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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 

(01/06) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Poema narrativo - 
página 66.  

Ler o texto I-Juca Pirama, da página 66. 

Procurar entender o texto, sua estrutura e 

história.  

Livro Bernoulli. *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A estrutura do poema 
narrativo. Contexto de 
circulação e público-
alvo. 

Estudo dirigido sobre a estrutura de poemas 

narrativos. Fazer os exercícios da página 74, 

números 5 e 6. O professor enviará o gabarito 

pelo ClassApp. Não será necessário enviar 

para o professor.  

Livro Bernoulli.  *** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Casos de congruência 

de Triângulos. 

Acessar e assistir a vídeo aula a partir do 

minuto 3:17. 

link: 

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

40LHLsUQU&feature=youtu.be 

 

Fazer no caderno resumo sobre os casos 

de congruência de triângulos. 

Livro Bernoulli, páginas 83 

e 84. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YM40LHLsUQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YM40LHLsUQU&feature=youtu.be


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

8º Ano do Ensino Fundamental 

 

Discutiremos sobre o assunto na aula via 

Zoom. 

 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Congruências de 

triângulos e cevianas. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Acompanhar a aula com o 

livro bernoulli de 

Matemática e com o 

caderno. 

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

Matemática 

10:45 às 11:30 

Cevianas. Resolução de exercícios: 

 

Página 95, números 19, 20, 21 e 22. 

Livro bernoulli, página 87, 

88, 89 e 95. 

 

 

 

 

Terça-feira 

(02/06) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Adjunto adnominal e 

complemento nominal 

Fazer um vídeo explicando o conteúdo: 

Adjunto adnominal e complemento 

nominal. 

Páginas: 25 a 31. Envie o vídeo no classapp ou 

whatsapp no mesmo dia até às 

8:10. 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Devolutiva da avaliação 

online 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7772072925

2?pwd=UVlUcXVDelNSY2t0bWZDWWFY

N2VWUT09 

 

Devolutiva da avaliação 

online. 

 

https://us04web.zoom.us/j/77720729252?pwd=UVlUcXVDelNSY2t0bWZDWWFYN2VWUT09
https://us04web.zoom.us/j/77720729252?pwd=UVlUcXVDelNSY2t0bWZDWWFYN2VWUT09
https://us04web.zoom.us/j/77720729252?pwd=UVlUcXVDelNSY2t0bWZDWWFYN2VWUT09
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ID da reunião: 777 2072 9252 

Senha: 2EB8S4 

História 

09:00 às 09:45 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

Páginas 75 a 77. 

 

História 

10:00 às 10:45 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

Páginas 78 a 79. 

 

História (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Independência das 

colônias espanhola e 

do Haiti. 

Após assistirem a vídeo aula  daremos 

continuidade ao conteúdo na aula no 

Zoom. 

Livro Bernoulli, capítulo 6, 

Independência das colônias 

espanhola e do Haiti. 

Páginas 81 a 86. 

Fazer os testes da página 91 a 95 

para que sejam entregues no dia 

02/06 com prazo até às 12:15. 

A atividade deverá ser encaminhada 

via ClassApp em formato PDF. 

Valor: 10 pontos. 

Peço para que, por favor, as 

atividades sejam encaminhadas 

somente na data agendada. Não 
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serão aceitas atividades 

antecipadas. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor reduzido 

à metade da nota. 

 

Quarta-feira 

(03/06) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 
Language Organizer 

* Some and Any 

* Much, many, a lot of 

* Would like 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre some, 
any, much, many, a lot of, would like  que 
estará disponível no site do Colégio 
Ágora, canal do YouTube. (O link do vídeo 
será enviado pelo ClassApp)  

* Passo 2 - Realizar atividades das 
páginas 51 a 55. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 51 a 55 

 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 
Language Organizer 

* Some and Any 

* Much, many, a lot of 

* Would like 

 

A explicação do conteúdo Language 

Organizer será feita tendo como material 

didático os slides usados no vídeo.  

 

Não faltem! 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 51 a 55 

* Será avaliada toda a participação do 
aluno, desde a visualização do vídeo, , 
realização das atividades até a 
participação no ZOOM. 

* Será disponibilizado, através do Meu 
Bernoulli, um trabalho avaliativo sobre 
o tema estudado na aula. 
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 * Data da entrega: até às 17h do dia 
04/06/2020. 

 Valor: 10 pontos 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Cevianas. Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Acompanhar a aula com o 

livro e caderno. 

Livro bernoulli, página 95. 

********* 

Matemática  

10:00 às 10:45 

Pontos notáveis de um 

Triângulo. Assistir aos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8

HqFJdtHL4&feature=youtu.be 

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

mPRiw-bs&feature=youtu.be 

Registrar no caderno o conceito de cada 

ponto notável. 

Livro Bernoulli, página 89 e 

91. 

*********** 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Pontos notáveis de um 

Triângulo. 

Assistir aos vídeos: 

 

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

TMU84vsc&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6U

38fuRAqbo&feature=youtu.be 

 

Livro Bernoulli, páginas 90 

e 92. 

********** 

https://www.youtube.com/watch?v=p8HqFJdtHL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p8HqFJdtHL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cyJmPRiw-bs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cyJmPRiw-bs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qilTMU84vsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qilTMU84vsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6U38fuRAqbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6U38fuRAqbo&feature=youtu.be
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Registrar no caderno o conceito de cada 

ponto notável. 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(04/06) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

As dinâmicas 

demográficas mundiais 

Após leitura dos Tópicos mencionados 

abaixo, assistir vídeo aula que será 

disponibilizada, gravar um vídeo 

explicando: 

As dinâmicas demográficas 

Principais conceitos demográficos 

Crescimento da população 

Livro páginas 37 até 41 

 

Vídeo deve ser enviado até 

às 9h 

enviar via whatsapp antes da aula 

Zoom  

 Valor: 5 pontos 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Registrando 

Para Saber Mais 

Interpretar a imagem explicando a crítica 

indicada 

Ler o texto Banho faz mal à saúde? para 

discussão na aula Zoom 

Livro página 43 

livro página 43 

enviar dia 05-06 via whatsapp até 

as 12h 

-------------------------------------------- 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

As dinâmicas 

demográficas mundiais 

Discussão sobre os vídeos apresentados 

sobre o tema 

link para aula Zoom será 

enviado via classapp 

------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Disciplina: A 

Força Que 

Liberta 

Leitura e realização coletiva das páginas 

38 a 41. 

Trazer livro pra aula de OPEE, 10h00. 

Livro OPEE 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/72062585294?pwd=TXhh

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 
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QmpFRU05V0lQb2VXZ1YrY

zVxUT09 

ID da reunião: 720 6258 

5294 

Senha: vitoria 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

A Origem do 

Poder no povo 

e A Política em 

Atenas (parte 

1) 

Assistir a vídeo aula encaminhada pela 

professora e elaborar no caderno um 

MAPA MENTAL em SUAS PALAVRAS que 

resume os conceitos do vídeo. 

Vídeo aula: Link em 

construção. Enviar foto do mapa mental 

realizado no caderno até dia 05/06 

12h15. 

Após esse prazo será considerado 

apenas 50% da nota. 

Projeto de Educação Física 

 

Sexta-feira 

(05/06) 

Ciências  

07:30 às 08:15 

Sistema Cardiovascular Fazer a correção das atividades, será 

encaminhado o gabarito 

Páginas 52, 54, 58, 59 e 61  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Sistema Respiratório Será encaminhado o link para a aula on-

line pelo zoom 

Página 64 a  70  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema Cardiovascular Será encaminhado uma atividade 

avaliativa 

Pagína 42 a 59 Encaminhar o gabarito no ClassApp 

da professora até as 12:00 

Valor 10 pontos 
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Português 

10:00 às 10:45 

Modificadores e 

modificados 

Fazer um vídeo explicando o conteúdo: 

Modificadores e modificados 

Páginas: 78 e 79 Envie o vídeo no classapp ou 

whatsapp no mesmo dia até às 

10:40. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão do conteúdo  

2ª bimestre 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7674056867

2?pwd=OTI1dS9HZDdIWVM0b1RJN1k4c

m9EQT09 

ID da reunião: 767 4056 8672 

Senha: 8EQrMq 

 

 

  

Arte 

11:30 às 12:15 

A arte no cotidiano Responder o questionário no google 

Forms. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

Responder o questionário até 12:15, 

da presente data (05/06). 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/76740568672?pwd=OTI1dS9HZDdIWVM0b1RJN1k4cm9EQT09
https://us04web.zoom.us/j/76740568672?pwd=OTI1dS9HZDdIWVM0b1RJN1k4cm9EQT09
https://us04web.zoom.us/j/76740568672?pwd=OTI1dS9HZDdIWVM0b1RJN1k4cm9EQT09

