
 

 

 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 

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

  Planejamento Semanal de 08/02 a 12/02 
 

 #fiqueemcasa 

 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 

de que todos serão vitoriosos! 

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

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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

dida do possível pelo zoom, acessando o 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 

http://www.objetivo.com.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 no Colégio. 

 

Atenciosamente, 

 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

 Módulo 01: A arte das Palavras. 

 Páginas 1 a 12: Linguagem comum e linguagem literária; Denotação e conotação. 

 Vídeos do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. 

 Aula: A arte das palavras. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=00fca24f-6026-4584-9e36-
2288f7310dbb&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_8Ano_
AD  

 Professora: Andréa Castelaci Martins. 

 Aula: Linguagem comum e linguagem literária (I). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=096fae57-3959-46ab-8b9a-
9ff79ee2d227&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_8Ano_
AD 

 Tarefas: 1 e 2. 
 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: Representações da Terra 

 Assistir as vídeoaulas: 

 A Cartografia como instrumento de representação da Terra. Link da vídeo aula com a professora 
Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8b97e4df-0ef5-4774-8162-
ef227225d07c&instituto=objetivo&referencia=200127_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_8Ano_
AD 

 Representando a Terra. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25039e76-379a-4147-9ce4-
511ffae098ef&instituto=objetivo&referencia=200127_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_8Ano_A
D 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 03 a 08. 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

Vamos com tudo, pois este de 2021 promete muitas coisas boas!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 1: Internet segura e introdução à lógica de programação. 

 Ler as páginas 3, 4 e 5. 

 Atividade das páginas 4 e 5. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=MX0YCqPESt4  
 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 

Revolução inglesa: a revolução pioneira. 
→ Páginas 3, 4 e 5.  
→ Iremos rever o conceito de absolutismo e suas características, as 
mudanças nas dinastias inglesas e os protagonistas da Revolução.  

 

Queridos alunos e alunas, vocês deverão ler as páginas 3 e 4 e grifar a principal ideia dos 

textos, as dúvidas deverão ser anotadas e na próxima aula irei saná-las.  Além disso, realize a 

tarefa de casa 1 (página 41). 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 

Revolução inglesa: a revolução pioneira. 
→ Páginas 6, 7 e 8. 

 → Iremos entender o que foi a Revolução Inglesa, suas fases e 
consequências.  

 

Queridos alunos e alunas, vocês deverão ler e grifar as principais ideias do texto da página 6, 

anotem as dúvidas sobre o processo de Revolução que na próxima aula irei saná-las.  Além 

disso, realize a tarefa de casa da página 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MX0YCqPESt4


 

 

 
 
 
 

Matemática: 

 Módulo 1: Operações envolvendo potenciação e radiciação. 

 1.1.  Potenciação e radiciação - páginas 3 a 12. 

 Exercícios: página 13 a 16 e TC 1. 

 Vídeo: potenciação e radiciação I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=72201c5c-20af-4db2-a754-
733fad604496&instituto=objetivo&referencia=210104_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=44b2d7d5-ca69-49ea-97d1-
75954861aef0&instituto=objetivo&referencia=210104_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_AD 

 

Arte: 

 Apostila páginas 3, 4 e  5.  

 Módulo 1: Matrizes indígenas.  

 Ler textos.  

 Vamos assistir aos vídeos sobre o fóssil de Luzia esqueleto mais antigo brasileiro. 

https://youtu.be/EsT6_Bhtd2Y 

https://youtu.be/HikfIsPu8Fk 

 Façam a proposta da página 3. 
 

Ciências: 

 Apostila 1 - Módulo 1 - MATÉRIA E ENERGIA: NUTRIÇÃO E METABOLISMO. 

 Fazer a leitura com muita atenção do conteúdo que começa na página 3 e termina na página 14,  
realizando todas as atividades propostas. Em seguida você deve assistir aos três vídeos da pro-
fessora Luana Cristina que estão no portal Objetivo, cujos links são:  

 Vídeo 1 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4042c8dc-f306-4893-bb3e-
ddd7ff89f37a&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_I_8Ano_AD 

 Vídeo 2 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=404fd355-769b-4bc2-9445-
63318aa73429&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_II_8Ano_AD 

 Vídeo 3 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=431402f7-5302-462d-b48c-
87a741399ea0&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_III_8Ano_AD 

 Depois de assistir aos vídeos, faça as tarefas 1 (páginas 37 e 38), tarefa 2 (páginas 39 e 40) 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 1, páginas 1 a 5.  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Novos vocabulários: verbs. 

 Gramática: Simple Past (affirmative) 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 1 e 2. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 1 – History is life (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-
dros.  
 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/yV_PPjN9nwM para participar da atividade de Educação Física com 

professor Giovane. 

 
 

https://youtu.be/yV_PPjN9nwM

