
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

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

  Planejamento Semanal de 16/08 a 20/08 
 

 
 

 
 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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 necessida-

des! 

 

 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

Português: 

Apostila 3 - Módulo 5: O Português no Brasil 

Interpretação Textual; As variedades linguísticas na escrita; A língua-padrão; Concordância Verbal 

com Porcentagem, Produção Textual 

Aula 1: páginas 17 a 19 

Aula 2: páginas 20 a 23 

Aula 3: correção das páginas 20 a 23 

Aula 4: páginas 23 a 25 – produção textual 

Aula 5: páginas 23 a 25 – produção textual; Para casa – Tarefa 39 

Vídeo: Entre a língua falada e a norma-padrão (II) 

Professor: Cássio Laranjeira Pignatari 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6d6057a7-9ad6-4753-a104-

dd8f1a867539&instituto=objetivo&referencia=200604_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_8Ano_AD 

 
 

Geografia: 

Módulo#5: América: aspectos físicos 

Assistir as vídeoaulas com a professora Alexandra Maria: 

Aula#1 - 3. Tipos climáticos do continente americano. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=df219d98-abce-456e-a748-

dbcaf90a2ded&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_8Ano_AD 

Aula#2 - 4. Paisagens vegetais do continente americano. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=19f56f0f-c8f5-49f3-944f-

075be9e4f7ad&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_8Ano_AD 

5. Brasil, alvo de tornados. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d39286df-55a9-4d8d-9d23-

237ce4c60aab&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_8Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos.  

Concluindo as Tarefas#19 e #20.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

E não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Programando com C++ 

Módulo 8: Tomada de decisões.  

Ler a página  5. 

Atividade da página 6.  

Acesso ao GDB online: https://www.onlinegdb.com/edit/SJP0ahQ94  

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 

 

História: 

 
 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

14 

Segundo Reinado 
Páginas 15 e 16 
Nessa aula iremos aprender sobre a organização política do Se-
gundo Reinado. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=187f4014-b224-
45cf-abeb-
f3e4bb73509b&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_III_8Ano_AD  

 
 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

14 

Segundo Reinado 
Páginas 19 a 21 
Nessa aula iremos aprender sobre a organização econômica do Se-
gundo Reinado, principalmente a respeito da produção de café.  

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=187f4014-b224-
45cf-abeb-
f3e4bb73509b&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_III_8Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 18. 
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 9 – Equações, sequências e intervalos  

Aula 1 e 2 - página 35 a 39 e TC 32 

Aula 3 a 5 - página 40 a 49 e TC 33 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=12f468d7-5a50-46b1-a89a-

e91279792422&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_X_8Ano_AD_ZOOM 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8d0b18e-5d59-43fe-9915-

799264a510b3&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XI_8Ano_AD_ZOOM 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c478d789-77e6-4541-a8d0-

36596300cf06&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XII_8Ano_AD_ZOOM 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86006680-1029-402f-91e6-

acbbc635740d&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XIII_8Ano_AD_ZOO

M 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8ca70c63-c8db-4083-a7c7-

966f977e60c4&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XIV_8Ano_AD_Z

OOM 

 
 

Arte: 

Aula 1 - apostila pag. 3, 4, 5 e 6 módulo 7 Poética  

Assistir vídeo: https://youtu.be/Ft_O51Zj3As 

Aula 2 - escolha um tema e a partir dele faça uma composição com colagem. 
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Ciências: 

Aulas 1 e 2 – Laboratório 12 - Nesta atividade, observaremos a condutividade elétrica de diferentes 

materiais. 

Laboratório 13 - Neste laboratório realizaremos ligações em série e em paralelo de lâmpadas e iden-

tificar as vantagens e desvantagens de cada uma das ligações. 

Aula 3 – Apostila 3 – Módulo 12 – Sistema Locomotor  

Nessa aula estudaremos os ossos (função e classificação) e também faremos as atividades de aula. 

O conteúdo dessa aula começa na página 10 e termina na página 15.  

Os alunos deverão fazer a tarefa de casa nº 19 (páginas 57 e 58).  

Os alunos que não estiverem presencialmente deverão assistir a vídeo aula da prof. Maria Lucia, 

cujo link está disponibilizado abaixo. 

Depois devem fazer a leitura do conteúdo e também realizar as tarefas de aula e a tarefa de casa. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=340a6069-cbb6-468a-9023-

a2dc6dde3bc7&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_III_8Ano_AD 

Aula 4 – Apostila 3 – Módulo 12 – Sistema Locomotor 

Nessa aula estudaremos os músculos (classificação e função) e também estudaremos o efeito dos 

anabolizantes. O conteúdo dessa aula começa na página 16 e termina na página 21. Também reali-

zaremos as tarefas de aula. O aluno deverá fazer a tarefa de casa nº 20 (páginas 59 e 60).  

Os alunos que não estiverem presencialmente deverão assistir as vídeo aulas da prof. Maria Lucia, 

cujos links estão disponibilizado abaixo.  

Depois devem fazer a leitura do conteúdo e também realizar as tarefas de aula e a tarefa de casa. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3963f2dd-ae6f-4acf-a110-

7f21bcf7381a&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_IV_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=171113_mariacatalani_ciencias_i_8

ano_ad 

Aula 5  - Apostila 3 – Módulo 13 – Sistema Nervoso 

Nessa aula faremos a introdução ao estudo do sistema nervoso, realizando algumas atividades para 

estimular a curiosidade do aluno em descobrir como funciona nosso sistema nervoso. 
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1 - Texto: Leitura e Interpretação 

Grammar: Comparative  

Vocabulary: adjectives 

Fazer Homework 29 

Aula 2 – Superlative 

exercises 

Fazer Homework 30 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 10 – That’s right! You should be scared! (Objetivo Talks), faça os exercí-

cios dos últimos quadros. Depois acesse Módulo 10 – That’s right! You should be scared! E ao final 

do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia.  

 
 
 

Educação Física: 

Tema: Futebol Americano 
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 


