
 

 

Inf.: 095/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolveram 

suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e aprendi-

zado pela frente. 

Relembrando o esquema de atividades remotas:  

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, e 

se necessário for, volte e leia novamente. 

 

 Toda quarta-feira, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 

www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-

fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 

deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas; 

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 

(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 

dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 

entre em EAD e “CONTEÚDO ON-LINE” e automaticamente você será direcionado para as 

disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir os vídeos sugeridos será muito importante para melhor compreensão do 

conteúdo e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o planejamento enviaremos um link de vídeo desenvolvido pelos seus professores, 

que vocês deverão acessar, antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações 

importantes para que as atividades sejam concluídas com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 

deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-

so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-09-27) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Semanalmente terão em horários pré-estipulados os plantões de dúvida com seus professo-

res da nossa unidade de ensino. 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho! 

 

Segue programação da semana: 

 

Português: 

Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=gbXqD4PvxXM com orientações da professora Ma-

rina Chiaron. 

 

 Módulo 2: A Arte nos Poemas 

 Páginas 63 a 65: Sílabas Poéticas, Polissíndeto, Pleonasmo, Poemas com Formas Fixas e 

Exercícios de Fixação. 

 Vídeo: Sons e significados (II) – Professora: Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=87b344bf-d09f-4d2b-a4aa-

b36ad8e7ba1c&instituto=objetivo&referencia=200207_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_

8Ano_AD 

 Páginas 65 a 68: Leitura e Interpretação de Poema (A Onda de Manuel Bandeira); Efeitos 

Sonoros. 

 Página 69: Produção Textual: Poema. 

 Vídeo: Sons e significados (III) – Professora: Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3500876f-13bc-48d4-9e10-

cc0d345eef08&instituto=objetivo&referencia=200207_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_8

Ano_AD 

 Página 70 a 73: Leitura e Interpretação de Poemas Concretos. 

 Vídeo: Imagens - Professora: Andréa Castelaci Martins. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=78a49e5f-f04f-46e0-af23-

70cd155dc3dd&instituto=objetivo&referencia=200207_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_8

Ano_AD 

 Tarefas: 16 e 17. 

 Link da orientação no you tube: https://www.youtube.com/watch?v=gbXqD4PvxXM 
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Geografia: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=7HmEtXNRvek com as orientações do professor 
Arthur. 
 

 Revisão Módulo#2: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria, no caderno. 

 Página 43: A cartografia e a representação do mundo político. Leitura dos textos e imagens; 

resolução de exercícios. 

 5.1. Páginas 44 a 56: Povo, fronteira e território. Assistir a videoaula: A Cartografia e a re-

presentação do mundo político. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c125dafc-6a7a-4457-9d05-

84f2b179ec4d&instituto=objetivo&referencia=200210_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_8A

no_AD 

 Pesquisa na internet caracterizando os povos das páginas 44 e 45. Leitura das páginas 45, 

46, 47 e 48 com questionário. Fazer tarefa 7 “Povos sem território". 

 Assistir a vídeo aula: A Cartografia e a representação do mundo físico. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80ed94bc-8757-41fd-b1ae-

b006a854b768&instituto=objetivo&referencia=200127_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_8A

no_AD 

 Leitura páginas 49, 50 e 51. Responder questionário. 

 Assistir a vídeo aula: Os elementos da Cartografia. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7e9dec20-3b5e-4216-8d8c-

7067cf397c3e&instituto=objetivo&referencia=200127_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_8A

no_AD 

 Fazer a tarefa 8 “Análise de mapas temáticos". 

 Observação da Tabela: Gastos Militares no Mundo. 

 
Bons Estudos!!! 

 

Informática: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=QimJvnq3Dp4 com as orientações da professora 

Adriana Macedo 

 

 Módulo 3: Introdução à linguaguem C++. 

 Atividade 2 da página 17. (Trabalhando com graus Celsius). 

 No caderno de redação fazer a atualidades. (Ler a notícia escolhida e fazer o resumo). 

 Lembrando de colocar o título, a  data, o site.  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
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História: 

Acessar o link https://youtu.be/lu6fHArHihE com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Módulo 5: Tentativas Revolucionárias no Brasil nas páginas 36 a 39 de sua apostila. 

 Assistir ao vídeo: Professor Fernando: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a4a61c09-ee41-4dc7-be93-

3c1090f330fb&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano

_AD  

Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

Aula: Tentativas Revolucionárias no Brasil: Inconfidência mineira e Conjuração baiana. 

 Exercícios páginas 37,38 e 39. 

 

Matemática: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=eEQ1ArwIhvs com orientações da professora Ro-

berta. 

 

 Lista de revisão da apostila 1 disponível no APP do Objetivo. 

 

Arte: 

Acessar o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BuqECzDNiGU&list=PLnvcBqMpcdsOSuAOsooyTJY4MjusOVW

EF&index=3 com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Alunos, vocês deverão ler na apostila de Arte, as páginas 18 e 19 no módulo 2, que trata do 

tema "Matrizes africanas". Após a leitura dessas páginas, sigam as orientações presentes no 

rodapé da página 18 para assistirem um vídeo no portal do Objetivo sobre o assunto.  Para 

acessar o vídeo realize o seguinte procedimento: entre com seu login no portal do objetivo 

(www.objetivo.br), EAD, conteúdo online, link relacionado, arte. 

 Vídeo sobre Eros Volúsia ART8F107 

(http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/vide

o/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/8_ano/2017/bandalarga/170302_EricaRosa_

II_Arte_8Ano.ism/manifest)   

 E Carmem Miranda ART8F108  

(http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/vide

o/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/8_ano/2017/bandalarga/170302_EricaRosa_

III_Arte_8Ano.ism/manifest) 

 Também, vocês deverão assistir os vídeos aulas da professora Patrícia Sartori Vanni: Matri-
zes africanas I  
(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
f170417_patriciavanni_arte_i_8ano_ad.ism%2fmanifest)  
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 E matrizes africanas II  
(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
f170417_patriciavanni_arte_ii_8ano_ad.ism%2fmanifest) 

  
Observação: As apostilas de Arte deverão ser retiradas na secretaria da escola juntamente com as 
apostilas do 2º bimestre.     
 
Ciências: 
 

 Apostila 1 

 Módulo 4 – Terra e Universo  

 Fazer os exercícios (arquivo PDF) de revisão que está no APP da escola. 
 
Inglês: 
 
Acessar o link https://youtu.be/67UPTLqW05s com as orientações do professor Mauro. 
 

 Na apostila, Módulo 3 e 4, páginas 25 a 36.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários e verbos (regulares e irregulares) 

 Pontos gramaticais:  

 Simple Past. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Exercícios extras páginas 39 a 41. 

 Homework 5 a 8. 

 Homework 9 a 12.  
 
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 
disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 1º bimestre, vídeo com a Profª Márcia 
Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-
line, disciplina Inglês, e acesse Módulo 3 – Dance more dances! (Objetivo Talks) e faça os exercícios 
e Modulo 4 – Passion has its place...pitch! (Objetivo Talks) e faça os exercícios. 
 
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/ZeMgUE0RJCI com as orientações do professor Giovane. 

 
 

Atenciosamente,  
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