
 

Colégio Equipe – 2019 

Roteiro de Recuperação Final de Ciências - 8º ano 

 

Trabalho Individual – Peso 1 

 

PARA ENTREGAR NO DIA DA PROVA, dia 10/12 

 

Como atividade para a recuperação de Ciências é necessário que o aluno confeccione uma pesquisa 

sobre 5 sistemas corporais humanos, contemplando:  

 

- As funções desses sistemas; 

- os principais órgãos que constituem esses sistemas; 

- os hormônios que estão relacionados a esses sistemas e 

- as principais doenças que podem acometer esses sistemas. 

 

Ao final da pesquisa, faz-se necessária a declaração das referências bibliográficas utilizadas (ao 

menos duas fontes, sendo uma necessariamente um livro didático e outra podendo ser um dos sites 

abaixo listados). 

 

Os sistemas que deverão ser abarcados pela sua pesquisa são: sistema respiratório, circulatório, 

nervoso e reprodutivo (incluindo meiose e a formação de gametas masculinos e femininos).  

 

Como sugestão de fontes de pesquisa, indico os livros  

Fundamentos da Biologia Moderna – Amabis e Martho 4ª Edição (disponível na Biblioteca do Equipe) 

ou quaisquer livros didáticos de oitavo ano do Ensino Fundamental II cuja temática seja “Corpo 

Humano”.  

 

Quanto aos sites possíveis, indico: 

- Os Canais de vídeo aulas Kuadro, MeSalva! e Biologia Total. 

- Ou os sites Infoescola, sobiologia ou Biomania 



Avaliação de Recuperação – Peso 1  

 

Para a avaliação de Recuperação será necessário que você domine os conteúdos trabalhados 

durante o ano acerca dos sistemas respiratório, circulatório, nervoso e reprodutivo. Tendo em vista:  

 Quais os caminhos traçados por esses 4 sistemas (ou seja: qual o caminho do Oxigênio no 

respiratório, qual o caminho realizado pelo sangue no circulatório ou o do o impulso neuronal 

no sistema nervoso? No caso do sistema reprodutivo como os gametas são produzidos e qual 

o caminho que deve ser produzido desde a produção até o encontro do feminino com o 

masculino?). 

 Quais os órgãos que compõem esses 4 sistemas?  

 Você consegue pensar em como um ou mais desses 4 sistemas estão interligados?  

 Esses sistemas produzem alguma coisa ou retiram alguma coisa de nossos corpos?  

 Qual a função de cada um desses sistemas? 

 

Essas e outras questões podem servir de base para um estudo dirigido para a avaliação.  E a própria 

confecção da sua pesquisa já poderá lhe ajudar.  

 


