
CESM 

8° Ano do Ensino Fundamental
Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, 

impreterivelmente, na Segunda-feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Inicie o ano cumprindo suas tarefas e adquirindo mais conhecimento.

Tarefa 1 - Inglês - Tik Tok 
Sucesso entre as mais diversas faixas etárias, o aplicativo de vídeo curtos TikTok entrou para a lista 
da consultoria SensorTower dos mais baixados, mundialmente, no primeiro trimestre de 2019. 
Com mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo globo terrestre, o aplicativo é uma das 
redes sociais mais utilizadas dos dois últimos anos. Desenvolvido pela empresa de tecnologia 
chinesa Bytedance, o aplicativo ganhou popularidade após ter sido combinado com o antigo 
Musical.ly. 
O TikTok passou a ter a função de gravar vídeos de 15 segundos, assim como acontece no 
Instagram Stories. O foco dos vídeos era dublagem sincronizada de músicas e, no TikTok, o 
usuários podem gravar tanto vídeos de humor como realizar dublagens. 

Escolha um amigo ou familiar para gravar o seu vídeo. Selecione a música e utilize o app para 
gravar seu mini clipe. Você pode se basear em um tema ou acontecimento importante. 

Para se inspirar pesquise Tik Tok no Youtube e assista alguns. 

Seu vídeo deverá ser entregue em pen drive com seu nome, tema e turma. Os melhores serão 
postados no Facebook e Instragram da escola com a #CESMTikTok e concorrerão a um presente 
da escola que você vai gostar muito. 

Tarefa 2 - Ciências 

As mudanças no mundo tem sido tema de discussões, manifestações e estudos em todo planeta. A 

professora de Ciências (Jaqueline) solicitou a construção de um Barômetro caseiro para motivar 

provocações pedagógicas sobre o clima, previsão do tempo e pressão atmosférica.  

Barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica que auxilia bastante na 

previsão do tempo. Esse instrumento é utilizado em Estações Meteorológicas e normalmente 

possuem um custo elevado. Vamos agora ensinar como fazer um barômetro caseiro para 

monitorar a pressão atmosférica de onde você mora!

Pesquisando na internet, você encontra o passo a passo e vídeos aulas de como fazer um 
Barômetro Caseiro.

Tarefa 3 - Arte

Dia 8 de Março - Dia da Mulher. 
Utilizando papelão (de supermercado), confeccionem placas de 50 cm, com frases motivacionais 
sobre o Dia da Mulher. Podem também usar desenhos que ilustrem a data. Colem 1 bastão para 
que as placas fiquem firmes.  

Tarefa 4 - História

Pesquise (somente lendo) sobre a vida e obra do pintor Pierre Auguste Renoir. Separe 3 imagens 

(fotos) de telas de Renoir que você tenha gostado, revele em papel fotográfico, tamanho 30x20. 

Escreva seu nome complete. 

Tarefa 5 - Fazer o bem, faz bem! 

No período de carnaval, semana de descanso, faça uma boa ação (qualquer uma que seja) e registre através 

de um vídeo, contando detalhes da boa ação. A boa ação pode ser com alguém da família, com algum animal, 

com o meio ambiente ou como você preferir. O vídeo deve ser entregue em um pen drive, com nome do aluno 

e turma.

OBS: As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de 

avaliadas, serão pontuadas. A pontuação é para o 1° Bimestre. 
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