
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 
 

 #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 ne-

cessidades! 

 

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

familiares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas 

remotas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
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Português: 

Olá queridos alunos!  Apostila 4 - Módulo 7: Do fato à opinião – Estereótipos; Fato, interpretação e 

opinião 

Aula 1 e Aula 2: Páginas 3 a 7 – Para casa TC 53 

Aula 3: Página 8 e correção da tarefa 

Aula 4 e Aula 5: Páginas 9 a 11 – Para casa TC 54 

Vídeos do Portal: 

Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Do fato à opinião 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f171017_and

reamartins_portugues_i_8ano_ad.ism%2fmanifest  

Professor: Andréa Castelaci Martins. Aula: Subjetividade 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f171017_and

reamartins_portugues_ii_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 

Geografia: 

Caderno#4: GEOGRAFIA 

Módulo#7: América, dinâmica populacional 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 

7.1. A População do Continente Americano. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f171019_alex

andrafigueiredo_geografia_i_8ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula#2: 7.2. Os primeiros habitantes da América. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f171019_alex

andrafigueiredo_geografia_ii_8ano_ad.ism%2fmanifest 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, concluindo a Tarefa#25: “A 

presença de imigrantes em sua cidade”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Estamos finalizando uma excelente etapa e iniciando a reta final dos estudos deste ano, aproveite! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Programando com C++ 

Módulo 9: Repetições.  

Ler a página 11. 

Atividade número 1 da página 11. 

Atualidades da semana.  

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 

18 

Revolução de 1830, liberalismo e ideias radicais. 
Páginas 3 e 4 
Ao longo dessa aula iremos revisar brevemente a revolução francesa 
para entender o contexto da França. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6cde8dfb-ee8f-
4677-afe0-
9707972647aa&instituto=objetivo&referencia=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20de%201830,%2
0liberalismo%20e%20ideias%20radicais   

 
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

18 

Revolução de 1830, liberalismo e ideias radicais. 
Páginas 5 e 6. 
Ao longo dessa aula iremos compreender o que foi a Revolução de 
1830 e suas consequências. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6cde8dfb-ee8f-
4677-afe0-
9707972647aa&instituto=objetivo&referencia=A%20Revolu%C3%A7%C3%A3o%20de%201830,%2
0liberalismo%20e%20ideias%20radicais  
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Matemática: 

Apostila 4 - Módulo 11 - Números e grandezas 

Aula 1 e 2- páginas 3 a 5. 

Aula 3 a 5- páginas 5 e 6 e TC 40. 

Vídeo:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1c547b3e-f5ff-4e75-97d1-

7e4710ffe2bd&instituto=objetivo&referencia=Decimais%20exatos%20e%20peri%C3%B3dicos 

 
 

Arte: 

Aula1: Atividade sobre textura gráfica visual  

Assistir o vídeo e fazer a proposta utilizando recorte de revista  

https://youtu.be/8JrxQuMn2vg 

https://youtu.be/p1bqqUo7EoQ 

Aula 2: Continuação atividade com pintura da imagem que você construiu  

 
 

Ciências: 

MATÉRIA E ENERGIA 

Aulas 1 e 2 – Apostila 4 – Módulo 16 –  Cálculo de consumo e uso consciente de energia elétrica 

Nessas aulas os alunos deverão discutir e avaliar a atuação das usinas de geração de energia elé-

trica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socio-

ambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Eles 

deverão identificar, compreender, analisar e debater modos de geração e distribuição de energia 

elétrica às residências, analisar os diferentes tipos de geração de energia, reconhecer e comparar 

suas características, além de avaliar seus aspectos favoráveis e desfavoráveis, de acordo com os 

critérios de sustentabilidade e eficiência energética. É possível, ampliar habilidades correlacionadas 

à discussão sobre os hábitos individuais e coletivos, aspectos econômicos, sociais, políticos e o im-

pacto da geração de energia para o ambiente. Os alunos online deverão acompanhar a aula do pro-

fessor pelo zoom. 
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Aula 3 – Apostila 4 – Módulo 16 – Tensão e Potência Elétrica 

Nessa aula os alunos deverão ler o conteúdo que começa na página 3 termina na página 6. Após a 

leitura o aluno deverá fazer os exercícios da aula. Após a leitura e a realização dos exercícios o alu-

no deverá assistir ao vídeo da professora Maria Lúcia cujo link está disponibilizado abaixo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fcb30023-eab4-4086-bb98-

e67cc499e5e6&instituto=objetivo&referencia=Tensão%20e%20potência 

Aula 4 – Apostila 4 – Módulo 16 – Consumo Consciente de Energia 

Nessa aula os alunos devem ler o conteúdo que começa na página e termina na página 12, fazendo 

todas as atividades de aula. Após a leitura e a realização das atividades de aula, os alunos deverão 

realizar a tarefa 26 (páginas 47 e 48) e tarefa 27 (página 49 e 50). Depois devem assistir a vídeo-

aula da professora Maria Lúcia, cujo link está abaixo. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ab3706ab-6076-4120-b054-

2cd783f05544&instituto=objetivo&referencia=Consumo%20consciente%20de%20energia 

Aula 5- Apostila 4 – Módulo 16 – Matéria e Energia 

Nessa aula faremos a correção de todos os exercícios de aula bem como a correção das tarefas 26 e 

27. 

 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 12  

Aula 1: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Comparative review 

Exercises: review 

Homework 35 

Aula 2: Grammar: Superlative review 

Exercises: review  

Homework 36 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 12 – It always time for horror! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 12 – It always time for horror! No final do módulo assista 

a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

Atenciosamente, 
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