
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 03/05 a 07/05 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 
de que todos serão vitoriosos! 

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

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-
verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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 

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! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-
liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 
 

Português: 

 Apostila 2 - Módulo 3: Cidadania 

 Página 11 (a partir do exercício 3) até a página 22 – Exercícios; Crase; Produção Textual: 

Participação na vida escolar. 

 Vídeo: Cidadania, Direitos e Deveres (II) - Professora: Andréa Castelaci Martins 

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

f170427_andreamartins_linguaportuguesa_iii_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Tarefas 21, 22 e 23. 

 
 

Geografia: 

 Caderno#2: Início do 2° bimestre!!! 

 Módulo#3: Região e Regionalização 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#3, com a professora Alexandra: 

 Conceito de Região. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c069480d-abe0-4784-

944d-ff35ea37c2dc&instituto=objetivo 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

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

 Ler a página 16. 

 Atividade da página 16. 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f170427_andreamartins_linguaportuguesa_iii_8ano_ad.ism%2fmanifest
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c069480d-abe0-4784-944d-ff35ea37c2dc&instituto=objetivo
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c069480d-abe0-4784-944d-ff35ea37c2dc&instituto=objetivo
https://www.onlinegdb.com/
http://www.objetivo.br/
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com


 

 

 
 
 

História: 
 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

07 

Independência das 13 colônias. 
- página 5 
- nessa aula vamos relembrar como foi o processo de colonização das colônias 
inglesas, sua organização política e econômica. 

 

→ Link para acessar a vídeo aula: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb084898-d832-44fd-8190-
e2182f06b363&instituto=objetivo&referencia=210426_FernandoEvangelista_Historia_8Ano_AD_ZOOM   
 

 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

07 
Independência das 13 colônias.  
- páginas 6, 7, 8 e 9.  
- nessa aula vamos compreender as causas da Independência.  

 

→ Link para acessar a vídeo aula: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb084898-d832-44fd-8190-
e2182f06b363&instituto=objetivo&referencia=210426_FernandoEvangelista_Historia_8Ano_AD_ZOOM   

 
Queridos alunos e alunas, realizem a TC9 (páginas 43 e 44) 

 

Matemática: 

 Apostila 2 - Módulo 4 - Probabilidade e estatística. 

 4.2. Soma das probabilidades - página 9 a 13. 

 Exercícios: página 14 a 15 e TC 16. 

 Vídeo: soma das probabilidades I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f131903f-9269-427c-8374-

0e09a19cfc96&instituto=objetivo&referencia=210222_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_AD 

 Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a8c7def4-239a-42f8-96ef-

20bcf33b3d7a&instituto=objetivo&referencia=210222_RosanaSantos_Matematica_IV_8Ano_AD 

 

Arte: 

 Módulo 2 - Apostila páginas 16 e 17. 

 Vamos conhecer o artista Hélio Oiticica  

 Assista aos vídeos: https://youtu.be/LqgbwJPAMhI     https://youtu.be/RCEC8Rn8N8U 
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Ciências: 

 Apostila 2 – Módulo 6 

 Vida e Evolução: O SANGUE 

 O aluno deverá ler, com atenção, todo o conteúdo que começa na página 11 e termina na página 

23, realizando, inclusive as atividades de sala. Após a leitura e resolução das atividades o aluno 

deverá assistir as vídeoaulas da professora Maria Lúcia, cujos links estão disponibilizados abaixo. 

Fazer também as tarefas 11 (páginas 57 e 58) e a tarefa 12 (páginas 59 e 60). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=170417_mariacatalani_cienci

as_i_8ano_ad 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e5638e85-0a7e-4461-9266-

b2c66f481409&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_I_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7514d4d3-626c-4035-a3c2-

0fa14bfa2f96&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_II_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c51630af-2433-4b2a-bc49-

92e2c2714383&instituto=objetivo&referencia=200401_MariaCatalani_Ciencias_III_8Ano_AD 

 
 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 1 a 6 

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Simple Past 

 Used to 

 Vocabulary: verbs (regular / irregular) 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 13 e 14 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 5 – Come together! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros 

quadros. Depois acesse Módulo 5 – Come together! E ao final do módulo assista a vídeo aula com a 

Profª Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Atletismo. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos 

 
Atenciosamente, 
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