
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/09 a 10/09 

 

 #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 necessida-

des! 

 

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

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

motas. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 

Português: 

Apostila 3 - Módulo 5: O Português no Brasil – Interpretação Textual; Os Dialetos 

Aulas 1 e 2: páginas 47 a 54 

Aula 3: páginas 55 a 57 - Tarefas: 45, 46, 47, 48 

Vídeo do Portal: Professor: Cássio Laranjeira Pignatari. Aula: A atividade, a situação e a linguagem (II) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d8f169d-2795-47c0-b486-

561c421ec5ea&instituto=objetivo&referencia=200604_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VII_8Ano

_AD 

 

Geografia: 

Módulo#6: América: aspectos econômicos. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.3. A Atividade Industrial no continente americano e sua organiza-

ção espacial. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe7ca090-8496-4057-9600-

320d9b759d6f&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_8Ano_AD 

Aula#2: 6.4. A atividade agropecuária e suas diferentes paisagens. Link da vídeo aula com a profes-

sora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f848b90c-0019-4a25-ae7b-

80ced251109d&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_8Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 46 e 52. Con-

cluindo a Tarefa#23: “Recursos Minerais do continente americano”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

 
Não haverá aula devido ao Recesso Escolar e feriado da Independência. 
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História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

15 

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

→ 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 

15 
Páginas 30 a 32 
Ao longo dessa aula iremos analisar como a literatura auxiliou no pro-
jeto nacionalista vinculando com os indígenas. 

→ 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 a TC 21. 

 
 

Matemática: 

Apostila 3 - Módulo 10 – Áreas de figuras planas  

Aula 1 e 2 - páginas 89 a 91.  

Aula 3 a 5 - páginas 92 a 94 e TC 37. 

Vídeos: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=10b6c656-03d7-4be0-ae1f-

46311ad24c24&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXIII_8Ano_AD_

ZOOM 

 

Arte: 

Organização e produção de painéis e materiais visuais artísticos para o Projeto Pedagógico do 

3°bimestre.  
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Ciências: 

Aula 1  - Apostila 3 – Módulo 13 – Sistema Nervoso 

Nessa aula faremos a correção das tarefas nº 21 e nº 22 e a revisão para a prova AV2 

 
 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Feriado 

Aula 2: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: Comparative / Superlative review 

Adjectives review 

Exercises  

Homework 33 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – We are made by history (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 11 – We are made by history! No final do módulo assista 

a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 
 
 

Educação Física: 

Tema: Volei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 


