
        

           COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA   

 

ATIVIDADES DOMICILIARES 

8ºANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

   GEOGRAFIA -  8ºANO - TURMA A 

Professora: Cristiane Vione   

               

 

1. Leitura dos conteúdos da p. 184 à 217- Revisão. 

2. Realizar a dose mínima do TC online. 

3. Terminar o diagrama sobre as indústrias transnacionais. (Conforme sugestão abaixo)  

4. Acrescentar ao diagrama mais uma informação se a indústria pesquisada realizou fusão 

(fusão de empresas ou sociedades consiste numa operação que une diferentes companhias 

para a formação de uma nova). Observe o modelo a seguir:  

a) Borda na folha A3 de 2cm 

b) Criar título para ao diagrama 

 

               

 

5. Criar uma tabela com aspectos positivos e negativos da entrada das transnacionais no Brasil. 

 

 

 

 



Sugestão de sites:  

FORBES: disponível https://forbes.com.br/listas/2016/06/30-maiores-empresas-do-mundo-que-

atuam-no-brasil/ 

EMPRESAS MULTINACIONAIS: disponível: 

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/empresas_multinacionais.htm. 

REVISTA EXAME: disponível: https://exame.abril.com.br/negocios/as-45-companhias-brasileiras-

mais-internacionalizadas/. 

EMPRESOMETRO: disponível: https://blog.empresometro.com.br/lista-de-empresas-100-maiores-

mundo/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  GEOGRAFIA -  8ºANO - TURMA B 

Professora: Cristiane Vione   

               

                                                                                                                

1. Leitura dos conteúdos da p. 184 à 211- Revisão. 

2. Realizar a dose mínima do TC online. 

3. Construir  um  diagrama sobre as indústrias transnacionais. (Conforme sugestão abaixo)  

4. Acrescentar ao diagrama mais uma informação se a indústria pesquisada realizou fusão 

(fusão de empresas ou sociedades consiste numa operação que une diferentes companhias 

para a formação de uma nova). Observe o modelo a seguir:  

a) Borda na folha A3 de 2cm 

b) Criar título para ao diagrama 
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Sugestão de sites:  

FORBES: disponível https://forbes.com.br/listas/2016/06/30-maiores-empresas-do-mundo-que-

atuam-no-brasil/ 

EMPRESAS MULTINACIONAIS: disponível: 

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/empresas_multinacionais.htm. 

REVISTA EXAME: disponível: https://exame.abril.com.br/negocios/as-45-companhias-brasileiras-

mais-internacionalizadas/. 

EMPRESOMETRO: disponível: https://blog.empresometro.com.br/lista-de-empresas-100-maiores-

mundo/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8º ANOS TURMAS A e B 

 

CIÊNCIAS 

Professora Carla Cristina Jung dos Santos 

Biologia: 

 Estudar tabelas das páginas 279 e 283. 

 

 Ler os textos “De olho” das páginas 278, 279, 281, 293.  

  Registrar no caderno o que entendeu de cada um dos textos. 

 

Física: 

 Ler os textos “Você sabia?” das páginas. 

  344, 348, 351, 354, 363. 

   Registrar no caderno o que entendeu de cada um dos textos. 

  Estudar os módulos vistos até a última aula. 

  Assistir filmes/documentários sugeridos nos diferentes módulos estudados. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MATEMÁTICA 

Professora Ana Carla Gabbi 

 

● Conclusão das atividades do módulo 4, páginas 435 até 438. 
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HISTÓRIA 

Professora Fátima Kommers 

 

● Elaborar um resumo dos módulos 2 e 3; páginas 122\146 

● Realizar as atividades da plataforma- dose mínima e dose para leão (apenas as 

estudadas).  

● Realizar os exercícios da apostila páginas 160\161\162.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LÍNGUA INGLESA 

Professora Cíntia Berlesi 

● Revisar Módulo 4 (verbo to be e verbos regulares e irregulares); 

● Estudar a tabela de verbos – páginas 181 e 182. 

● Fazer o tema de casa – páginas 40 e 41. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Professora Bianca Terra 

● Terminar a leitura das obras literárias O MISTÉRIO DA CASA VERDE ou DEZ DIAS DE 

CORTIÇO; 

● Revisar o módulo 2; 

● Resumir no caderno o módulo 5. 


