
 

 

Inf.: 0372/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/07 a 28/07 

 

 #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). 

 

Português: 

Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=qT5Mnn9v11Q  com as orientações e explicação 
da professora Mariana Chiaron. 

 

 Apostila 2 - Módulo 4: Cidadania digital 

 Página 64 até a 67 – Componentes da Cidadania Digital – Leitura e Interpretação 

 Vídeo: Componentes da cidadania digital (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
f170601_andreamartins_linguaportuguesa_v_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Página 68 até a 70 – Componentes da Cidadania Digital – Leitura e Interpretação 

 Vídeo: Componentes da cidadania digital (II) - 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
f170601_andreamartins_linguaportuguesa_vi_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 Tarefas 34 e 35. 

Bons estudos! 
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Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/I8ZNpf9OxeQ com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2:  

 Módulo#3: (páginas 03 a 19): Revisão Provão. 

 Módulo#4: Divisões regionais 

 Assista às vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer resu-
mos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 2. A Divisão Internacional do Trabalho. Assistir a vídeo aula: “A Divisão Internacional do 
Trabalho”. 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
f170420_alexandrafigueiredo_geografia_iv_8ano_ad.ism%2fmanifest  

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 30 e 31. 
Correção Online das Tarefas#9 a #15. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Ktl-G_nohr4 da professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 3: Introdução à linguaguem C++. 

 Ler a página 20. 

 Assistir a vídeo aula da Professora para obter a resposta da atividade da página 20. (12ª se-
mana de aula) 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Módulo 6: Círculos. 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/BFoqjUQW_5I com as orientações e explicações do conteúdo da pro-
fessora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 10 – Brasil: de colônia à sede do Império (página 22 á 34) Revisão.  

 vídeo  - Professor Fernando 

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

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Brasil: de colônia à sede de Império (I) 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=52bfb84f-1eed-4799-81fd-
320ef6b74922&instituto=objetivo&referencia=200330_FernandoEvangelista_Historia_V_8Ano
_AD  
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Matemática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=zj68fdLj6PE&feature=youtu.be com orientações e 
explicações da professsora Roberta. 

 

 APOSTILA 2 – 2º BIMESTRE 

 Módulo 5 - Probabilidade e estatísticas. 

 Exercícios de revisão 3, 4, 5 e 6 - páginas 15 a 16. 

 Módulo 6 - Produtos notáveis 

 Exercícios de revisão 7, 8, 9 10 e 11 - página 45. 

 Módulo 7 - Congruência de triângulos nas propriedades dos quadriláteros. 

 Exercícios de revisão 1, 2, 3 e 4 - páginas 64 a 66.  

 Módulo 8 - Áreas de figuras planas 

 Exercícios de revisão 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 (b) - páginas 103 a 105. 

 

 

Arte: 

Acessar o link https://youtu.be/28jT5Drkqz4 com as orientações e explicação da professora Adriana 
Fambrini. 

 

 Apostila páginas 37,38 e 39.  

 Módulo 5. 

 Assistam vídeo aula com a professora Patrícia sobre Elementos da Linguagem visual. 

lhttps://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f170612_patriciavanni_arte_iv_8ano_ad.ism%2fmanifest 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=S6k-bj99GEU com as orientações e explicação do 
professor Marcelo. 

 

 Módulo 10 – SISTEMA SOL, TERRA E LUA: ESTAÇÕES DO ANO. 

 Esse conteúdo encontra-se na página 52 até 54. Vocês deverão ler o conteúdo da apostila e 
depois de acessar o portal do Objetivo – Conteúdo Online, assistir o vídeo explicativo da pro-
fessora Maria Lúcia. 
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Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/v0pvkpPPBcQ com as orientações e explicação do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Extra Exercises, páginas 42 e 43.  

 Vocabulary: The Beatles 

 Verbs: Past 

 

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 de todos 
os quadros. Depois acesse Módulo 8 – Art is as natural as sunshine! (Objetivo Talks), faça os exer-
cícios de todos os quadros. E no final de cada módulo assista as vídeo aulas com a prof. Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/S86XESZDd1o com as orientações e explicação do professor Giova-
ne. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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