
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 30 de julho de 2021. 

 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino fundamental 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 

 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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 e ainda a programação semanal encontra-se disponível no site 

www.objetivobp.com.br na aba Orientação Online.  

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
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 
 

Português: 

Apostila 3- Módulo 5: O português no Brasil - Entre a língua falada e a norma padrão – Leitura e in-

terpretação; Antítese e Metonímia 

Aula 1- páginas 3 e 4. 

Aula 2- páginas 5 e 6. 

Aulas 3 e 4- páginas 7 a 10 – Leitura, Interpretação e Correção. 

Aula 5- página 11 – Fazer a tarefa 37 

Vídeos do Portal: O português no Brasil. 

Professor: Cássio Laranjeira Pignatari 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=57f322bc-c30c-44a6-864a-

bdd792bd6b41&instituto=objetivo&referencia=200604_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_8Ano_AD 

Entre a língua falada e a norma-padrão (I) 

Professor: Cássio Laranjeira Pignatari 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=79ff6718-212d-4b26-9e35-

5e75205fe707&instituto=objetivo&referencia=200604_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_8Ano_AD 

 
 

Geografia: 

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

Assistir as vídeoaulas: 

1. Regionalizando o continente americano I. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d1ee7988-6d56-4005-9683-

21a01b25a693&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_8Ano_AD 

2. Regionalizando o continente americano II. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1c7ee0d3-d75c-424e-83e1-

992474a65177&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_8Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos em “1. Regionalizando o conti-

nente americano” e “1.1. Divisão Geográfica e Natural”. Avance até América do Sul: divisão política.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! Ah, 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 3. 

Atualidade da semana sobre as olimpíadas 2021. 

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 

12 

Primeiro Reinado. 
Páginas 3 a 5. 
Nessa aula iremos aprender sobre as transformações políticas do Pri-
meiro Reinado, como a Constituição de 1824, além do conflito sobre a 
Guerra da Cisplatina. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=99620580-4e3c-49ff-ab23-
1da742cf51aa&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_I_8Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem as páginas 6 e 7. 

 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

12 

Indígenas, africanos e suas lutas. 
Páginas 7 e 8. 
Ao longo dessa aula iremos compreender o que foi a Confederação 
do Equador e as causas do fim do Primeiro Reinado. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: 
 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=99620580-4e3c-49ff-ab23-
1da742cf51aa&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_I_8Ano_AD  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC 16. 
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 8 (Porcentagem) e Módulo 9 (Equações, sequências e intervalos)  

Aula 1- página 3 a 6 

Aula 2- página 7 a 11 e TC 27 

Aula 3- página 17 a 19 e TC 28 

Aula 4- página 20 a 23 

Aula 5- página 24 a 25 e TC 29 

Vídeos: 

Módulo 8 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba3b55a8-9704-41a9-b5a1-

53da8f008ef0&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD_ZOO 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29a5c7ad-3754-4b2b-a048-

cee92e7fea7f&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_AD_ZOOM 

Módulo 9 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e75e2fe-8c4e-4f85-b2fa-

2ccddf61239e&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD_ZOOM 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50e5c693-73bf-43c5-ba78-

103f30b70171&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_IV_8Ano_AD_ZOOM 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a68a96b-eae8-4e61-b6f6-

f07e1cb0716a&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_V_8Ano_AD_ZOOM 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5816649a-5f4a-42f6-b8f2-

e5a0d20f93c1&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_VI_8Ano_AD_ZOOM 

 

Arte: 

Aula 1 - assistir vídeo sobre artista japonesa Yayoi Kusama https://youtu.be/aCwlZnFPrro 

Atividade de colagem com círculos coloridos formando uma composição.  

Aula 2 - atividade de colagem com papéis celofane coloridos em círculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba3b55a8-9704-41a9-b5a1-53da8f008ef0&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD_ZOO
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba3b55a8-9704-41a9-b5a1-53da8f008ef0&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD_ZOO
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29a5c7ad-3754-4b2b-a048-cee92e7fea7f&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=29a5c7ad-3754-4b2b-a048-cee92e7fea7f&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e75e2fe-8c4e-4f85-b2fa-2ccddf61239e&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e75e2fe-8c4e-4f85-b2fa-2ccddf61239e&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50e5c693-73bf-43c5-ba78-103f30b70171&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_IV_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50e5c693-73bf-43c5-ba78-103f30b70171&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_IV_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a68a96b-eae8-4e61-b6f6-f07e1cb0716a&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_V_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2a68a96b-eae8-4e61-b6f6-f07e1cb0716a&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_V_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5816649a-5f4a-42f6-b8f2-e5a0d20f93c1&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_VI_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5816649a-5f4a-42f6-b8f2-e5a0d20f93c1&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_VI_8Ano_AD_ZOOM
https://youtu.be/aCwlZnFPrro


 

 

 
 
 

Ciências: 

Apostila 3 – Módulo 11 

MATÉRIA E ENERGIA – Introdução à eletricidade e circuitos elétricos 

O aluno deverá assistir as duas vídeoaulas da professora Maria Lúcia, cujos links estão disponibili-

zados abaixo. Depois de assistir as vídeoaulas o aluno deverá ler, com atenção, todo o conteúdo 

que começa na página 03 e termina na página 09, fazendo os exercícios de aula.  Após a leitura e a 

resolução das atividades de sala, o aluno deverá fazer a tarefa 18 (página 55 até a página 56). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4b0d9890-30a6-4a76-8b40-

0c9375e7ca20&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_I_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d59427b8-72d2-40c5-933c-

1829d0055365&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_II_8Ano_AD 

 
  

Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 9, páginas 1 a 6. 

Texto: Leitura e Interpretação. 

Gramática: Comparative / Superlative. 

Vocabulary: Adjectives. 

Resolver os exercícios propostos. 

Fazer Homework 25 e 26. 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 9 – Records are made to be broken! (Objetivo Talks), faça os exercícios 

dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 9 – Records are made to be broken! E ao final do 

módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

Tema: Futebol Americano 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
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