
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 

 
 
 

 
 

 #fiqueemcasa 

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! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familia-

res 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 3 - Módulo 5: O Português no Brasil e Módulo 6: De um texto, outro texto 

Paráfrase e estilização – Leitura e interpretação textual; Interpretação Textual; Orações Coordenadas. 

Aula 1: Páginas 36 e 37 – Para Casa: Tarefa 42 

Aula 2: Correção da Tarefa 42, Páginas 38 a 42 

Aula 3: Correção das páginas 38 a 42 

Aula 4: Páginas 43 a 46, Tarefa de Casa: 43 e 44 

Aula 5: Correção das tarefas 43 e 44 e da página 46. 

Vídeos do Portal: Professor: Andréa Castelaci Martins 

Aula: Paráfrase e estilização (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ee20f849-5a3b-49d0-ba5a-

8abac256737b&instituto=objetivo&referencia=181005_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_9Ano_AD 

Professor: Cássio Laranjeira Pignatari. Aula: A atividade, a situação e a linguagem (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a419a38d-7006-475e-b57b-

87e2ecaf569e&instituto=objetivo&referencia=200604_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_8Ano_AD 

 
 

Geografia: 

Módulo#6: América: aspectos econômicos. 

Assistir as vídeoaulas:  

Aula#1: 6.1. As Atividades Econômicas. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef28c3ee-6d55-4481-a5fa-

aeeb899c7392&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_8Ano_AD 

6.2. Recursos minerais e fontes de energia. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dcf3b3b9-3dc8-4a02-a76a-

243e923d4560&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_8Ano_AD 

Aula#2: 6.2.1. Os Estados Unidos e a produção mineral. Link da vídeo aula com a professora Ale-

xandra Maria (Recursos minerais e fontes de energia II): 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4e121ae5-82ed-49b7-8c5c-

9a4fc3a14615&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_8Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 36 e 45. Con-

cluindo a Tarefa#22.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Inde-

pendência do Brasil. 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Programando com C++ 

Módulo 8: Tomada de decisões.  

Ler a página 8 para fazer a atividade abaixo. 

Atividade da página 8 (mobile). Mandar por e-mail para nota. 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Fazer a atualidade. 

Acesso ao GDB online: https://www.onlinegdb.com/edit/SJP0ahQ94  

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 

 

História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

14 

Segundo Reinado - imigração e branqueamento da população.  
Páginas 23 a 25.  
Nessa aula iremos compreender sobre como a imigração buscou trazer 
imigrantes europeus e analisar as condições de trabalho desses grupos. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45c4ccd2-f063-
4359-b75f-
caafe0ff96c9&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano_AD   

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

14 

Segundo Reinado - os indígenas e a formação da identidade nacional.  
Páginas 27 a 29. 
Nessa aula iremos aprender sobre o processo de formação do naciona-
lismo através da cultura e valorização do passado indígena.  

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ca68a97-6577-

4778-882e-

a8aa89288212&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_V_8Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem as páginas 31 e 32.  
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Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Áreas de figuras planas  

Aula 1 e 2 - página 82 a 84.  

Aula 3 a 5 - páginas 85 a 89 e TC 36. 

Vídeos: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1e989d58-a435-4505-baca-

963072a743c5&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXI_8Ano_AD_Z

OOM 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27231d4b-b8e2-445a-9cc9-

61515dfd5b8a&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXII_8Ano_AD_Z

OOM 

 
 

Arte: 

Aula 1: apostila pág. 10 

"Perspectiva" https://youtu.be/rJ6tSL-OWlU 

Fazer proposta da pág. 11  

Assistir vídeo: https://youtu.be/p6lVdvd5g-M 

Aula 2: fazer a proposta de um desenho com perspectiva  

 
 

Ciências: 

Aulas 1 e 2 – Laboratório 14 – Nestas aulas terminaremos a atividade da  análise e composição do 

tecido ósseo. 

Aula 3 – Apostila 3 – Módulo 13 – Sistema Nervoso 

Nessa aula estudaremos a introdução e a organização do sistema nervoso  e também faremos as 

atividades de aula. O conteúdo dessa aula começa na página 22 e termina na página 29. Os alunos 

deverão fazer a tarefa de casa nº 21 (página 61). Os alunos que não estiverem presencialmente de-

verão assistir a vídeo aula da prof. Maria Lucia, cujo link está disponibilizado abaixo. Depois devem 

fazer a leitura do conteúdo e também realizar as tarefas de aula e a tarefa de casa. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bdb38541-33cb-4297-931c-

04bd8dd4e951&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_V_8Ano_AD 
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Aula 4 – Apostila 3 – Módulo 13 – Sistema Locomotor 

Nessa aula estudaremos o sistema nervoso periférico e os distúrbios do sistema nervoso. O conteú-

do dessa aula começa na página 29 e termina na página 32. Também realizaremos as tarefas de 

aula. O aluno deverá fazer a tarefa de casa nº 22 (páginas 63 e 64). Os alunos que não estiverem 

presencialmente deverão assistir as vídeo aulas da prof. Maria Lucia, cujos link está disponibilizado 

abaixo. Depois devem fazer a leitura do conteúdo e também realizar as tarefas de aula e a tarefa de 

casa. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e371279f-b176-49a4-9369-

b49b9cfb4169&instituto=objetivo&referencia=200701_MariaCatalani_Ciencias_VI_8Ano_AD 

Aula 5  - Apostila 3 – Módulo 13 – Sistema Nervoso 

Nessa aula faremos a correção das tarefas nº 21 e nº 22 

 

Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1  

Comparative: special cases  

Exercises 

Homework 32 

Aula 2  

Suffixes: full / less 

exercises 

Homework 33 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 10 – That’s right! You should be scared! (Objetivo Talks), faça os exercí-

cios dos últimos quadros. Depois acesse Módulo 10 – That’s right! You should be scared! E ao final 

do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia.  

 
 

Educação Física: 

Tema: Vôlei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 

Atenciosamente, 
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