
 

 

 
Inf.: 0455/20 

 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/08 

 

 #fiqueemcasa 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 
às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 
avaliativo. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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

Português: 

 

 Apostila 3 - Módulo 5: O Português no Brasil. 

 Página 17 até 25 – Interpretação Textual; As variedades linguísticas na escrita; A língua-
padrão; Concordância Verbal com Porcentagem. 

 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 

 Tarefa 39. 
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Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#5: América: aspectos físicos 

 Assistir as vídeoaulas com a professora Alexandra Maria: 

 3. América: quadro natural I. Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=81f4d8fc-dcf6-
4f61-8610-
cb4bb30c52e6&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_8An
o_AD 

 4. América: quadro natural II. Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cbdcc707-
1070-4cde-8bb8-
a94f6838ea92&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_8An
o_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos nas páginas 11 a 19. 
Concluindo as Tarefas#17 e #18.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 8: Condicionais. 

 Ler as páginas 5 e 6. 

 Atividades da página 6. 

 Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

 Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte.  

 Link para usar o GDB online.  https://www.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 

 

História: 

 

 Módulo 14 - Segundo Reinado: política, economia e imigração (páginas 15 até 20).   

 1  vídeo - Professor Fernando; 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 TC 11. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: Segundo Reinado: política, eco-
nomia e imigração (I) http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=187f4014-b224-45cf-abeb-
f3e4bb73509b&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_III_8Ano
_AD 
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Matemática: 

 

 Apostila 3 - 3º bimestre. 

 Módulo 10 - Equações e sequências 

 10.3. Problemas envolvendo equações - páginas 28 e 29. 

 Exercícios - páginas 29 a 31 e TC 30 

 Vídeo - problemas envolvendo equações (professora Rosana Perleto) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38f31233-a8c0-4d64-beff-
55e415a5b385&instituto=objetivo&referencia=200612_RosanaSantos_Matematica_VII_8Ano_
AD 

 10.4. Equação polinomial do 2º grau do tipo ax2=b - páginas 32 até 34. 

 Exercícios - páginas 34 a 36 e TC 31. 

 Vídeos - equação polinomial do 2º grau do tipo ax2=b (professora Rosana Perleto) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50265b93-a293-42cc-847e-
fc16efb6c04f&instituto=objetivo&referencia=200612_RosanaSantos_Matematica_VIII_8Ano_A
D 

 

Arte: 

 

 Apostila (2°semestre) páginas 3 e 4. 

 Módulo 7. 

 Poética: construção, desconstrução e reconstrução.  

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
f171006_patriciavanni_arte_i_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 

Ciências: 

 

 Apostila 3. Módulo 12. 

 Fazer a leitura do conteúdo que começa na página 10 e termina na página 21. Depois no por-
tal Objetivo devem assistir aos três vídeos da Profª. Maria Lúcia. 

 Façam também a tarefa 19 – páginas 57 e 58. 
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Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 5 até 8. 

 Vocabulary 

 Adjectives 

 Grammar 

 Superlative 

 Homework 26 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 9 – Records are made to be broken (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
quatro últimos quadros. Depois acesse Módulo 9 – Records are made to be broken. Faça os exercí-
cios propostos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/BRD3oc5dT3c com as explicações do prof. Giovane. 

 

 No APP você encontrará a parte teórica para estudos em casa. 

 Imprima para poder estudar para a avaliação! 

 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/BRD3oc5dT3c

