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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 

(14/09) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Crônica narrativa - 
página 63. 

Estudo da estrutura da crônica narrativa. 

Os alunos deverão ler o texto da página 63 

para o próximo horário o assunto ser 

trabalhado.  

Livro Bernoulli  *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Crônica narrativa, 
página 63.  

Estudo de crônica narrativa durante a aula.  

● Orientar os alunos sobre  leitura 

dos livros O Menino do Pijama 

Listrado e O Médico e o Monstro.  

Livro Bernoulli *** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Trapézios. Acessar e assistir ao vídeo com a correção 

dos exercícios do dia 09/09. 

Faça as correções necessárias. 

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

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Base média de um 

trapézio. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 58, 

59 e 60. 

************ 
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Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Quadriláteros 

Notáveis. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Aula de resolução de exercícios. 

Livro Bernoulli. Enviar a atividade no ClassApp no 

mesmo dia até às 17h. 

 

Valor: 10 pontos. 

 

 

 

Terça-feira 

(15/09) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Formas verbais ; 

acento diferencial 

Faça um mapa mental: Formas verbais ; 

acento diferencial 

Páginas:86 e 87 Envie a atividade no classapp no 

mesmo dia até às 8:15. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Hiatos e ditongos 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 

Páginas: 84 a 86  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Correção dos testes.   

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

As novas doutrinas 

sociais e o socialismo. Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 8 - As novas 

 

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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doutrinas sociais e o 

socialismo. 

História  

10:45 às 11:30 

As novas doutrinas 

sociais e o socialismo. 

Fazer as atividades da página 55 e 56. 
Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 8 - As novas 

doutrinas sociais e o 

socialismo. 

As atividades deverão ser entregues 

no mesmo dia até as 11:30 e deverão 

ser realizadas no horário estipulado 

(10:45 às 11:30). 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

 

Quarta-feira 

(16/09) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

High-Tech Way of 

Life 

Cap. 6 

* Retirar do texto da página 32 quinze 

palavras em inglês e traduzi-las no 

caderno. 

* Dar início às atividades das páginas 33 e 

34 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Cap. 6 

-Páginas 33 e 34 

 

Enviar o vocabulário(que vc fez no 

caderno) pelo WhatsApp ou 

ClassApp. 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

High-Tech Way of life 

Cap. 6 
* Estudo do texto High-Tech Way of Life 

Link do Zoom que será 

enviado via ClassApp. 

Trabalho realizado na plataforma 

Bernoulli. Valor: 20 

Data da entrega: Até às 17h desta 

quarta(16/09/2020). 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Bloco retangular: 

volume do bloco 

retangular. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 9, 

páginas 72, 73 e 74. 

************ 
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Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Volume e capacidade. Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 9, 

páginas 76, 77 e 78. 

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

Matemática  

10:45 às 11:30 

Volume e capacidade Resolução de exercícios: 

página 79, exercícios: 12, 13 e 15. 

página 80, exercícios: 18, 19 e 20. 

Livro Bernoulli, capítulo 9. Enviar a resolução das atividades no 

ClassApp no mesmo dia até às 17h. 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(17/09) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

Organização 

econômica do espaço 

estadunidense 

Citar no caderno as atividades industriais   

e agropecuárias levando em conta os 

fatores históricos. 

Explicar com suas palavras a economia 

estadunidense e sua influência planetária 

página 48 a 51 

 

página 52 e 53 

enviar foto da atividade até às 8:10 

 

valor 10 pontos 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A economia 

estadunidense e sua 

influência planetária 

Leitura, análise das informações  página 52 link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Canadá Dinâmicas demográficas 

 

página 57 link da aula anterior 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Autoavaliação - 

Momento de 

Reflexão 

Dinânica de reflexão sobre a 

Autoavaliação - 2º Bimestre realizada. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/73073527895?pwd=cnZrU

mlNVFJqSXA4OU9PRXUyZk

Q2Zz09 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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ID da reunião: 730 7352 

7895 

Senha de acesso: vitoria 

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula zoom, trabalharemos com 

alguns exercícios de respiração e alguns 

movimentos básicos de yoga, para essa 

aula zoom, os alunos deverão usar roupas 

confortáveis, que possibilitem a prática de 

exercício físico. Vale lembrar que os alunos 

serão avaliados a partir da participação 

durante a aula zoom. 

zoom Link para aula zoom será enviado via 

classapp e whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Mito, 

Religião, 

Ciência e 

Filosofia  

Busca do ser humano por respostas por 

meio de Mito, Religião, Ciência e Filosofia. 

Assistir a vídeo aula linkada e realizar a 

leitura das páginas 32 a 35. 

Realizar os exercícios 06 e 07 da página 35 

no caderno. 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=7BBS5KyXqNo 

Livro Bernoulli 

Enviar foto do exercicio resolvido 

NO CADERNO até 18/08 - 12h15. 

8º Ano está com um péssimo 

costume de enviar as atividades fora 

do prazo portanto essa atividade 

não tem 2ª data. 

Não entregou, não pontuará. 

 

Sexta-feira 

(18/09) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Reprodução Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom  Correção das atividades aplicadas e 

devolutivas para a avaliação 

Capítulo 6  

https://www.youtube.com/watch?v=7BBS5KyXqNo
https://www.youtube.com/watch?v=7BBS5KyXqNo
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Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Reprodução Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom  Correção das atividades aplicadas e 

devolutivas para a avaliação 

Capítulo 6  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Reprodução Fazer a avaliação pelo Google Forms 

Será encaminhado o link da avaliação 

Capítulo 6 Fazer a avaliação dentro do 3º 

horário -09:00 as 10:00 

Valor: 10 pontos 

Português 

10:00 às 10:45 

Acentuação gráfica Faça os exercícios de aprendizagem 

Páginas 88 (24,25 e 26) 

Páginas 88 (24,25 e 26) 

 

Envie os exercícios no classapp no 

mesmo dia até às 10:45. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Acentuação gráfica 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 

 

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Arte Egípcia Aula online. O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

Atividade: Fazer um desenho 

inspirado na Arte egípcia. 

Valor: 20 pontos. 

Enviar até 14:00, da presente data 

(18/09). Via classApp. 

 

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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