
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 26 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais/Responsáveis e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/03 a 05/03 

 

 #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 necessidades! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

 Módulo 01: A arte das Palavras – 2. O previsível e o surpreendente 

 Páginas 27 a 35 – Interpretação textual; figuras de linguagem. 

 Vídeos do Portal: 

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: A ficção e os narradores (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=48dacbd9-20e5-422f-947f-
a58a393a8c76&instituto=objetivo&referencia=200206_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IV_
8Ano_AD  

 Professora: Andréa Castelaci Martins. Aula: A ficção e os narradores (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=473e75e9-2dad-4f8e-91f6-
048dbbd447d2&instituto=objetivo&referencia=200206_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_
8Ano_AD  

 Tarefas 6 e 7. 

 Trabalho disponível no site. 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#1: Representações da Terra 

 Semana Especial de Revisão dos Conteúdos do Módulo#1 

 Correção das Tarefas propostas no módulo e debates 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

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

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 2: Introdução à lógica de programação C++. 

 Ler a página 8. 

 Acesso ao vídeo para próxima aula: https://www.youtube.com/watch?v=nUQKr-ey86Y  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 

Novos modos de pensar e agir: iluminismo 

→ Páginas 11, 12, 13,  

→ Vamos entender o que o iluminismo, sua importância para novos modelos polí-
ticos e econômicos. Além do pensamento de Locke e Montesquieu.  

 

→ Link para acessar a vídeo aula: Iluminismo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=542e3dc0-2cd0-4e5e-bfd4-

24616598a45a&instituto=objetivo&referencia=210212_FernandoEvangelista_Historia_II_8Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 3 (página 45) 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

01 

Novos modos de pensar e agir. 

→ Páginas 17 a 21.  

→ Vamos o pensamento de Rousseau, Voltaire. O que foi a fisiocracia e o 
despotismo esclarecido.  

 

→ Link para acessar a vídeo aula: Iluminismo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=542e3dc0-2cd0-4e5e-bfd4-

24616598a45a&instituto=objetivo&referencia=210212_FernandoEvangelista_Historia_II_8Ano_AD  

 

Queridos alunos e alunas, realizem as tarefas 4 e 5 ( páginas 47, 48 e 49). 
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Matemática: 

 Módulo 2 – Estudo dos polinômios 

 2.1. Expressões algébricas - páginas 41 a 47. 

 Exercícios: páginas 47 a 48 e TC 5. 

 Vídeo: expressões algébricas I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d1a76e3d-e6dd-4aea-983d-
dcc222b06ff4&instituto=objetivo&referencia=210106_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=144ddf8d-59e9-471e-9ded-
84219d2ee687&instituto=objetivo&referencia=210106_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_
AD 

 2.2. Valor numérico da expressão algébrica - página 49 a 51. 

 Exercícios: página 51 a 54 e TC 6 

 Vídeo: valor numérico da expressão algébrica (professora Rosana Perleto) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0def4bfd-6abb-4232-bec5-
9893942447d8&instituto=objetivo&referencia=210106_RosanaSantos_Matematica_III_8Ano_
AD 

 

Arte: 

 Apostila pág. 8 - Módulo 1. 

 Ler textos e observar as figuras págs. 8, 9 e10. 

 Assistir ao vídeo do portal do Objetivo ART8102 https://youtu.be/p8NzK5N7kiI 

 Pra finalizar o estudo dessa aula faremos uma peça em argila para representar as ceramicas 

encontradas no nosso território brasileiro.  

 Assistir aos vídeos para enriquecer a aula https://youtu.be/cMb4qILENDE 

 https://youtu.be/9CLTET0gVUY 
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Ciências: 

 Apostila 1 – Módulo 2. 

 VIDA E EVOLUÇÃO – DIVISÃO CELULAR E DE TECIDOS. 

 O aluno deverá fazer a leitura do conteúdo e resolver os exercícios de sala que começa na 
página 15 e termina na página 22. Após a leitura assistir aos vídeos da professora Luana, cu-
jos links estão abaixo e fazer a tarefa 4 (páginas 43 e 44) e a tarefa 5 (páginas 45 e 46). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=749bc79d-5d7a-4fc3-bb0e-
1f7e6b782478&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_IV_8Ano_AD 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ac394188-831c-4bb9-85d2-
53e7eb9d48d7&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_V_8Ano_AD 

 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 17 a 21.  

 Novos vocabulários: verbs (regular / irregular) 

 Gramática: Simple Past (interrogative) 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 6 

 

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: 

 Acessar o link https://youtu.be/AyewQRKCr-8 para as aulas de Educação Física. 

 

Atenciosamente, 
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