
8º ano 

Atividade 1:  
O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março e apresenta como objetivo 

colocar em discussão assuntos importantes relacionados com esse recurso natural. 

Como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à presença de água, desse 

modo, cuidar das fontes de água é fundamental para a nossa sobrevivência. O corpo 

humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a 

manutenção da temperatura corpórea e o transporte de substâncias. 

 
- Analise a frase abaixo e comente-a: 
“O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus 
ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a 
continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende em particular, da 
preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. ” (Artigo 4 da 
"Declaração Universal dos Direitos da Água") 
 
Atividade 2:  
 
- Produza um poema, apontando a importância de cuidarmos da água, para o futuro 
da humanidade e dos ecossistemas.  
 
Atividade 3:  
 
Leia os textos: 
TEXTO 1:  



 

TEXTO 02: 

A depressão é um problema sério que afeta milhões de pessoas de todas as idades no 
mundo todo. 

No Japão muitos brasileiros sofrem de depressão e em vários casos não tratam a 
doença devidamente, chegando ao ponto de não conseguirem mais gerenciar 
satisfatoriamente a própria vida. 

A depressão é uma doença “do organismo como um todo”, que altera a maneira como 
a pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas e manifesta emoções. 
Ela afeta a forma como a pessoa se alimenta e dorme, como se sente em relação a si 
próprio e como pensa sobre as coisas. 

A depressão tem sintomas diversos, podendo se manifestar de maneiras diferentes 
em cada pessoa. Porém, seus principais sintomas costumam ser: mudanças de 
humor, perda de interesse ou prazer nas atividades, sentimento de culpa ou perda de 
autoestima, distúrbios do sono ou de apetite, perda de energia e falta de 
concentração. 

A depressão é diferente de uma simples tristeza, e não melhora com pensamentos 
positivos ou pela força de vontade. Muitas vezes a pessoa deprimida tem consciência 
das coisas boas em sua vida, sabe que não tem motivos reais para se sentir desta 
forma e apesar de não desejar se sentir assim, continua deprimido. A depressão não é 
sinal de fraqueza, e pode durar semanas, meses ou anos.  Em casos extremos pode 
até levar ao suicídio. Porém, o tratamento adequado ajuda a maioria das pessoas que 
sofrem de depressão. 

O tratamento tradicional é feito à base de antidepressivos com acompanhamento 
psicológico. Mas, de acordo com a OMS, somente pouco mais de 25% das pessoas 
afetadas pela doença recebem tratamento apropriado. 

A maioria das pessoas têm recaídas após parar o medicamento, pois não tratam as 
causas da doença. Um tratamento adequado envolve tratar o “organismo como um 
todo”, através da melhoria da qualidade de vida em geral. A psicoterapia pode ajudar a 
resolver as causas emocionais da depressão. Além disso, exercícios físicos, 
sincronização do relógio biológico, alimentação adequada e convívio social 
satisfatório, com relacionamentos significativos, são importantes para ajudar a regular 
todos os sistemas do organismo. 

Este texto foi publicado na coluna mensal que escrevo para a maior revista brasileira no 
Japão, Alternativa (Nishi e Higashi). (https://psicosaude.wordpress.com/2011/04/04/depressao/) 

As causas da depressão ainda não são compreendidas em sua totalidade, no entanto 
o mecanismo mais aceito e conhecido é o que se baseia no equilíbrio das aminas 
biogênicas no sistema nervoso central. O humor, a motivação diária pessoal, dentre 
outros parâmetros subjetivos que podem ser alterados no quadro depressivo são 
controlados pelo equilíbrio entre neurotransmissores.Quando há a desregulação do 
equilíbrio das aminas como a Serotonina, Noradrenalina e Dopamina, a manifestação 
externa do organismo poderá ser o conjunto de sintomas característicos da depressão. 

(http://www.medapharma.com.br/reas-teraputicas/snc-sistema-nervoso-central/) 

A partir da leitura dos textos, produza uma história com no mínimo 6 quadrinhos, 
apontando um suposto caso de uma pessoa que está com sintomas de depressão e 
precisa de ajuda. Ao final proponha a possível solução para o problema. 

http://www.medapharma.com.br/reas-teraputicas/snc-sistema-nervoso-central/


Atividade 4:  
 
Analise: 

-Você concorda com as informações do texto? Justifique sua resposta. 
- Agora, produza um texto, apontando os conhecimentos que possui sobre o corpo 
humano e o que devemos fazer em nosso cotidiano para termos uma vida mais 
saudável. 
 

O corpo humano é constituído por diversas partes que são inter-relacionadas, ou seja, 

umas dependem das outras. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais 

atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do nosso corpo, 

seja para captar energia para a manutenção da vida, movimentar os músculos, recuperar-se 

de ferimentos e doenças ou se manter na temperatura adequada à vida. 

Há milhões de anos, o corpo humano vem se transformando e evoluindo para se adaptar ao 

ambiente e desenvolver o seu ser. Nosso corpo é uma mistura de elementos químicos feita 

na medida certa. As partes do corpo humano funcionam de maneira integrada e em 

harmonia com as outras. É fundamental entendermos o funcionamento do corpo humano a 

fim de adquirirmos uma mentalidade saudável em relação a nossa vida. 

 


