Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021.
Srs. Pais e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 20/09 a 24/09

#fiqueemcasa
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida
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 necessidades!
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.

Português:
Apostila 3 - Módulo 6: O Português na Europa e na África – Leitura e Interpretação Textual
Aula 1: Correção das TCs 50 e 51
Aula 2 e 3: Páginas 72 a 75; Para casa: TC 52
Aula 4: Correção da TC e página 76
Aula 5: Produção Textual: Página 77 a 79
Vídeo do Portal:
Professor: Cássio Laranjeira Pignatari
Aula: O Português na África
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2c855601-7c66-47f6-8d56-08a8a19394d7&instituto=objetivo&referencia=200818_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IV_8Ano_AD
Geografia:
Caderno 3: Módulo 6: América: Aspectos Econômicos
Semana Especial de Revisão dos Conteúdos.
Aula#1:
6.4.2 Agricultura nos Estados Unidos e Canadá. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria
(atividade agropecuária e suas diferentes paisagens II):
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17cb4528-8899-4023-85f9-1aea7dd2fdc6&instituto=objetivo&referencia=200615_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_8Ano_AD
Aula#2:
Revisão dos Conteúdos para o Provão.
Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas!
Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil.
Boa semana, ser humano!
Informática:
Programando com C++
Módulo 9: Repetições.
• Ler a página 10.
• Atividade da página 10.
• Dar continuidade no projeto pedagógico.

• Estudar para a apresentação do PP.
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

17

Abolição da escravidão.
- páginas 39 a 41
- ao longo dessa aula iremos analisar o que aconteceu com a população liberta.

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45c4ccd2-f063-4359b75f-caafe0ff96c9&instituto=objetivo&referencia=200616_FernandoEvangelista_Historia_IV_8Ano_AD

Aula 2
MÓDULO

17

TEMA
Abolição da escravidão.
- páginas 42 a 44
- ao longo dessa aula iremos realizar os exercícios coletivamente.

→ Link para acessar a vídeo aula:https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ca68a97-65774778-882e-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 a 3 - página 102 a 106
Aula 4 e 5 - página 107 a 110 e TC 39
Vídeos:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dcdb1acb-e16b-4db7-8313-1f08e520161d&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXVI_8Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=688a9add-449d-42f8-acfd-d0e361fa86d0&instituto=objetivo&referencia=210621_RosanaSantos_Matematica_XXVII_8Ano_AD_ZOOM

Arte:
Aula 1 apostila pág 14 e 15
Construtivismo
Assistir video https://youtu.be/BL5lRAi2f28
Aula 2 - construção com barbantes na mesa formando uma composição abstrata construtivista
Ciências:
Aulas 1 e 2 - Apostila 3 - Módulo 15 - TERRA E UNIVERSO - CLIMA
Observação de dados obtidos sobre a previsão do tempo em um mesmo dia para três estados do
País. Ao desenvolver essa atividade, pretendemos incentivar uma discussão na qual cada aluno se
coloque com seus próprios pontos de vista e, principalmente, desenvolver a capacidade de construir
ideias próprias baseadas em vivências diárias. É importante aproveitar o momento para que o aluno
apresente suas ideias de forma autônoma. Ao longo dos textos apresentados ele vai perceber que
existem muitas variáveis quando o assunto se relaciona às condições de tempo e clima. Ele deve
perceber também, que as ações humanas, sejam elas individuais ou em conjunto, interferem progressivamente nas alterações do equilíbrio dinâmico do planeta. Os alunos online deverão acompanhar a
aula do professor pelo zoom.

Aula 3 - Apostila 3 - Módulo 15 - A diferença entre tempo e clima
Nessa aula os alunos deverão ler o conteúdo da página 46 para entender essa diferença.

Aula 4 - Apostila 3 - Módulo 15 - Fatores que interferem nas variações climáticas
Nessa aula estudaremos as causas naturais e a interferência humana nas variações climáticas. O
aluno deverá ler o conteúdo da pagina 47 até a página 51 e também fazer os exercícios de aula. Após
a leitura desse conteúdo o aluno deverá assistir a vídeo aula da professora Maria Lucia sobre fatores
que interferem nas variações climáticas, cujo link está disponibilizado abaixo. Fazer também a tarefa
25 (página 71)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7a9af568-ce87-4bf9-a870-aeb38d6422e5&instituto=objetivo&referencia=200702_MariaCatalani_Ciencias_II_8ano_AD
Aula 5 - Apostila 3 – Módulo 14 – Clima
Nessa aula faremos a correção de todos os exercícios de aula bem como discutiremos a pesquisa da
tarefa 25.

Inglês:
Apostila 3, Módulo 12
Aula 1
Text: Leitura, Interpretação
Grammar: Comparative review
Adjectives review
Exercises
Homework 35

Aula 2
Grammar: Superlative review
Suffixes review
Exercises
Homework 36

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina
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:
Tema: Vôlei
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos.

Atenciosamente,

