
 

 

 
Inf.: 0164/20 

 
Bragança Paulista, 03 de junho de 2020. 

 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 03/06 a 09/06 

 

 
#fiqueemcasa 

 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Bate-papo” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

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

 Toda quarta-feira, disponibilizaremos no site do colégio, 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 conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades em folhinhas, 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 preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
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Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

ATENÇÃO: 
Apenas no dia 11 de junho não haverá Bate-papo e Plantão de dúvida devido ao feriado de 

Corpus Christi. Dia 12 de junho, será normal. 

 

Programação para a semana de 03/06 a 09/06. 

 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=WATg0CbGi20 com as orientações da professora 
Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 2: Módulo 3: Cidadania. 

 Páginas: 23 até a 32 – Exercícios de Leitura e Interpretação sobre os Direitos do Consumidor. 

 Vídeo: Direitos do Consumidor (I) - 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%2
f170427_andreamartins_linguaportuguesa_iv_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Tarefa 24. 

 

Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas nos cinco dias da semana! 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=XbsSCR039aY com orientações do professor Arthur. 

 

 Módulo#3: 

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

 3. O mundo capitalista e as grandes transformações no espaço mundial. Assistir a vídeo aula: 
“O mundo capitalista e as grandes transformações no espaço mundial”. 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%2
f170413_alexandrafigueiredo_geografia_iii_8ano_ad.ism%2fmanifest 
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 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos e a tarefa#11 “Globalização".  

 Atenção: O item “produção coletiva” não deve ser feito! 

 Você, ser humano, irá notar que a vídeoaula acima já foi abordada na semana anterior, caso 
seu resumo esteja pronto, basta assistir mais uma vez e verificar se os exercícios da apostila 
estão prontos, depois siga para a próxima vídeo-aula. 

 4. Mundo globalizado: a importância das empresas multinacionais. Assistir a vídeoaula: 
“Mundo globalizado: a importância das empresas multinacionais”. 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%2
f170413_alexandrafigueiredo_geografia_iv_8ano_ad.ism%2fmanifest  

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, inclusive os itens: “ativi-
dade em grupo” e “sua criação”, que deverão ser feitos individualmente e discutidos em live 
posterior. 

 Ao concluir o item anterior, você já pode realizar, em casa, a tarefa 12 “Multinacionais". 

 Caderno#2: 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=ZXsW3OEZ8jY com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Introdução à linguagem C++. 

 Montar um programa que calcula a soma de dois números inteiros. 

 Precisa ter: Título do programa na primeira linha; 

 Seu nome na segunda linha. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 

 

História: 

 Acessar o link https://youtu.be/JhnNdJXaER0 com as orientações da professora Patrícia. 
 

 Módulo 8: A Guerra de Independência na América (páginas 12 a 14). 

 1 vídeo - Professor Fernando. 

 Exercícios: páginas 12, 13 e 14. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A guerra de independência na América Latina I. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=54e52677-058b-4758-97b9-
ede-
feef51060&instituto=objetivo&referencia=200330_FernandoEvangelista_Historia_II_8Ano_AD 
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Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/e40vmIlA9eg com orientações da professora Roberta. 

 

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 6: Produtos notáveis  

 6.3. Produto da soma pela diferença de dois termos ( páginas 30 a 32). 

 Exercícios: páginas 32 a 34 e TC 18. 

 Vídeo: produto da soma pela diferença de dois termos I e II (professora Rosana Perleto). 

 Parte I. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c3fbc34c-bcf5-4b46-bfad-
e766c86b4001&instituto=objetivo&referencia=200409_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_A
D 

 Parte II. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5d064a5-6c6e-4044-84f8-
bc2aee0dbd62&instituto=objetivo&referencia=200409_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_A
D 

 6.4. Produto da soma de dois termos distintos (x+a).(x+b) (páginas 35 a 36). 

  Exercícios: páginas 36 a 37 e TC 19. 

  Desafio: páginas 38 e 39. 

  Vídeo: produto da soma de dois termos distintos I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=824ece6e-f5eb-4703-a0fb-
bd52726e26b5&instituto=objetivo&referencia=200409_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_
AD 

 Parte II. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=48c3db4c-22cd-4687-997d-
001d55f9bcb7&instituto=objetivo&referencia=200409_RosanaSantos_Matematica_IV_8Ano_
AD 

 

Arte: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=f7Azq_1HLP0 com as orientações da professora 
Adriana Fambrini. 

 

 Módulo 3: Matrizes europeias (páginas 26 e 27). 

 Façam a leitura da página 26 e 27 da apostila e, na página 28, leiam e façam o Anexo D (pre-
sente no final da apostila), em que vocês terão que criar um azulejo português. 

 Assistam um vídeo muito legal no Youtube sobre azulejos portugueses:  

https://www.youtube.com/watch?v=vnMi7wiHVnk&t=29s 

 

Boa atividade! 
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Ciências: 
Acessar o link https://youtu.be/w656u1at0-0 com as orientações do professor Marcelo Izzo. 
 

 Apostila 2. 

 Módulo 6: SANGUE. 

 Fazer a leitura do conteúdo da página 11 até a página 14. Em seguida fazer os exercícios das 
páginas 15 e 16.  

 Depois assistir os dois primeiros vídeos sobre sangue (parte I e parte II) da professora Maria 
Lúcia. 

 Depois disso, faça a leitura do conteúdo da página 17 até 19; em seguida fazer os exercícios 
das páginas 20 e 21. Em seguida assistir aos dois últimos vídeos (Sistema ABO e Fator Rh) 
da professora Maria Lúcia. 

 Vídeo explicativo: Prof. Marcelo Izzo. 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/OOm50a0LAgY com as orientações do professor Mauro. 
 

 Na apostila 2, Módulo 6, (páginas 14 a 19).  

 Leitura de texto (página 14) 

 Vocabulários – dance moves. 

 Pontos gramaticais:  

 Past Continuous – Subject + was/were + verb(+ing) 

 I, you, he, she, it + was.   

 we, you, they + were. 

 while + Past Continuous. 

 I was cooking while my son was studying. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 17 e 18.  
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse o módulo 6 – Never neglect the beat! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos oito 
primeiros quadros. Depois acesse o módulo 6 – Never neglect the beat! No final do módulo assista 
as vídeoaulas I e II com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/aV9P9AuZ1g8 com as orientações do professor Giovane. 
 
 

 
Atenciosamente,  
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