
 

 

Inf.: 068/20              
 

 Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 
Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 

 
Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 
Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 
que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 
Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 
aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas on-line 
da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-
vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 
do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 
ajudá-los. 
Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 
 
Português: 

 Módulo 01: A arte das Palavras. 
Páginas 44 a 47 – Leitura.  
Páginas 48 a 51 – Exercícios. 
Aula Vídeo: Texto Dramático. 
Páginas 52 a 54 – Produção Textual: Texto Dramático 
Tarefas: 11 e 13. 

 
 Módulo 2: A Arte nos Poemas. 

Páginas 55 e 56 – Exercícios. 
Aula Vídeo: A arte nos poemas. 
Páginas 57 a 62 – Leitura de Poemas e Exercícios. 
Aula Vídeo: Sons e significados (I) 
Tarefas: 14 e 15. 
 

Acessar o link https://youtu.be/VrSEb8_Z_S0 com as orientações da professora Mariana. 
 

Geografia: 

 Caderno1. 
 Revisão Módulo 2: A Terra e suas paisagens. (Todos esses conteúdos já foram trabalhados e 

este trabalho de fichamento visa relembrá-los e fixar o conteúdo para prosseguirmos os estudos). 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula, no caderno. 

1. Páginas 24 a 27: A cartografia e a representação do mundo físico. Leitura dos textos e ima-

gens. Tarefa 5 “Observação e descrição da paisagem". 

1.1 Páginas 28 a 31: Os elementos da cartografia. Escala; Legenda; Orientação - Pontos Carde-

ais & Colaterais. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
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2. Páginas 32 a 35: O Movimento de rotação e os fusos horários. Assistir a Vídeo Aula: O movi-

mento de rotação e os fusos horários.  

    2.1 Os fusos horários do Brasil. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios tarefa 6 :“O 

horário de verão". 

3. Páginas 36 a 39: O Movimento de translação e as zonas térmicas da Terra. Solstícios & Equinó-

cios. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios.  

    Páginas 40 a 42: As diferentes paisagens terrestres. Assistir a Vídeo Aula: As diferentes paisa-

gens terrestres. Tipos de clima. Leitura dos textos e imagens; resolução de exercícios. 

 

Acessar o link https://youtu.be/22RrOC--kx0 com as orientações do professor Arthur. 

 

Informática: 

 Ler as páginas 15 e 16 da apostila (aqui entra FLOAT que faremos depois quando retornar-

mos fisicamente), fazer os exercícios aplicando os testes de IMC e Média e assistir a vídeo 

aula INFO 8F 140. 

 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=KL5KtgcpA-w com as orientações da professo-

ra Adriana Macedo. 

 

História: 

 Módulo 4 – Revolução Francesa (Páginas 27 a 35) 

 2 vídeos – Professor Fernando no final do módulo. Assista e se precisar faça anotações em 

seu caderno. 

 Exercício página 35. 

 

Acessar o link https://youtu.be/ylLlpztx4Dw com as orientações da professora Patrícia. 

 

Matemática: 

Módulo 3 

 3.5 - Divisão de polinômios - páginas 58 a 61. 

 Exercícios - páginas 62 e 63 e TC 9. 

 Vídeo - divisão de polinômios I e II (professora Diana Simões) 
Módulo 4 

 4.1 - Bissetriz - páginas 72 a 74. 

 Exercícios - páginas 75 e 76 e TC 10. 

 Vídeo - bissetriz (professora Diana Simões) 
 

 4.3 - Mediatriz - páginas 82 e 83. 

 Exercícios - página 84 e TC 12 

 Vídeo - mediatriz (professora Diana Simões) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KL5KtgcpA-w


 

 

 

 4.4 - Pontos notáveis de um triângulo - páginas 85 a 91 e 96 a 100. 

 Exercícios - páginas 92 a 95 e TC 13. 

 Vídeo - pontos notáveis de um triângulo I, II e III (professora Diana Simões) 
 

Acessar o link https://youtu.be/a5XnFw6Bafo com as orientações da professora Roberta. 
 
Arte: 

 Módulo 02- Matrizes africanas página16. 

 Ler o texto desta página: Hélio Oiticica/ O samba / Os Parangolés. 

 A favela /A tropicália.  

 Na pág. 17, faça uma pesquisa na Internet sobre a música "Tropicália" de Caetano Veloso e 
em seguida crie um desenho que tenha referências dessa música.  

 Aproveitem para assistir o vídeo no link ART8F106 "Tropicália"  de Caetano Veloso, que se 
encontra na plataforma do Objetivo. 

 
Acessar o link https://youtu.be/HQbBf80PAG0 com as orientações da professora Adriana Fambrini. 
 
Ciências: 

 Apostila 1 - módulo 4 - páginas 33 a 36 e tarefa da página 53. 
     Ao final assistir os três vídeos da Profª Luana Cristina que está extremamente explicativo. 

 
Acessar o link https://m.youtube.com/watch?v=jm4sKOZd9lo com as orientações do professor 
Marcelo. 
 
Inglês 

 Módulo 2, páginas 13 a 24.  
Apresentação de novos verbos:  
Regulares. 
Irregulares.  
Introdução de Pontos gramaticais:  
Simple Past (passado simples) 
Affirmative.  
Negative. 
Interrogative.  
Resolver os exercícios propostos 

 
No site www.objetivo.br, assista o Módulo 2 – Immigration Nation (Objetivo Talks) e faça os exercícios.  
 
Acessar o link https://youtu.be/5mx8eQJyX90 com as orientações do professor Mauro. 
 
Educação Física: 
 
Acessar o link https://youtu.be/Rg_vaKSElrU com as orientações do professor Giovane. 

 
 

Atenciosamente,  

      

https://youtu.be/a5XnFw6Bafo
https://m.youtube.com/watch?v=jm4sKOZd9lo
https://youtu.be/5mx8eQJyX90
https://youtu.be/Rg_vaKSElrU

