
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de março de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 05/04 a 09/04 

 
 
Lembramos que o período de 29/03 a 01/04 foi decretado feriado, assim, 
retomaremos nossas aulas no dia 05/04. 
 

 #fiqueemcasa 

 
Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos presencial-

mente novamente.  

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

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

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!  

 

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para 

ajudarmos em suas necessidades! 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares e pesso-

as de convívio diário. 

     Atenciosamente, 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

Português: 

 Módulo 02: A arte nos poemas – Imagens 

 Páginas 65 a 69 – Sons e significados; Produção Textual: poema. 

 Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Sons e significados (III) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3500876f-13bc-48d4-9e10-

cc0d345eef08&instituto=objetivo&referencia=200207_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_8

Ano_AD  

 As páginas acima foram feitas na semana 7 devido ao adiantamento dos feriados. 

 Páginas 70 a 75 – Leitura, Interpretação e Produção de Poema 

 Vídeo do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Imagens 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78a49e5f-f04f-46e0-af23-

70cd155dc3dd&instituto=objetivo&referencia=200207_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_8

Ano_AD  

 Tarefas 16 e 17. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: A Terra e suas paisagens  

 Semana Especial de Revisão de todo o Módulo#2 

 Assistir as vídeoaulas do Módulo#2 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

 2021 está demais e Abril é o mês dos Abridores (do Latim “Aprilis”, que significa “abrir novas 

culturas, germinar”) de Apostila Nova!!! 

 
Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 3: Introdução à lógica de programação C++. 

 Ler a página 14. 

 Atividade da página 14, com base na atividade da página 11. Enviar por e-mail para nota. 

 Enviar o PP por e-mail. 

 Acesso ao GDB online: https://www.onlinegdb.com/  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.8ano@gmail.com 
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História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

05 

Tentativas Revolucionárias no Brasil – antecedentes e contexto. 
→ Página 36.  
→ Vamos compreender como estava a situação do Brasil ao longo do século 
XVIII que favoreceu o florescimento de revoluções.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4a61c09-ee41-
4dc7-be93-
3c1090f330fb&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano_AD  
 
 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

05 

Inconfidência Mineira. 
→ Páginas 36 e 37.  
→ Vamos compreender o que foi a Inconfidência Mineira e suas consequên-
cias.   

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4a61c09-ee41-
4dc7-be93-
3c1090f330fb&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a tarefa 8 (página 52). 

 
 

Matemática: 

 Módulo 3 – Mediatriz 

 3.2. Mediatriz - página 85 a 86. 

 Ampliação dos saberes: bissetriz e mediatriz-  página 88 a 91 

 Exercícios - página 87 e TC 12 

 Vídeo - mediatriz I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4046896e-c6a2-4caa-a5f2-

53d52d49249b&instituto=objetivo&referencia=210105_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD 

 Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4046896e-c6a2-4caa-a5f2-

53d52d49249b&instituto=objetivo&referencia=210105_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD 
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Arte: 

 Apostila pág. 12 Módulo 1. 

 Ler texto pág. 12 e assistir o vídeo sobre arte plumária https://youtu.be/Fzb6PaRfbwA 

 Para fazer a atividade sobre pintura corporal assistir os vídeos 

https://youtu.be/Uae5ZX2uEdA 

https://youtu.be/sFKxSJZJhEQ 

 Em uma sulfite faça desenhos estilo grafismo indígena.  

 Não esqueça de destacar  as cores.  

 
 
 

Ciências: 

 2021 – SEMANA 8 

 Apostila 1 – Módulo 4 

 TERRA E UNIVERSO – SISTEMA, SOL, TERRA E LUA: fases da Lua e eclipses. 

 O aluno deverá ler, com atenção, todo o conteúdo que começa na página 33 e termina na pá-

gina 36, realizando, inclusive as atividades de sala. Após a leitura e resolução das atividades 

o aluno deverá assistir as vídeoaulas da professora Luana, cujos links estão disponibilizados 

abaixo. Fazer também a tarefa 9 (páginas 53 e 54). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4e4f7896-478b-4146-858e-

e2e43b2c4f3a&instituto=objetivo&referencia=200120_LuanaBarros_Ciencias_I_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fcf09e98-72e3-4ca5-a8eb-

ea1c56158216&instituto=objetivo&referencia=200120_LuanaBarros_Ciencias_II_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0d41da53-e612-439f-8284-

6b06c7f8699b&instituto=objetivo&referencia=200120_LuanaBarros_Ciencias_III_8Ano_AD 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 27 a 30.  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Simple Past 

 Vocabulary: verbs 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 10 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 3 – Dance more dances! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos 

quadros. Depois acesse Módulo 3 – Dance more dances! E ao final do módulo assista a vídeo aula 

com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Tema: Futebol de botão. 

 Planejamento: Criando meu Futebol de botão. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=170221_marciasantos_ingles_ii_8ano_ad

