
 

 

 
Inf.: 0656/20 

 
Bragança Paulista, 14 de outubro de 2020. 

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

  Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 
 

 #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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Português: 

 

 Apostila 4 - Módulo 7: Do fato à opinião 

 Página 16 até a 21 – Objetividade; Interpretação Textual; Editorial. 

 Vídeo do Portal: 

 Professor: Andréa Castelaci Martins. 

 Aula: Objetividade. 

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
f171017_andreamartins_portugues_iii_8ano_ad.ism%2fmanifest  

 Tarefa: 57. 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: América, dinâmica populacional. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 7.5. Os Movimentos Migratórios no Continente Americano. Link da vídeoaula com a professo-
ra Alexandra Maria: 
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
f171019_alexandrafigueiredo_geografia_v_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 7.6. Concentrações Urbanas. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
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
f171019_alexandrafigueiredo_geografia_vi_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 19 a 26. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Informática: 

 

 Módulo 10: Praticando. 

 Atividade: Criar um programa com a letra de uma música. 

 Colocar: o título, o cantor, o nome da equipe de trabalho e um parágrafo com a letra da músi-
ca. Salvar e enviar por e-mail para nota. 

 Enviar os exercícios (citado acima e o exercício sobre a letra da música, realizado durante a 
aula) e as atualidades para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.8ano@gmail.com  

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 
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História: 

 

 Módulo 20 – Segunda Revolução Industrial 

 1 vídeo – Professor Fernando 

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

 TCS 23, 24 e 25 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Segunda Revolução Industrial 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1f03a51-ce21-4bed-abcd-
a8ad762902d0&instituto=objetivo&referencia=Segunda%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20In
dustrial 

 

Matemática: 

 

 APOSTILA 4 - 4º BIMESTRE 

 Módulo 13 - Números e grandezas 

 13.3 - Proporcionalidade direta entre duas grandezas - página 14 a 18 

 Exercícios- página 19 a 21 e TC 40  

 Vídeo - Proporcionalidade direta entre duas grandezas parte I e parte II (professora Rosana 
Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=50e4ae3f-457a-410b-8b96-
6a660ca2d416&instituto=objetivo&referencia=Proporcionalidade%20direta%20entre%20duas
%20grandezas%20(I) 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5c777b02-db2a-48e4-b1c0-
4938e07668b7&instituto=objetivo&referencia=Proporcionalidade%20direta%20entre%20duas
%20grandezas%20(II) 

 13.4 - Proporcionalidade inversa entre duas grandezas - página 22 a 25 

 Exercícios- página 26 a 28 e TC 41. 

  

Arte: 

 

 Apostila página 17. 

 Ler o texto sobre Desconstrução na Arte  e assistir o vídeo para refletir e responder a página  
17 - https://youtu.be/dYQ_dhulRCs 
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Ciências: 

 

 Apostila 4 - Módulo 18 - Vida e Evolução  

 SISTEMA REPRODUTOR HUMANO  

 Fazer a leitura do conteúdo, que começa na página 19 e termina na página 27. Nessa sema-
na iniciaremos o estudo do sistema reprodutor humano, destacando os tópicos abaixo: 

 18.1. Introdução ao sistema reprodutor 

 18.2. Puberdade e adolescência 

 18.3. Sistema reprodutor masculino 

 18.4. Sistema reprodutor feminino 

 18.5. Ciclo reprodutivo 

 18.6. Gestação ou gravidez 

 Após leitura do conteúdo, os alunos deverão assistir ao seguintes vídeos da prof. Maria Lucia 
(links abaixo) e fazer apenas os exercícios de aula. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25436479-3362-4965-9d19-
ef520ce20d5b&instituto=objetivo&referencia=Sistema%20reprodutor,%20puberdade%20e%2
0sistema%20reprodutor%20masculino 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2368f0ea-f6cd-4f78-a413-
a6a6682da833&instituto=objetivo&referencia=Sistema%20reprodutor%20feminino,%20ciclo%
20reprodutivo%20e%20gesta%C3%A7%C3%A3o 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 7 e 8 

 Grammar 

 Possessive Adjective 

 Possessive Pronoun 

 Vocabulary: Adjectives 

 Homework 39 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 13 – Do you believe in Zodiac Signs?! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
seis últimos quadros. Depois acesse Módulo 13 – Do you believe in Zodiac Signs?! 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/85ciURHIVCw para desenvolver as atividades da semana. 

 

A Coordenação. 
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