
 

 

Inf.: 0762/20 
 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

 #fiqueemcasa 

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 43 a 49 – Texto Humorístico – Leitura e Interpretação Textual 

 Vídeo do Portal: 

 Professora: Cássio Laranjeira Pignatari. 

 Aula: Texto informativo (III) 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9af6728b-7dd0-4fdc-bf3d-
c44892b822fa&instituto=objetivo&referencia=Texto%20informativo%20(III)  

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: América: GeoPolítica 

 Assistir as vídeo aulas: 

 8.3 As Relações Geopolíticas na América. Link vídeo aula profa Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0721dcc6-fac0-4afa-8957-
6d29b101b06f&instituto=objetivo&referencia=As%20rela%C3%A7%C3%B5es%20geopol%C3
%ADticas%20na%20Am%C3%A9rica%20(I) 

 8.4 As relações Geopolíticas na América. Link vídeo aula profa Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=21a1c64f-bb82-46dd-a69b-
ec613d24c79d&instituto=objetivo&referencia=201014_AlexandraFigueiredo_Geografia_8Ano
_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 40 a 
46. Concluindo as Tarefas propostas. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 10: Praticando. 

 Ler a página 17. 

 Atividade da página 17. (Prêmio do milhão.) 

 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 22 - O imperialismo e suas bases ideológicas. Revisão. 

 Módulo 23 - Partilha afro-asiática e resistências. 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: O Imperialismo e suas bases ideológicas 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=46977ca4-1945-43b0-af64-
e5f1e4cf9abf&instituto=objetivo&referencia=O%20Imperialismo%20e%20suas%20bases%20i
deol%C3%B3gicas  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Partilha afro-asiática e resistências 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=631a011b-aebd-49b6-a960-
de0ae8638e3e&instituto=objetivo&referencia=Partilha%20afro-
asi%C3%A1tica%20e%20resist%C3%AAncias  

 

Matemática: 

 

 APOSTILA 4 – 4º BIMESTRE 

 Revisão módulo 13 - Números - página17 a 21. 

 Revisão módulo 14 - Vistas ortogonais de figuras espaciais - página 29 a 31. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 23. 

 Tema: Restauração. 

 Ler texto, responder a questão sobre o texto e assistir o vídeo sobre as restaurações que não 
deram certo https://youtu.be/IG_TSiODvhA 

 

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 (pá-
gina 46) e também a tarefa 32 (página 59). 

 Faremos durante as aulas a correção dos exercícios. 

 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 
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Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 22 e 23 

 Text Comprehension 

 Grammar: Modal Verbs 

 Vocabulary: verbs 

 Homework 44 

 

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 Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/PjRn9TnzlMk para realizar as atividades propostas pelo profes-

sor Giovane. 

 

A Coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/PjRn9TnzlMk

