
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 

 

 #fiqueemcasa 

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

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mais uma vez precisamos ficar re-

motos!  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente! 

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

Para acessar, basta entrar no 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 www.objetivo.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 na escola!  

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas ne-

cessidades! 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familia-

res e pessoas de convívio diário. 

 

     Atenciosamente, 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

 Módulo 01: A arte das Palavras – 4. Texto Dramático. 

 Páginas 44 a 54 – Texto Dramático – Sonho de uma noite de verão. 

 Vídeos do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins 
Aula: Texto dramático 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6b749caa-14ed-462b-8a9d-
49002817a315&instituto=objetivo&referencia=200206_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VII
_8Ano_AD  

 Tarefas: 10 e 11. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: A Terra e suas paisagens 

 Assistir as vídeoaulas: 

 O movimento de rotação e os fusos horários. Link da vídeo aula com a professora Alexandra 
Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ccdc600f-6b7e-4f9b-8e13-
5b5018b12e4d&instituto=objetivo&referencia=200210_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_8An
o_AD 

 O movimento de translação e as zonas térmicas da Terra. Link da vídeo aula com a professo-
ra Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7d6a2814-3422-490f-bc09-
45b570a951f9&instituto=objetivo&referencia=200127_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_8A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 33 a 
42 e Concluir a Tarefa#6. 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 3: Introdução à lógica de programação C++. 

 Ler as páginas 12 e 13. 

 Atividade da página 11. Enviar por e-mail para nota. 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 

História: 

AULA 1 
 

MÓDULO TEMA 

04 

Revolução Francesa. 
→ Páginas 27 a 29.  
→ Vamos entender o contexto da França pré-revolucionárias e as causas da 
revolução.    

→ Link para acessar a vídeo aula: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4d4abfe-f7bf-4e48-971a-
fe37d5fd9031&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_I_8Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 6 (página 50)  

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

04 
Revolução Francesa. 
→ Páginas 30 a 32. 
→ Vamos compreender as fases da revolução e suas consequências.  

→ Link para acessar a vídeo aula: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a3588472-17ca-4654-b295-
b3f5829ebc17&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_II_8Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 7 (página 51)  

 

 

 

 

 

 

https://www.onlinegdb.com/
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Matemática: 

 Módulo 2 - Estudo dos polinômios. 

 2.3. Divisão de polinômios - página 65 a 68. 

 Exercícios - página 69 a 70 e TC 10. 

 Vídeo - divisão de polinômios I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bc12e664-653b-4210-806a-
57c85ef2a44a&instituto=objetivo&referencia=210129_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a850d9e2-5d89-442e-9af6-
6a861b74caca&instituto=objetivo&referencia=210129_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_AD 

 

Arte: 

 Apostila pág. 11 - semana de Arte Moderna de 1922 Ler textos e assistir vídeos sobre o tema  

https://youtu.be/yPoyWzHjsFA 

 Fazer uma composição plástica sobre o quadro "Abaporu" 

 Pode utilizar colagem, desenhos ou pinturas.  

 Assistir vídeos da companhia de dança "Cia Druw" que tem como inspiração na vida e obras 
da Tarsila do Amaral https://youtu.be/SV2l5IReqCA 

 

Ciências: 

 Apostila 1 - Módulo 3 - VIDA E EVOLUÇÃO - Introdução aos sistemas e sistema digestório 

 O aluno deverá fazer a leitura do conteúdo e resolver os exercícios de sala que começa na 
página 23 e termina na página 32. Após a leitura assistir aos 3 vídeos da professora Luana, 
cujos links estão abaixo e fazer a tarefa 6 (páginas 47 e 48) , a tarefa 7 (páginas 49 e 50) e ta-
refa 8 (páginas 51 e 52). 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d6029735-2bb3-489a-b701-
a17a09482c9b&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_VI_8Ano_AD 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4243092f-1fa6-4327-af73-
4c1d125d2dc3&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_VII_8Ano_AD 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5fa2f04f-790a-48ea-b32e-
cf13a9a30d46&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_VIII_8Ano_AD 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 23 a 24.  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Simple Past 

 Vocabulary: Colonization 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 7 e 8 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 2 – Immigration Nation (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos 
quadros. Depois acesse Módulo 2 – Immigration Nation. E ao final do módulo assista a vídeo aula 
com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Modalidades Olímpicas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=170214_marciasantos_ingles_viii_8ano_ad

