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ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 
8º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI 
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PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Hélio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

 

EQUIPE  
Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 

Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 
Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 

Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia Branquinho 
Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 

Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 
Educação Especial Inclusiva – Elilze Lessa 

Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 
Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 

Formação Continuada – Marlies Bengio 
MEPIRD – André Moraes 

Educação Integral – Paloma Rocha 
Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 
 

PROFESSORES COLABORADORES 
Elinete Amaro da Silva 

Luci de Carvalho Gomes 
Vivia Monalisa Oliveira de Moura 

Marcelo B. Quixaba 
Francine Vieira Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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1- ATIVIDADE 
 

1.O que é energia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.Identifique as formas de energia: 

a) Energia relacionada a transformações químicas. 

______________________________________________________________ 

b) Energia relacionada ao movimento do corpo. 

______________________________________________________________ 

c) Energia armazenada em um corpo que está a certa altura. 

______________________________________________________________ 

d) Energia relacionada à emissão de luz. 

______________________________________________________________ 

e) Energia relacionada a fenômenos que envolvem propriedades elétricas da matéria. 

______________________________________________________________ 

 

 

3.O que são fontes de energia renováveis? Cite exemplo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

4.O que são fontes de energia não renováveis? Cite exemplo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



            

     5.Identifique a fonte de energia e explique sua importância: 

 
 

- Assinale com um X a única resposta correspondente: 

 

1.Que são seres unicelulares? 

 

(A) São seres formados por uma única célula. 

(B) São seres formados por apenas duas células 

(C) São seres formados por Varia células. 

 

2.Quem descobriu a célula? 

 

(A) Iracy Mazzoni 

(B) Robert Hooke 

(C) Saimo Tempou 

 

3.O que é tecido de movimento? 

 

(A) É o tecido de células semelhantes que não executam a mesma função. 

(B) É o tecido de células diferentes que não executam movimento. 

(C) É o tecido de células semelhantes que executam a mesma função. 

 

- Complete: 

 

1.As partes que compõem uma célula são: membrana, _____________ e núcleo. 

 

2.Os três tipos de células que constituem o tecido sanguíneo são: vermelhos, 

____________________ ou plaquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – ATIVIDADE 

 

 

PANDEMIA – COVID19  
  

 Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença 

chamada coronavírus (COVID-19).   

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez 1937. No entanto, foi em 1965 

que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma 

coroa.  

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças 

pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais 

comuns que infectam os humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 

HKU1.  
  
  

O mundo está passando por essa pandemia, e com ela estamos colocando em prática a nossa 

higiene diária, que também é uma forma de prevenção.  

 

 

1. Cite abaixo alguns cuidados que você tem tomado como forma de prevenção:  
  
  

• ________________________________________________________  

  

• ________________________________________________________  

  

• ________________________________________________________  

 

 

 

 

 

3 – ATIVIDADE 

 

A vacina é formada por antígenos semelhantes ou mesmo idênticos aos dos organismos que 

causam as doenças mas são inofensivas. Eles são capazes de estimular a produção de anticorpos 

específicos no organismo.   
A vacinação deve começar no nascimento e se prolonga por toda a vida.  

  

1. Diferencie a imunização natural ativa e imunização artificial ativa.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

2.Qual a importância de se vacinar?   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3-Escreva sobre as seguinte doenças: Gripe e Dengue.  

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4-  De acordo com o que você já aprendeu sobre célula, faça a cruzadinha abaixo:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4-ATIVIDADE 

 

1.Complete as frases abaixo: 

 

a) Levando em consideração a organização do corpo humano, podemos afirmar que as 

______________________ são unidades funcionais do corpo, e o agrupamento dessas 

formam os __________________________. 

 

b) O ___________________ social se faz necessário nesse momento de pandemia. Mas 

precisamos cuidar de nossa saúde física e mental. 

 

2.Marque a alternativa correta 

A) Órgão é a unidade anatômica e funcional presente apenas em organismos pluricelulares. 

São exemplos de outros órgãos: 

 

( a ) lágrima e dentes.               ( b ) urina e pelos 

( c ) pulmão e coração.             ( d ) saliva e suor 

 

B) O vírus Covid-19 ataca principalmente as células do sistema: 

( a ) digestório                             ( b ) respiratório 

( c ) urinário                                 ( d ) nervoso 

 

 

 

3.Coloque V para verdade e M para mitos. 

 

(     ) Pessoas utilizando máscaras cirúrgicas podem contrair o Covid-19 , caso não 

higienizem adequadamente as mãos. 

(     ) Vitamina D cura ou previne a Covid-19. 

(     ) A vacina da gripe protege contra a Covid-19. 

(     ) Algumas pessoas são mais vulneráveis ao coronavírus. 

 



 

 

 

4.Pesquise e defina 

 Endemia 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Pandemia 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Epidemia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Surto 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

 

5.Correlacione 

( 1 ) Nutrição 

( 2 ) Nutrientes 

( 3 ) Vitaminas 

( 4 ) Sais minerais 

(     ) São nutrientes que regulam as atividades que ocorrem no organismo. 

(     ) São nutrientes que fornecem ao organismo elementos químicos, como sódio, potássio, 

cálcio e ferro. 

(     ) São compostos que fornecem energia, estrutura e regulação nas diferentes funções do 

organismo. 

(     ) É o conjunto de processos que envolve a digestão, a respiração , a circulação e a 



excreção. 

 

5 - ATIVIDADE 
 

1.Complete as frases abaixo: 

 

A. Levando em consideração a organização do corpo humano, podemos afirmar que as 

______________________ são unidades funcionais do corpo, e o agrupamento dessas formam 

os __________________________. 

 

B. O ___________________ social se faz necessário nesse momento de pandemia. Mas 

precisamos cuidar de nossa saúde física e mental. 
 

 

2.Marque as alternativas corretas: 

 

 Órgão é a unidade anatômica e funcional presente apenas em organismos pluricelulares. São 

exemplos de outros órgãos: 
 

A. Lágrima e dentes.                
B. Urina e pelos 

C. Pulmão e coração.              
D. Saliva e suor 

 

 O vírus Covid-19 ataca principalmente as células do sistema: 
 

A. digestório                   C. urinário  
B. respiratório                D. nervoso 
 
 

3.Coloque V para verdade e M para mitos. 

 

Pessoas com máscaras cirúrgicas podem contrair o Covid-19 se não tomar os cuidados de 

contato com as mãos. 
 

Vitamina D cura ou previne a Covid-19. 
 

A vacina da gripe protege contra a Covid-19. 
 

Algumas pessoas são mais vulneráveis ao coronavírus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6 – ATIVIDADE 
 

1- Todos os seres vivos são formados por células. O esquema a seguir representa uma célula. 
a) Quais as partes de célula indicadas pelas setas?  

 
 
 

 
 

      2- Relacione:  
(1                               
         (1) Membrana plasmática                    (      ) Contém a herança hereditária 

                                                                     (      )  Envolve a célula e seleciona o que entra é o que da célula 
         (2) Citoplasma                                        (      ) É formado por várias estruturas que desempenham  

                                                                               Funções específicas: lisossomos, ribossomos, Mitocôndrias. 
   (3) Núcleo                                                      
 
                                                               

3- 3.Responda:   
a)    a. O que são seres unicelulares? 
...  ______________________________________________________________________________ 
 
 
b)    b.O que são seres pluricelulares? 
...   _____________________________________________________________________________ 
4-          
      4.Qual o nome da estrutura encontrada no citoplasma que parece uma “boca banguela”? 

    
 

 ............................................... 
...  
 
A       - A função dela é:  (     ) respiração celular                 (     ) digestão celular. 
 
5-  5.Identifique no desenho as partes do corpo de um indivíduo (cabeça. Tronco e membros): 
 

 
 
 

 



 


