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Recado do professor: 
 

 
Olá Ferinhas, e aí, estão se cuidando? Estou sentido a falta de vocês, das perguntas, daquela atenção e até 
do barulho, acredita? por isso, preparei esta atividade com muito carinho, para que possa sentir como 
estamos juntos neste momento. É importante ficar em casa. Preparei essas atividades para vocês irem 
estudando, para continuar atualizados no mundo da Química. Usem o livro e a internet para resolver, não 
saiam de casa, ok? Ah, lavem bem as mãos e vamos pensar positivo, pois tudo vai dar certo! 
 
Com amor, 
 
Tios: SAULO e PIETRO. 

 
DISCIPLINA: QUÍMICA 
Professores: SAULO E PIETRO 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
CAPÍTULO 2, tópico 1, pág 827 até 834; 

 1. O cenário energético no Brasil e no mundo, pág 830 

 1.1. Fontes de energia renováveis e não renováveis, pág 831 
 
 
Estratégia de estudos:  

 Leitura do conteúdo do livro (pág 827 até 834) 

 Para aprofundar fazer resumo do artigo: “Gás natural: a construção de uma nova civilização”,disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a06v2159.pdf  

 Fazer questões da pág 829, 834 
 
 
Sugestões de filmes:  

 Palestra TEDX: The Future of Energy | Taylor Wilson | TEDxUniversityofNevada 
https://www.youtube.com/watch?v=bB93E-C7OPo  

 

 Palestra TEDX: Imprimindo Energia Limpa | Marcos Maciel | TEDxBrasilia, 
https://www.youtube.com/watch?v=XAPkbHO-LKA  

 

 Episódio: CIÊNCIA NUA E CRUA, ENERGIA, link:  
https://www.youtube.com/watch?v=4UdtEmMYw18  

 
Sugestões de livros:  

 BORSATO, D; ET. AL., COMBUSTIVEIS FÓSSEIS - CARVAO E PETRÓLEO. Editora: EDUEL; Edição: 1 , 2009. 
 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Construção de um biodigestor caseiro como uma tecnologia acessível a suinocultores da agricultura familiar, link: 
https://www.pubvet.com.br/uploads/99847100f1854f40ea1fa90623f5db64.pdf  

 Biomassa e energia, http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/Vol32No3_582_03-QN08645.pdf  
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a06v2159.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bB93E-C7OPo
https://www.youtube.com/watch?v=XAPkbHO-LKA
https://www.youtube.com/watch?v=4UdtEmMYw18
https://www.pubvet.com.br/uploads/99847100f1854f40ea1fa90623f5db64.pdf
http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/Vol32No3_582_03-QN08645.pdf


 

Programa de 
Assistência 
Pedagógica 

8º ANO 

 

  

ORIENTAÇÕES PARA OS  ESTUDOS 8º ANO 
2 

 

SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
CAPÍTULO 2, tópico 2, pág 835 até 839; 

 2. Combustíveis fósseis, pág 835 

 2.1 e 2.2 Carvão mineral e Petróleo, pág 836 

 2.3 Gás natural, pág 838 
 
Estratégia de estudos:  

 Leitura do capítulo, pág 835 até 839 

 Fazer exercícios das págs 838 e 839 
 
Sugestões de filmes:  

 Big Bigger Biggest - Oil Rig | National Geographic Documentary, 
https://www.youtube.com/watch?v=Rmvq1oBboMU 

 How Big Oil Conquered the World - History Channel Documentary 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6r8nkxCKO4  

 
Sugestões de livros:  

 Daniel Yergin (Autor), Leila M. U. Di Natale (Tradutor), Maria C Guimarães (Tradutor), O petróleo: Uma história 
mundial de conquistas, poder e dinheiro, Editora: Paz & Terra, 2012. 

 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 Combustíveis – materiais essenciais para prover energia à nossa sociedade, 
http://www.scielo.br/pdf/rmat/v18n3/00.pdf 

 Biocombustíveis: o mito do combustível limpo, http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc28/03-QS-3207.pdf  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rmvq1oBboMU
https://www.youtube.com/watch?v=Q6r8nkxCKO4
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc28/03-QS-3207.pdf

