
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
PARA ROTINA DE ESTUDO

8º ANO

Período: 24 a 27/03/2020



ATIVIDADE 1 ATIIVIDADE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6

DICA DE HOJE: 24/03 - TERÇA-FEIRA

Leitura Roda de conversa Música Atividade Física Atividades 

domésticas

jogo

O aluno(a) 

deverá escolher 

uma crônica e 

fazer uma leitura  

silenciosa.

O aluno(a) 

deverá organizar 

uma roda de 

conversa com 

seus familiares 

sobre a 

quarentena e o 

corona vírus. 

Deverá anotar o 

que cada um 

acha sobre o 

assunto.

O aluno(a) 

deverá escrever 

uma letra de 

música que 

contenha 

orientações para 

toda a família a 

respeito do 

corona vírus. 

Após a produção, 

o aluno(a) deverá 

apresentar para 

todos, cantando.

Performance

Dança

Embaixadinhas

O aluno (a) 

deverá observar 

na sua residência 

se existem 

vasilhas com 

água parada em 

plantas, plásticos 

e outros, se 

houver, deverá 

descartar a água.

Stop



ATIVIDADE 1 ATIIVIDAE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6

DICA DE HOJE: 25/03- QUARTA-FEIRA

Produção textual Jogos Atividade Física Atividades 

domésticas

Pesquisa Desenho

O aluno(a) deverá 

escrever uma 

crônica a partir da 

sua vivência na 

quarentena.  

Lembrando-se que 

o texto deve 

apresentar fatos do 

cotidiano de forma 

simples e 

descontraída, 

seguindo uma linha 

de tempo.

O aluno(a) deverá 

organizar uma 

brincadeira de 

caça-tesouro. Ele 

elaborará várias 

pistas com enigmas 

para serem 

descobertas que 

auxiliarão 

encontrar o 

tesouro. Combine 

com os 

responsáveis o que 

poderá ser 

escondido. ( um 

bombom, um 

doce).

Embaixadinhas

Dança

O aluno(a)deverá 

organizar o armário 

de mantimentos, 

observando a 

validade dos 

produtos.

O aluno deverá 

escolher quatro 

produtos 

disponíveis no 

armário de 

mantimentos e 

anotar o valor 

nutricional de cada 

um, observando os 

seguintes aspectos: 

Gordura Trans; 

Gorduras 

saturadas; sódio.

O aluno deverá(a) 

desenhar a planta 

de sua casa, 

mantendo todos os 

cômodos e a 

disposição dos 

móveis.



ATIVIDADE 1 ATIIVIDAE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6

DICA DE HOJE: 26/03- QUINTA-FEIRA

Leitura Produção 

textual

Atividade Física Elaborando um 

gráfico

Jogos Atividades 

domésticas

O 

aluno(a)deverá 

ler o texto 

RELATOS DA 

MINHA 

INFÂNCIA

Relatos da 

minha infância -

http://www.reca

ntodasletras.co

m.br

O aluno deverá 

produzir um 

relato de sua 

infância que 

deverá ser 

compartilhado 

com um adulto 

da casa.

Embaixadinhas

Dança

O aluno(a) 

deverá fazer um 

levantamento 

dos seguintes 

dados: altura e 

peso de todos 

os membros da 

família. Em 

seguida deverá 

produzir um 

gráfico com os 

dados obtidos.  

Jogo da velha O aluno(a) 

deverá verificar 

as condições de 

seus vestuários, 

se necessitam 

de reparos ou se 

podem ser 

disponibilizados 

para doação.

http://www.recantodasletras.com.br/


ATIVIDADE 1 ATIIVIDAE 2 ATIVIDADE 3 ATIVIDADE 4 ATIVIDADE 5 ATIVIDADE 6

DICA DE HOJE: 27/03 - SEXTA-FEIRA

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade6

Leitura Roda de conversa Organizando as 

atividades

Campeonatos de 

tabuada

jogos Atividades Física

O aluno(a) deverá 

escolher um 

poema de Cecília 

Meireles para 

uma leitura 

silenciosa.

O aluno(a)deverá 

conversar com os 

membro da 

família a respeito 

da importância da 

poesia nos dias 

atuais. Fará 

anotações das 

falas.

O aluno(a) deverá 

organizar a rotina 

da família, após 

consulta com 

todos os membros 

familiares. Qual a 

responsabilidade 

de cada um, 

inclusive a sua. 

Deverá produzir 

um quadro com as 

atividades.

O aluno(a) 

organizará um 

campeonato de 

tabuada para que 

todos os membros 

participem. 

Deverá elaborar 

contas de adição, 

subtração, 

multiplicação, 

divisão. Cada 

participante  terá 

um tempo para 

resolver cada 

operação.

Stop

Nome de países, 

cidades, bairros

Embaixadinhas

Dança



BOA SEMANA!


