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Componente Curricular: Língua Portuguesa Atividade 04 do PET 04 – MG 

Data: 05/10/2020 Turma: 8º ano 
Objetivo do conhecimento: 

Consideração das condições de produção de textos de divulgação 
cientifica; Estratégias de escrita. 

(EF69LP35B) Produzir, revisar e editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, 
tais como artigo de divulgação cientifica, artigo de opinião, reportagem 
cientifica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital 

colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento cientifico, 
relato (multimidiatico) de campo, tendo em vista seus contextos de 
produção, que podem envolver a disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 
publico especifico ou a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo 
realizados. 

Professora: Jordana Teixeira  

Aluno (a):  
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Lets Go! 

 
Stay open to new things 

 

By default, humans are programmed to adapt to new things. It’s the sceptical behaviour and a 
feeling to lose a war, prevents us to do so. But refusing to accept anything new does not mean 
that it will not happen. If nature has initiated something, it will happen. Your refusal will not stop 
letting it happen. But, your refusal to accept, will forbid you to take advantage of the new 
inventions for your own work. 

NOREIGA, Alex. Stuff No One Told Me — Wisdom of Life. Disponivel em: http://snotm.com/. Acesso em: 05 Julho 2020. 
 

 

Componente Curricular: Língua Inglesa Atividade 04 do PET 04 – MG 

Data: 05/10/2020 Turma: 8º ano 

Objetivo de conhecimento: Compreensao geral e 
especifica: leitura rapida (skimming, scanning). 
Hipoteses sobre a finalidade de um texto. 
Construcao de sentidos por meio de inferencias e 
reconhecimento de implicitos. 
Construcao de repertorio lexical. 
Identificacao de tempos verbais.. 

HABILIDADES:  

(EF08LI18) Construir repertorio cultural por meio do 
contato com manifestacoes artistico-culturais 
vinculadas a lingua inglesa (artes plasticas e 
visuais, literatura, musica, cinema, danca, 
festividades, entre outros), 
valorizando a diversidade entre culturas. 
(EF08LI19) Investigar de que forma expressoes, 
gestos e comportamentos sao interpretados em 
funcao de 
aspectos culturais. 

Professora: Jordana Teixeira 
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