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8º Ano do Ensino Fundamental 

Observações: 1 – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da Semana Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

Segunda-feira 

(30/11) 

 

Inglês 

07:30 às 08:15 

Passive Voice 
Used to 
Too 

* Atualizar as atividades do livro. Páginas 

42, 43, 48, 49, 54 a 59 

Livro Bernoulli, Vol. 4 

Gabarito para autocorreção 

 

***************************** 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Passive Voice 
Used to 
Too 

* Correção comentada dos exercícios * Link do ZOOM que será 

enviado via ClassApp. 

 

***************************** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Circunferência e 

Círculo 

Acessar e assistir o vídeo com a correção 

dos exercícios do dia 25/11. 

Faça as correções, se necessário. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli. ********* 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Volume de um 

cilindro. 

Aula online via Zoom: explicação do 

conteúdo. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Anotar exemplos no caderno. 

Livro Bernoulli, páginas 105 

a 107. 

Os alunos serão avaliados pela 

participação e presença. 

 

Valor: 5 pontos. 
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Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Volume de um 

cilindro. 

Aula online via Zoom: resolução de 

exercícios (avaliativo). 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Não falte! 

Livro Bernoulli, página 108. Enviar, via ClassApp, foto com a 

resolução dos exercícios. 

 

Valor: 10 pontos. 

 

 

 

Terça-feira 

(1º/12) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Relação de 

coordenação e de 

subordinação em 

períodos compostos 

Fazer os exercícios de aprendizagem. Página: 148 ( 16, 17 e 18) Envie os exercícios no classapp no 

mesmo dia até 8:15. 

Valor:5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Relação de 

coordenação e de 

subordinação em 

períodos compostos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?

pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2x

QQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

Envie a correção dos exercícios no 

classapp. 

Valor: 5,0 

História  

09:00 às 09:45 

O período regencial Asssistir ao vídeo no Edpuzzle. Edpuzzle  

Redação   

10:00 às 10:45 

Atividade sobre o 
livro A Melancia 
Quadrada, de Ruy 
Castro.  

Os alunos do 8º ano receberão o link para 

a atividade sobre o livro A Melancia 

Quadrada, de Ruy Castro.  

Livro Literário *** 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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● O link da atividade será enviado 

pelo ClassApp.  

● A atividade deverá ser feita dentro 

do horário de aula, ou seja, das 

10:00 até às 10:45. 

● Leia as questões com atenção.  

● O livro pode ser consultado. 

● Valor: 30 

Redação  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Comentários sobre o 
resultado da 
atividade sobre o 
livro A Melancia 
Quadrada, de Ruy 
Castro.  

Neste horários as notas serão fechadas, ou 

seja, o professor irá comentar o resultado 

da atividade e as notas do 4º bimestre 

serão fechadas.  

É importante que todos estejam nesta 

aula.  

*** 
*** 
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Quarta-feira 

(02/12) 

 

Matemática (Zoom) 

7:30 às 8:15 

Circunferência, 

círculo e cilindro. 

Aula online via Zoom: revisão do conteúdo. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Todos os alunos devem estar presentes. 

Livro Bernoulli, capítulo 12. Os alunos serão avaliados pela 

participação e presença. 

Matemática (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Circunferência, 

círculo e cilindro. 

Aula online via Zoom: recuperação. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação devem participar do Zoom. 

Os alunos que não estão de recuperação 

devem fazer a seguinte atividade: 

resumo sobre o capítulo, anotar os 

principais conceitos e fórmulas. 

Livro Bernoulli, capítulo 12. Recuperação: enviar a atividade até 

às 10h deste mesmo dia. 

Matemática  

09:00 às 09:45 

Circunferência, 

círculo e cilindro. 

Momento destinado para finalizar as 

atividades. 

Livro Bernoulli, capítulo 12. Recuperação: enviar a atividade até 

às 10h deste mesmo dia. 
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História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O período regencial 
Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 12 -  O período 

regencial 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

O período regencial 
Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 12 -  O período 

regencial 

Encaminhar os testes da64 a 67 

página  do capítulo 12 com o prazo 

até Quinta-Feira (03/12) às 18:00 

hrs. 

 

História (Zoom) 

13:30 às 15:00 

O segundo reinado 
Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 13 -  O Segundo 

Reinado 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(03/12) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Circuito elétrico Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom- Correção das atividades aplicadas 

Capítulo 8  

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Circuito elétrico Será encaminhado o link para aula pelo 

zoom- Correção das atividades aplicadas 

Capítulo 8  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Circuito elétrico Recuperação para os estudantes que não 

atingiram a média dos 40 pontos 

distribuídos 

Capítulo 8 Enviar a recuperação até as 17:00 

Valor: 40 pontos 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

8º Ano do Ensino Fundamental 

Filosofia 

10:00 às 10:45 

Indústria Cultural e 

Cultura de Massa 

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e elaborar um mapa mental NO 

CADERNO sobre o que o vídeo aborda 

Link do vídeo em 

construção 

Enviar foto do mapa mental feito 

no caderno até 04/12 - 12h15. 

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cultura corporal de 

movimento 

Entrar na aula zoom e realizar as 

atividades que serão propostas pelo 

professor durante a aula zoom, o aluno 

deverá usar roupas confortáveis que 

possibilitem a prática de exercício físico. 

Link para a aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

***************************** 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Encerramento - OPEE Dinâmica e bate-papo de encerramento 

das aulas de OPEE e aprendizados 

adquiridos durante o ano. 

Link da aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/77582507583?pwd=WlBK

eXVScFRDc1pKM0ltYVkveU

hSdz09 

ID da reunião: 775 8250 

7583 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  

 

Sexta-feira 

(04/12) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

Exercícios de 

Aprendizagem 

Responder no caderno as questões 17 a 19  página 73 enviar foto via whatsapp 

Geografia  (Zoom) 

08:45 às 09:00 

A África do Sul Entendendo  o regime do Apartheid página 73 link para aula será enviado via 

classapp e whatsapp 
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Geografia  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Cotidiano Leitura e reflexão sobre o texto: Morrer de 

fome no Sahel fugindo do Boko Haram 

Responder as 6 questões sobre A 

Geopolítica do continente africano através 

da Plataforma Meu Bernoulli 

página 75 

página 79 

 

Plataforma Bernoulli 

link da aula anterior 

 

Português 

10:00 às 10:45 

Revisão Faça os exercícios testes. Páginas: 

165 ( 26 ao 29) 

Envie os exercícios no classapp até 

às 10:45. 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?

pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2x

QQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Correção dos exercícios 

testes. 

 

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Desenho animado Aula online. 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=oG8

9DOyngs8 

O link será enviado via 

classApp e WhatsApp. 

***************************** 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8

