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Bragança Paulista, 01 de julho de 2020.  

 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/07 a 07/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                                                       Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas au-
las, e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteú-
do e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É pre-
ciso entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à 
vontade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras 
informações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 01/07 a 07/07 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=uLiAoR-aRZo com as orientações da professora 
Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 2 - Módulo 3: Cidadania. 

 Página 49 até 52 – Leitura e Interpretação Textual: “Leis e costumes em Lilipute”; Produção 
Textual: Carta do Leitor. 

 Vídeo: A voz do cidadão (II) - Professora: Andréa Castelaci Martins. 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200
.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga
%2f170601_andreamartins_linguaportuguesa_i_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Tarefa 30. 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=5q_n6aBnnmo com orientações do professor Ar-
thur. 

 Caderno#2: Módulo#4: 

 Primeira semana do Módulo#4: Divisões regionais 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 4.1. Diferentes formas de agrupar os países. Assistir a vídeo aula: “Diferentes formas de 
agrupar os países”. Link: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200
.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga
%2f170420_alexandrafigueiredo_geografia_i_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, até a página 25, inclu-
indo a Tarefa#13: “Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos”. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nos plantões! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=A5s4iKMDrhs com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Introdução à linguaguem C++. 

 Entrega das atualidades até dia: 26/06. Lembre-se de enviá-las para o e-mail: 

objetivoinfo.8ano@gmail.com 

 Entrega das atividades: média - imc - calibragem de pneus e tomadas, até dia: 26/06 para o 
mesmo e-mail das atualidades. 

 OBS.: Usei formato mostrado nos plantões, (power-point) e compartilhe. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/bO94gICwTL8 com as orientações da professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 10 – Brasil: de colônia á sede de Império (páginas 22 a 21)  

 1 vídeo  - Professor Fernando. 

  Exercícios das páginas: 22, 25, 27, 29 e 33. 

 TC 13 e 14. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: Brasil: de colônia à sede de Im-
pério (I)  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=52bfb84f-1eed-4799-81fd-
320ef6b74922&instituto=objetivo&referencia=200330_FernandoEvangelista_Historia_V_8An
o_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/FdtYdDHaNc4 com orientações da professora Roberta. 

 

 Módulo 8 - Áreas de figuras planas.  

 8.3. Comprimento de uma circunferência - páginas 81, 83 a 84.  

 Laboratório- página 82 a 83 (escolha um objeto em formato circular e faça o que se pede. 
No plantão, farei um objeto com vocês, para comparação) 

 Exercícios - página 85 e TC 24. 

 Vídeo - comprimento de uma circunferência (professora Diana Simões)  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5579126a-2d96-4c69-8650-
b0f0050f2263&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_II_8Ano_A
D 
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Arte: 
Acessar o link https://youtu.be/ZSsWIckrJUE  com as orientações da professora Adriana Fambrini. 
 

 Façam um pesquisa visual na internet sobre pinturas com temas do Folclore brasileiro em se-
guida em uma folha sulfite faça um desenho e pintura sobre uma imagem que você gostou! 

 Lembre-se de colocar o nome do artista que você escolheu. 

 Essa atividade é complementar da página 32 do Módulo 4. 
 

Ciências: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=NPx2KmP4fos com as orientações do prof. Mar-
celo. 
 

 MÓDULO 8 - SISTEMA RESPIRATÓRIO. 

 Façam a leitura desse conteúdo que começa na página 34 e termina na página 41, fazendo 
os exercícios de aula. Em seguida assistam os dois vídeos da prof. Maria Lúcia que estão 
disponibilizados no portal do Objetivo. Depois disso, façam a tarefa 15 (página 65 e 66) e a 
tarefa 16 (página 67 e 68). 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/-_FE6k6-ML8 com as orientações do professor Mauro. 
 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 32 a 34.  

 Leitura de texto.  

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 23.  
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, discipli-
na Inglês, acesse Módulo 8 – Art is as natural as sunshine! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
cinco primeiros quadros. Depois acesse Módulo 8– Art is as natural as sunshine! No final do módu-
lo assista a vídeo aula I com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk com as orientações do professor Giovane. 

 

 

Atenciosamente, 
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