
 
Inf.: 0233/20 

 
 

Bragança Paulista, 17 de junho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17/06 a 23/06. 

 

  #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. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 
e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

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

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-

mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 17/06 a 23/06. 

 

Português: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=u0qwBmolFrE  com as orientações da professora 
Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 2: Módulo 3: Cidadania. 

 Páginas 38 até 43 – A voz do cidadão; Leitura e Interpretação Textual. 

 Vídeo: A voz do cidadão (I) Professora: Andréa Castelaci Martins. 

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f170427_andreamartins_linguaportuguesa_vi_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Tarefa 27. 

 Lista de exercícios de revisão para o provão disponibilizadas no APP do Colégio. 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=D9C0CaZLg1g com orientações do professor Arthur. 

 Caderno#2 Módulo#3: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 4. Mundo globalizado: a importância das empresas multinacionais. Assistir a vídeo aula: 
“Mundo globalizado: a importância das empresas multinacionais”.Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f170413_alexandrafigueiredo_geografia_iv_8ano_ad.ism%2fmanifest  

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, inclusive os itens: “ati-
vidade em grupo” e “sua criação”, que deverão ser feitos individualmente e discutidos em 
live posterior. 
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 Ao concluir o item anterior, você já pode realizar, em casa, a tarefa 12 “Multinacionais". 

 Você, ser humano, irá notar que a vídeo-aula acima já foi abordada na semana retrasada, ca-
so seu resumo esteja pronto, basta assistir mais uma vez e verificar se os exercícios da apos-
tila e tarefas estão prontos. 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Je0xD075FEg com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Introdução à linguaguem C++. 

 Apresentar a atualidade da semana do dia 11/05 e podcast, no plantão do dia 15/06. 

 Assistir a vídeoaula e montar o programa de contador sugerido. 

 Enviar o PP. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link https://youtu.be/xSPkq8hnEiM com orientações e técnicas de estudo especial-
mente para esta semana. 

 

SEMANA (DE 17 á 23 DE JUNHO) 

 Módulo 4 – Revolução francesa: mudando a cara da Europa (Páginas 27 á 35) Revisão para o 
Provão 

 3 vídeos: Professor Fernando 

  Resumo do conteúdo para o Provão - APP- Colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Revolução Francesa: mudando a cara da Europa 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: A Revolução 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Era Napoleônica 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4d4abfe-f7bf-4e48-971a-
fe37d5fd9031&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_I_8Ano_
AD 
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http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a3588472-17ca-4654-b295-
b3f5829ebc17&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_II_8Ano
_AD 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=955aee40-3c53-4fae-abef-
fd5316d05b5d&instituto=objetivo&referencia=200304_FernandoEvangelista_Historia_III_8Ano
_AD 
 

Matemática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=w2EFicXCW2o&feature=youtu.be com orientações 
da professora Roberta.  

 

 APOSTILA 2: 2º BIMESTRE. 

 Módulo 7: Congruência de triângulos e propriedades dos quadriláteros  

 7.2. Propriedades dos quadriláteros - página 52.  

 Laboratório- descobrindo as propriedades dos quadriláteros por congruência de triângulos pá-
ginas 53 a 57.  

 Quadriláteros: páginas 58 a 61.  

 Exercícios: páginas 62 a 64 e TC 21. 

 Vídeo: Propriedade dos quadriláteros (parte I e II)(professora Rosana Perleto)  

 Parte I 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1f69f3b0-dcc5-4671-ae59-
b35e42e64f9e&instituto=objetivo&referencia=200602_RosanaSantos_Matematica_I_8Ano_A
D 

 Parte II 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9d9f0b7f-54c3-4f56-a116-
8c8e1d9848c3&instituto=objetivo&referencia=200602_RosanaSantos_Matematica_II_8Ano_A
D 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/KFkl6UsbIzM com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Módulo 3: Matrizes europeias.  

 Página 31. 

 Missão Artistica Francesa  deixei um vídeo com orientações  https://youtu.be/DAXUBRcFzrQ 

 Ler texto da página31 é assistir o vídeo sobre Academia Imperial de Belas Artes.  
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Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=YL55ZW7jIR0  com as orientações do professor 
Marcelo. 

 

 Apostila 2: Módulo 6: Vida e Evolução - SANGUE 

 Dando continuidade ao estudo do módulo 6, esta semana vocês vão estudar o Sistema ABO 
e fator Rh. Façam a leitura desse conteúdo que começa na página 17 até 23, fazendo inclusi-
ve os exercícios. Depois, no portal, assista aos dois últimos vídeos da prof. Maria Lúcia. Fazer 
também as tarefas 11 e 12 que estão nas páginas 57 a 60. 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/ljaD7EPIqBk com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 7, páginas 27 a 29.  

 Leitura de texto.  

 Exercícios de interpretação de texto 

 Pontos gramaticais:  

 Simple Past. 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 21.  

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse módulo 7 – Catchy song of the moment (Objetivo Talks), faça os exercícios dos cinco 
primeiros quadros. Depois acesse módulo 7– Catchy song of the moment. No final do módulo assista 
a vídeo aula I com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/i36QtGkb4Y8 com as orientações do professor Giovane. 
 

                            Atenciosamente, 
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