
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 10 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 13/09 a 17/09 

 

 #fiqueemcasa 
 

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! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma refe-

rente ao aluno, familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se 

sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

Português: 

Apostila 3 - Módulo 6: O Português na Europa e na África – Leitura e Interpretação Textual 

Aula 1: Página 57 – Para casa: TC 48. 

Aula 2: Páginas 58 a 60, correção da TC. 

Aula 3: Páginas 61 a 63. 

Aula 4: Páginas 64 a 67 – Para casa: TC 49. 

Aula 5: Páginas 68 a 71, correção da TC – Para casa: TCs 50 e 51. 

Vídeos do Portal: Professor: Cássio Laranjeira Pignatari. Aula: O Português na Europa e na África 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e2d41a86-7c8f-4a55-879c-

5571c5fc2dc7&instituto=objetivo&referencia=200818_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_8Ano_AD  

Professor: Cássio Laranjeira Pignatari. Aula: O Português na Europa 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb20565f-7ae8-41d3-a95a-

fae07b93b8ee&instituto=objetivo&referencia=200818_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_8Ano_AD 

 
 

Geografia: 

Módulo#6: América: aspectos econômicos. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.4.1 A produção agrária no continente americano: sistemas e produ-

tos. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria (A atividade agropecuária e suas diferen-

tes paisagens I): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f848b90c-0019-4a25-ae7b-

80ced251109d&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_8Ano_AD 

Aula#2: 6.4.2 Agricultura nos Estados Unidos e Canadá. Link da vídeo aula com a professora Ale-

xandra Maria (atividade agropecuária e suas diferentes paisagens II): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17cb4528-8899-4023-85f9-

1aea7dd2fdc6&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_8Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 53 e 59. Con-

cluindo a Tarefa#24: “EUA: atividades econômicas”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

 
Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Programando com C++ 

Módulo 9: Repetições.  

Ler a página 9. 

Atividade da página 9. 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Fazer a atualidade. 

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 

16 
A Guerra do Paraguai e disputa por fronteiras. 
Páginas 34 e 35.  
Nessa aula iremos aprender sobre as causas da Guerra. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45c4ccd2-f063-
4359-b75f-
caafe0ff96c9&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano_AD   

 
 

AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

16 

A Guerra do Paraguai e disputa por fronteiras. 
Páginas 36 a 38 
Ao longo dessa aula iremos analisar as principais batalhas e 
as consequências da guerra do Paraguai. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ca68a97-6577-
4778-882e-
a8aa89288212&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_V_8Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.onlinegdb.com/edit/SJP0ahQ94&sa=D&source=editors&ust=1631108274949000&usg=AOvVaw1L8ZS9uuNKynIKUsKKJgo7
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Áreas de figuras planas.  

Aula 1 e 2 - páginas 95 a 98.  

Aula 3 a 5 - páginas 99 a 101 e TC 38. 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=da752d35-6830-435c-b785-

c497bd7d62f2&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXIV_8Ano_AD_

ZOOM 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=34e343cc-e96b-4057-864d-

1558bca4af1e&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXV_8Ano_AD_

ZOOM 

 

Arte: 

Orientação para os projetos pedagógicos.  

Confecção de materiais  visuais. 

Para a exposição dos projetos.  

Temas: Destaques olímpicos Brasileiros.  

Histórias dos gêneros musicais.  

 

Ciências: 

Aulas 1 e 2 – Apostila 3 – Módulo 14 – Sistema Endócrino 

Nessas aulas faremos a introdução ao Sistema Endócrino mostrando que esse sistema, em função 

de suas glândulas e hormônios, tem uma profunda importância na fase de desenvolvimento em que 

nossos alunos se encontram. É o momento em mostrar a eles que as mudanças físicas e compor-

tamentais estão relacionadas a esse sistema e que as diferenças que existem entre os colegas de-

vem ser respeitadas. Os problemas hormonais ou as variações na produção desses hormônios 

mesmo entre adolescentes da mesma faixa etária, provocam diferenças que muitas vezes causam 

bullying, apelidos e diversas situações constrangedoras. Devemos trabalhar habilidades socioemo-

cionais como saber se relacionar, resolução de conflitos e qualquer outra habilidade que tenha como 

objetivo a conscientização dos alunos e o entendimento da situação, deixando excluído qualquer tipo 

de preconceito e discriminação. Esse conteúdo está na página 33 e 34. Os alunos online deverão 

acompanhar a aula do professor pelo zoom.      
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Aula 3 – Apostila 3 – Módulo 14 – Glândula Pineal e Hipófise 

Nessa aula estudaremos essas glândulas, destacando sua importância e quais hormônios elas pro-

duzem, bem como onde eles atuam. Esse conteúdo começa na página 35 e termina na página 37. 

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=6df78e71-7787-41c9-8d12-

6b4768ac4d5b&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_VII_8Ano_AD 

 

Aula 4 – Apostila 3 – Módulo 14 – Glândulas: Tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas, 

ovários e testículos 

Nessa aula estudaremos todas essas glândulas, destacando sua importância e quais hormônio pro-

duzem, bem como onde eles atuam. Esse conteúdo começa na página 38 e termina na página 44. 

Os alunos que não estiverem presencialmente deverão assistir as vídeo aulas 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=b7c9f4ec-587b-48a1-88e3-

594acc27198a&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_I_8ano_AD 

 

Aula 5  - Apostila 3 – Módulo 14 – Sistema endócrino 

Nessa aula faremos a correção das tarefas nº 23 e nº 24. 
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Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Comparative review 

Adjectives review 

Exercises  

Homework 33 

Aula 2: Grammar: Superlative review 

Adjectives review 

Exercises  

Homework 34 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – We are made by history (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 11 – We are made by history! No final do módulo assista 

a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 
 
 

Educação Física: 

Tema: Vôlei. Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 


