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ATIVIDADES 
CIÊNCIAS 8° ano 

 
 

 
 
 
Atividade 1. "Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alime nto seja seu 
remédio" (Hipócrates) . 
 
Assista ao documentário MUITO ALÉM DO PESO com sua família. Depois de 
assistirem, conversem entre si sobre o que acharam do tema abordado, das opiniões 
apresentadas na película e, principalmente, quais as suas opiniões acerca da 
alimentação de vocês no dia a dia. 
 
Agora, no seu caderno, responda a algumas questões: 
 

1. Segundo os especialistas entrevistados, quais são os três piores alimentos? 
 

2.  O que os especialistas dizem sobre a propaganda veiculada a crianças e o 
que dizem os profissionais de Marketing? E você, como se posiciona diante 
desse debate? 
 

3. No filme podemos notar que muitas crianças não conhecem algumas frutas ou 
confundem umas com as outras. A que se deve esse fenômeno? Dê sua 
opinião baseando-se no filme. 
 

4. No documentário, relacionam a indústria alimentícia à indústria da guerra. 
Quais referências os especialistas fazem entre as duas? 
 

5. Você e sua família gostaram do filme? Indicariam a alguém? O que mais 
chamou a atenção de vocês?  

 
Atividade 2: Sistema Reprodutor 1ª parte. 
 
Nas páginas 8 e 9, observe a imagem de abertura da unidade 1 e leia o texto que a 
acompanha. Depois leia o texto da página 10. 
 
OBJETIVO: Discutir a temática de gênero, suas diferenças anatômicas (do corpo) e 
sociais. 
 
 
PESQUISE: Faça uma busca na internet ou pergunte a familiares da letra da música 
“tem pouca diferença”, de Jackson do pandeiro. Cantem e reflitam sobre o conteúdo 
dessa famosa música. 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PIRAJÁ DA SILVA 
 

ANO/TURMA:   ________       Turno: ____________ 
 

Professor(a): Eric Machado 
 

Aluno(a):_______________________________________________ 

“Investir em conhecimentos rende sempre melhores juros” (Benjamin Franklin) 



Leia o livro nas páginas 31 a 36 e responda às questões 1, 2 e 5, da seção PENSE E 
RESOLVA, na página 43.  
 
Atividade 3: Sistema Reprodutor 2ª parte. 
 
OBJETIVO: Identificar as transformações na puberdade e as implicações biológicas e 
sociais. 
 
No livro, leia os textos das páginas 37 a 42. 
 
Construa uma tabela na qual se destaque as diferenças masculinas e femininas na 
puberdade em cada estrutura anatômica: 
 

a) Genitálias 
b) Glândulas 
c) Pelos 
d) Músculos 
e) Ossos 
f) Menstruação/sêmen 
g) Voz 

 
Organize a tabela da forma como desejar, desde que as características e suas 
modificações possam ser consultadas facilmente para as próximas atividades. Você 
pode incluir outras características se desejar. 
 
VOLTEMOS AO LIVRO... 
 
No livro há uma indicação de vídeo que pode ser encontrado na internet no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vo3faJHSIZs&list=PLNM2T4DNzmq6paUItPodBI6ULJFDR
WzD_&index=7. Você pode também digitar: “que corpo é esse? Corpo em mutação” 
 
Responda às questões 3 e 4 da seção PENSE E RESOLVA na página 43 e a seção SÍNTESE, que 
pede que forme frases. 
 
 Para fechar o capítulo, leia o texto complementar das páginas 44 e 45 e responda às 
questões 1 a 4 que seguem. 
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