
 

 

Inf.: 0731/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

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

  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Português: 

 

 Apostila 4 - Módulo 8: A opinião implícita 

 Páginas 36 a 42 - Texto Jornalístico - Notícia. 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Cássio Laranjeira Pignatari. 

 Aula: Texto informativo (II) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d68dd01b-f0b7-404d-b09d-
6075f98b6b73&instituto=objetivo&referencia=Texto%20informativo%20(II)  

 Tarefa: 63 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: América: Geo.Política 

 Assistir as vídeoaulas: 

 8.2.2 As relações culturais. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=171116_alexandrafigueiredo_
geografia_iii_8ano_ad 

 8.2.1 As relações político-militares. Link vídeoaula com professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=171116_alexandrafigueiredo_
geografia_iv_8ano_ad 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 39 a 
43. Concluindo as Tarefas propostas. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 10: Praticando. 

 Ler a página 14 para relembrar. 

 Atividade online. Acesse o link abaixo - Página 2 (Dona Lesma) 

 https://olimpiada.ic.unicamp.br/static/extras/obi2020/provas/ProvaOBI2020_f2pj.pdf 

  Deverá ser feita em grupo.  

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.8ano@gmail.com  

 Link para usar o gdb online.  https://www.onlinegdb.com/ 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 
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História: 

 

 Módulo 21 - Processos de Unificação: Itália, Alemanha e Estados Unidos. - Revisão 

 2 vídeos - Professor Fernando 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Unificação italiana e unificação alemã 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=80d8e3d0-9e64-4c21-a406-
683576674c03&instituto=objetivo&referencia=Unifica%C3%A7%C3%A3o%20italiana%20e%2
0unifica%C3%A7%C3%A3o%20alem%C3%A3  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Os Estados Unidos - expansão e guerra civil 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7db6cf76-7812-4380-a774-
bfb5d2409b5a&instituto=objetivo&referencia=Os%20Estados%20Unidos%20-
%20expans%C3%A3o%20e%20guerra%20civil 

 

Ciências: 

 

 Apostila 4 - Módulo 19 - Terra e universo.  

 CLIMA: variações das condições atmosféricas 

 Fazer a leitura do conteúdo que começa na página 39 e termina na página 45. Após a leitura 
assista a vídeo aula da profª. Maria Lucia (link abaixo). Faça depois os exercícios da aula 
(página 46) e também a tarefa 32 (página 59). 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0b5ea969-57ff-431b-bee3-
81cc75379a12&instituto=objetivo&referencia=Varia%C3%A7%C3%B5es%20das%20condi%
C3%A7%C3%B5es%20atmosf%C3%A9ricas 

 

Matemática: 

 

 Apostila 4 - 4º bimestre - Módulo 15 - Transformações geométricas – Simetrias. 

 15.3 - Translação - página 97 a 101 

 Exercícios - página 101 a 104 e TC 47. 

 Vídeo - translação parte I e II (professora Rosana Perleto) 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bdfd3152-9f87-4a72-8a12-
feecd40a293f&instituto=objetivo&referencia=201020_RosanaSantos_Matematica_V_8Ano_AD 

 Parte II 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f1094694-b176-4a5b-add4-
7077374091e7&instituto=objetivo&referencia=201020_RosanaSantos_Matematica_VI_8Ano_AD 
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Arte: 

 

 Apostila página 22 

 Ler o texto e fazer a proposta do anexo D que se encontra no final da apostila  

 Assistir o vídeo sobre impressionismo https://youtu.be/idwJGxXa1K4 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 20 e 21. 

 Text Comprehension. 

 Grammar: Modal Verbs. 

 Vocabulary: verbs. 

 Homework 43. 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 15 – Life is better with friends! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis 
primeiros quadros. Depois acesse Módulo 15 – Life is better with friends! Faça os exercícios propos-
tos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/3OpweWCuA_A executar a aula do professor Giovanne. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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