduzido em Minas Gerais por uma burguesia intelectual e alimentada por 
uma crise econômica. 
b) revelou nuances de rebeldia contra os rigores da política fiscal metropolitana sobre a capitania das minas, 
executada pela Casa de Contratação. 
c) apresentou caráter nativista, ideologicamente alimentado pelos princípios mercantilistas, difundidos pela 
maçonaria. 
d) visava à independência da colônia e pretendia concretizar-se quando da cobrança dos impostos atrasados. 
e) apresentou caráter separatista, visava à independência da colônia, mantendo a monarquia e a capital no Rio de 
Janeiro. 
 
3 – Ao mesmo tempo em que se desenvolvia, em Portugal, uma política de reforma do absolutismo, surgiram 
conspirações na colônia. Elas estavam ligadas à novas ideias e a acontecimentos ocorridos na Europa e nos 
Estados Unidos, mas também à realidade local. A ideia de uma nação brasileira foi se definindo à medida em que 
setores da sociedade da colônia passaram a ter interesses distintos da metrópole ou a identificar nela a fonte de 
seus problemas. Uma dessas conspirações foi a Inconfidência Mineira. Sobre o grupo que organizou esse 
movimento, é correto dizer: 
a) Era heterogêneo, de origem social variada, com ideias diferentes sobre as transformações sociais que o 
movimento deveria provocar. 
b) Era um pequeno grupo de mineradores, preocupados unicamente em não pagar mais impostos à metrópole, pois 
a extração do ouro tinha diminuído, e a Coroa continuava a cobrar o quinto. 
c) Era um grupo homogêneo de intelectuais, inspirados no Iluminismo e no liberalismo da Revolução Americana. 
d) Eram todos jovens, filhos da elite colonial, que tinham ido estudar na Europa. 
 
4 – Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana: ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia 
o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil 
a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, porque: 
a) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. 
b) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial. 
c) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e 
políticas. 
d) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos 
objetivos dos militares. 
e) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e 
escravos como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. 
 
5 – A Conjuração Baiana (1798) caracterizou-se por ser um movimento que: 
a) teve participação popular, com vista à concretização de reivindicações sociais. 
b) atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. 
c) envolveu, predominantemente, grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana. 
d) visava a impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil. 



e) criou condições favoráveis à concretização da “inversão brasileira” (1808-21). 
 
6 – A crise do sistema colonial foi influenciada pelas ideias da Independência dos Estados Unidos e da Revolução 
Francesa. Nesse contexto, houve rebeliões planejadas pelas elites proprietárias de terras e pelas camadas 
populares no Brasil do final do século XVIII. A historiografia tradicional e a memória oficial dão ênfase à 
Inconfidência Mineira, movimento abortado, de caráter elitista, que não questionava a desigualdade social no 
Brasil Colônia. Já a história social, corrente historiográfica que enfatiza os movimentos sociais e discute os 
conflitos entre os diferentes projetos dos grupos sociais na formação da sociedade brasileira, dá maior ênfase à 
________, um movimento que, em 1798, foi planejado por intelectuais, padres, soldados, alfaiates, mulatos e 
negros que pregavam o fim da escravidão, da carestia e dos privilégios do sistema colonial, tendo entre seus 
líderes Agostinho Gomes e Cipriano Barata. 
a) Guerra dos Mascates 
b) Rebelião de Felipe dos Santos 
c) Revolta dos Cabanos 
d) Conjuração Baiana 
e) Revolta de Beckman 
 
7 – Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em 
comum, mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação das camadas mais 
pobres. 
Esse enunciado se refere à: 
a) Inconfidência Mineira. 
b) Sabinada. 
c) Confederação do Equador. 
d) Conjuração Baiana. 
e) Cabanagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina de Geografia – Profª Andréia  8º ano 

         Assistir o vídeo abaixo no youtube: 

https://youtu.be/Sb9740wDcuQ 

Tema: A economia e o modos de produção 

 

Ler o texto, colar no seu caderno ou se preferir pode copiar, não esquece de resolver 

as questões que estão relacionados abaixo. 

 

MODOS DE PRODUÇÃO 

  Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, da 

distribuição e do consumo de bens e serviços, ou seja, participam da vida econômica da 

sociedade. 

 Ex: operários quando trabalham estão ajudando a produzir, com o salário que 

recebem, compram algo, estão participando da distribuição, pois estão comprando bens e 

consumo. Participando da atividade econômica de consumo de bens e serviços.  

O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e 

serviços, como os utiliza e os distribui. 

 O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e 

pelas relações de produção existentes nessa sociedade. 

 

                                   Modo de produção primitivo: 

 O modo de produção primitivo designa uma formação econômica e social que 

abrange um período muito longo, desde o aparecimento da sociedade humana. 

  Na comunidade primitiva os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de 

produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva, ou seja, de todos. As relações 

de produção eram relações de amizade e ajuda entre todos; elas eram baseadas na 

propriedade coletiva dos meios de produção, a terra em primeiro lugar. Também não 

existia o estado. 

 

 

 

 

 

                       

 

 



  Modo de produção escravista:  

Na sociedade escravista os meios de produção (terras e instrumentos de produção) 

e os escravos eram propriedade do senhor. O escravo era considerado um instrumento, 

um objeto, assim como uma ferramenta. Os senhores eram proprietários da força de 

trabalho (os escravos), dos meios de produção (terras, gado, minas, instrumentos de 

produção) e do produto de trabalho. 

 

 

 

 Modo de produção asiático:  

         O modo de produção asiático predominou no Egito, na China, na Índia e também na 

África do século passado. Tomando como exemplo o Egito, no tempo dos faraós, vamos 

notar que a parte produtiva da sociedade era composta pelos escravos, e pelos 

camponeses, que também eram forçados a entregar ao Estado o que produziam.: - A 

propriedade de terra pelos nobres; - O alto custo de manutenção dos setores improdutivos; 

- A rebelião dos escravos. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios:  

1. Explique modo de produção.  

2. Explique Modo de produção primitivo. 

 3. Explique Modo de produção escravista. 

 4. Explique Modo de produção asiático. 

                                                                                                          Bom trabalho!!! 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS – PROFESSORA ANGELITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Futsal 

 Faça o alongamento de praxe (que fizemos sempre). 

 Coloque 6 garrafas pets com distância de 1 metros entre elas.  

*Faça um zigue-Zague com a parte interna do pé, primeiramente com o pé 

direito vá e volta no zigue-zague. *Depois com o pé esquerdo. 

*Continue no zigue-zague só que ao fazer a curva deixe a bola escapar um 

pouco e retome ela com a sola do pé em ambos os lados, vá e volte no 

zigue-zague. 

*Conduza a bola até passar o cone e puxe a para trás retome para o outro 

cone com a sola do pé. 

*Agora coloque as garrafas 3 de um lado conte uns 10 passos e coloque as 

outras 3. Faça como estivesse dando um drible nas 3 garrafas após os 

dribles conduza a bola até as outras 3 garrafas e faça o mesmo drible de 

antes e segue o exercício durante uns 10 minutos. 

*Faça um gol...conduza a bola livremente e chute a gol sempre com a 

parte interna, primeiro com pé esquerdo, depois com o pé direito e logo 

após com a parte externa do pé vulgo três dedos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 8º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

A Missão Artística Francesa 

A convite da Corte portuguesa veio ao Rio a Missão Artística Francesa, chefiada por Joaquim 
Lebreton, e composta por um grupo de artistas plásticos. Dela faziam parte os pintores Jean-Baptiste 
Debret e Nicolas Antoine Taunay, os escultores Auguste Marie Taunay, Marc e Zéphirin Ferrez e o 
arquiteto Grandjean de Montigny. Esse grupo organizou, a partir de agosto de 1816, a Escola Real das 
Ciências, Artes e Ofícios, transformada, em 1826, na Imperial Academia e Escola de Belas-Artes. 

Durante os cinco anos em que aqui permaneceu Taunay, o pintor, produziu cerca de trinta 
paisagens do Rio de Janeiro e regiões próximas. Entre elas está "Morro de Santo Antônio em 1816", que 
compõe o acervo do Museu Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro. 

Debret, por sua vez, realizou no Brasil uma imensa obra . Fez vários retratos da família real, 
aquarelas e desenhos sobre o cotidiano da cidade, retratando as atividades dos escravos, dos grupos 
indígenas e, também, sobre os fatos da vida da Corte. 

Pintou cenários para o Teatro São João (atual João Caetano) e realizou trabalhos de 
ornamentação da cidade do Rio de Janeiro, para festas públicas e oficiais, como a aclamação do rei D. 
João VI. Além disso, foi professor de pintura histórica na Academia de Belas-Artes criada por D. João, 
tendo permanecido no Brasil durante quinze anos. 

Um de seus trabalhos mais conhecidos é o livro " Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil," publicado 
em três volumes. Nele Debret assim retrata o mulato brasileiro: "É o mulato no Rio de Janeiro, o homem 
cuja organização pode ser considerada mais robusta: esse indígena, semi-africano, dono de um 
temperamento em harmonia com o clima, resiste ao grande calor. Ele tem mais energia que o negro e a 
parcela de inteligência que lhe vem da raça branca serve-lhe para orientar mais racionalmente as 
vantagens físicas e morais que o colocam acima do negro. É naturalmente presunçoso e libidinoso, e 
também é irascível e rancoroso, oprimido, por causa da cor, pela raça branca que o despreza e pela negra 
que detesta a superioridade de que ele se prevalece." 

 

 



No campo da arquitetura, a Missão Francesa desenvolveu aqui o estilo neoclássico, abandonando 
os princípios barrocos. O principal responsável por essa mudança foi o arquiteto Grandjean de Montigny, 
autor do projeto do prédio da Academia de Belas-Artes, construído em 1826, da Casa da Moeda (atual 
Casa França - Brasil) e do Solar da Baronesa, situado onde é hoje o campus da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, entre outros. 

 

ATIVIDADE: 

Assim como a missão Francesca era de retratar o cotidiano, chegou a sua vez de retratar a sua 
realidade dessa quarentena. 

Desenhe ou fotografe como tem sido a esses dias de quarentena. 

Principalmente escreva como você tem se sentido e o que aprendeu com esses dias de 
distanciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. Pique a 

cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola picada para refogar. 

Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um 

garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o tempero. 

Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente a farinha de trigo. 

Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por 

aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver dourado e firme e, depois 

de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser retirado do forno. (Caso você 

não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 10 

passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o planejamento 

do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições 

e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer laços entre pessoas 

que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 
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