
 

 

Inf.: 0540/20 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos 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). 

 

Português: 

 

 Apostila 3 - Módulo 6: O Português na Europa e na África 

 Página 58 até a 71 – Leitura e Interpretação Textual 

 Tarefas: 49, 50, 51. 

 Vídeos do Portal: 

 Professor: Cássio Laranjeira Pignatari. 

 Aula: O Português na Europa e na África. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e2d41a86-7c8f-4a55-879c-
5571c5fc2dc7&instituto=objetivo&referencia=200818_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_8
Ano_AD  
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 Professor: Cássio Laranjeira Pignatari 
Aula: O Português na Europa 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb20565f-7ae8-41d3-a95a-
fae07b93b8ee&instituto=objetivo&referencia=200818_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_
8Ano_AD 

 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#6: América: aspectos econômicos. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 6.3. A Atividade Industrial no continente americano e sua organização espacial. Link da vídeo 
aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fe7ca090-8496-4057-9600-
320d9b759d6f&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_8A
no_AD 

 6.4. A atividade agropecuária e suas diferentes paisagens. Link da vídeo aula com a 
professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f848b90c-0019-4a25-ae7b-
80ced251109d&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_8A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 46 e 52. 
Concluindo a Tarefa#23: “Recursos Minerais do continente americano”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 9: Repetições. 

 Ler a página 10. 

 Atividade da página 11. (Atividade 2- problema) 

 Enviar os exercícios e as atualidades do mês de agosto para o e-mail abaixo: 

 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 17 - A abolição da escravidão na América e no Brasil. (páginas 39 á 42) 

 1  vídeo  - Professor Fernando 

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

 TC 20 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A abolição da escravidão na América e no Brasil (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71f786c9-3c0e-4a59-b4e0-
03f7c269f2a4&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_VIII_8An
o_AD 

 

Matemática: 

 

 APOSTILA 3 - 3º BIMESTRE 

 Módulo 11 - Desigualdades do 1º grau 

 11.3. Outros tipos de solução - página 75 a 76. 

 Exercícios - página 77 a 78 e TC 35 

 Vídeo - outros tipos de solução (professora Rosana Perleto) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98e735d9-7ebe-41f3-ba45-
33ccba2a5502&instituto=objetivo&referencia=200617_RosanaSantos_Matematica_VII_8Ano_
AD 

 

Arte: 

 

 Vamos aprender sobre perspectiva página 10 e 11 - Módulo 7.  

 Assistam ao vídeo e em seguida vamos fazer um desenho com o uso da perspectiva em uma 
paisagem com árvores.  

 Para essa atividade vamos precisar de régua, folha sulfite e estojo. 

https://youtu.be/p6lVdvd5g-M 

 

Ciências: 

 

 Apostila 3 - Módulo 15 - Terra e Universo  -  CLIMA 

 Fazer a leitura do conteúdo que começa na página 45 e termina na página 54. Depois no 
portal Objetivo devem assistir ao vídeo da Prof. Maria Lúcia, acessando o link abaixo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a9af568-ce87-4bf9-a870-
aeb38d6422e5&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_II_8ano_AD 

 Façam também a tarefa 25 da página 71. 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71f786c9-3c0e-4a59-b4e0-03f7c269f2a4&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_VIII_8Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71f786c9-3c0e-4a59-b4e0-03f7c269f2a4&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_VIII_8Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=71f786c9-3c0e-4a59-b4e0-03f7c269f2a4&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_VIII_8Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98e735d9-7ebe-41f3-ba45-33ccba2a5502&instituto=objetivo&referencia=200617_RosanaSantos_Matematica_VII_8Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98e735d9-7ebe-41f3-ba45-33ccba2a5502&instituto=objetivo&referencia=200617_RosanaSantos_Matematica_VII_8Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=98e735d9-7ebe-41f3-ba45-33ccba2a5502&instituto=objetivo&referencia=200617_RosanaSantos_Matematica_VII_8Ano_AD
https://youtu.be/p6lVdvd5g-M
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a9af568-ce87-4bf9-a870-aeb38d6422e5&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_II_8ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a9af568-ce87-4bf9-a870-aeb38d6422e5&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_II_8ano_AD


 

 

 
 
 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 11, páginas 29 a 32 

 Text Comprehension 

 Grammar 

 Comparative / Superlative 

 Adjectives 

 Homework 32, 33, 34 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 11 – We are made by history. (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro 
últimos quadros. Depois acesse Módulo 11 – We are made by history. Faça os exercícios propostos. 
E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

 

 

Educação Física 

 

Acessar o link https://youtu.be/-6igDylIZao para a atividade proposta pelo professor Giovane. Sigam 
as orientações e façam o que se pede! 
 

 
 

A Coordenação. 
 
 
 

https://youtu.be/-6igDylIZao

