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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 

(21/09) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Crônica  Reler o capítulo sobre crônica e suas definições. 
Destaque as informações mais importantes.  

Livro Bernoulli  *** 

Redação (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Elaboração de Mapa Mental  Elaborar mapa mental sobre o tema “Crônica”. 

 Nele deverá conter informações sobre: 

● Conceito 

● Tipos textuais e a crônica 

● Veículos de circulação 

● O autor 

● Temática 

● Temporalidade e atemporalidade 

● Crônica narrativa  

● Crônica narrativa e textos 

         jornalísticos 

● Tipos de discurso 

Faça um mapa visualmente interessante, com 

Livro Bernoulli  Enviar para o professor 

respondendo o ClassApp 

“Mapa Mental - 

Crônica”.  

Valor: 10 

 

ENVIAR DURANTE A AULA.  
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 cores e letra do tamanho adequado. NÃO FAÇA EM 

FOLHA DE CADERNO.  

FAÇA EM FOLHA BRANCA.  

Matemática 

09:00 às 09:45 

Volume e capacidade. Acessar e assistir ao vídeo com a correção dos 

exercícios do dia 16/9. Faça as  

correções necessárias. 

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

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Área da superfície do bloco 

retangular. 

Aula online via Zoom  link será encaminhado 

 pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

82 e 83. 

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

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Área da superfície do bloco 

retangular: resolução de 

exercícios. 

Aula online via Zoom link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

A resolução dos exercícios acontecerá  

durante a aula. Não falte! 

Livro Bernoulli, páginas 

82 e 83. 

Antes de sair da aula, 

enviar via ClassApp, foto 

com a resolução dos 

exercícios.  

Valor: 10 pontos. 

 

 

 

Terça-feira 

(22/09) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Acentuação gráfica Fazer os exercícios de aprendizagem. Página: 88 ( 27 e 28) 

Página: 89 ( 29 e 30) 

 Envie os exercícios no 

classapp no mesmo dia até 

 às 8:15. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Acentuação gráfica Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR

3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09 

Correção dos exercícios 

de aprendizagem. 

 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

As novas doutrinas sociais e o 

socialismo. Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 8 - As novas 

doutrinas sociais e o 

socialismo. 

Páginas 56 a 59 

 

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 

doutrinas sociais e o 

socialismo. 

Páginas 61 a 64 

 

História  

10:45 às 11:30 

As novas doutrinas sociais e o 

socialismo. 

Fazer as atividades da página 65 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 
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Quarta-feira 

(23/09) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

Language Organizer 

*Present Prefect with never 

and ever 

*Present Perfect with since, 

for, and how long 

* Olhar os slides da matéria para se  

familiarizar com a gramática. 

* Dar início às atividades.Páginas 36, 37, 40 

 e 41. 

Livro Bernoulli - Volume 3: 

Páginas 36, 37, 40 e 41 

 

 

 

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

********** 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Language Organizer 

*Present Prefect with never 

and ever 

*Present Perfect with since, 

for, and how long 

* Explicação da matéria pelo ZOOM * Link do ZOOM que 

será encaminhado via 

ClassApp. 

* Link do Google Forms 

 será enviado pelo 

ClassApp. 

*Realizar trabalho no 

Google Forms  Valor: 20 

Data de envio: até às 17h 

do dia 23/09 

Mat. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Volume e capacidade. Aula online via Zoom.  

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 9. ************ 

Mat. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Área da superfície do bloco 

retangular. 

Aula online via Zoom.  

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 9. ************ 

Matemática  Blocos retangulares. Fazer a atividade colaborativa a partir do Google 

Jamboard, cada turma terá o link para acessar o 

Livro Bernoulli. 
Finalizar a atividade até 
as 17h deste mesmo dia. 
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10:45 às 11:30 Jamboard (os grupos estão organizados lá). 

Desenvolva a questão do seu frame (de forma 

organizada e legível) 

Tire foto da resolução e anexe no frame 

correspondente a ela. 

 

Link 8º ano A: 

https://jamboard.google.com/d/1dF4AVjdIdVCiOkd

k0XNsBQhbAgOI07GrbEeEUrST6XY/edit?usp=sharin

g 

 

Link 8º ano B: 

https://jamboard.google.com/d/1I2COuejiEhPNiwat

vrV3Ip06tHGcEM8cnYj6qhp4ANs/edit?usp=sharing 

 

 
Valor: 10 pontos. 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(24/09) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

América Latina 

 

Criar um mapa mental abordando os  

seguintes tópicos: 

Características físicas e históricas 

Dinâmicas Demográficas 

introdução até a página 

77 

Enviar foto até às 8:15  via 

whatsapp valor 5 pontos 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

América Latina Leitura, análise dos mapas páginas 74 a 79 link será enviado via classapp e 

whatsapp 

Geografia (Zoom) Cotidiano Leitura, debate  páginas 79 e 80 link da aula anterior 

https://jamboard.google.com/d/1dF4AVjdIdVCiOkdk0XNsBQhbAgOI07GrbEeEUrST6XY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1dF4AVjdIdVCiOkdk0XNsBQhbAgOI07GrbEeEUrST6XY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1dF4AVjdIdVCiOkdk0XNsBQhbAgOI07GrbEeEUrST6XY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1I2COuejiEhPNiwatvrV3Ip06tHGcEM8cnYj6qhp4ANs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1I2COuejiEhPNiwatvrV3Ip06tHGcEM8cnYj6qhp4ANs/edit?usp=sharing
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09:00 às 09:45 Exercícios propostos Resolução e correção dos  

exercícios propostos do 3 ao 6. 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Somos Humanos, Tão 

emotivos e tão singulares 

Roda de conversa e realização coletiva por meio 

 da aula do Zoom das páginas 14 a 17 do livro de 

 OPEE. 

Link da aula: 

https://us04web.zoom.us

/j/73073527895?pwd=cnZ

rUmlNVFJqSXA4OU9PRXU

yZkQ2Zz09 

ID da reunião: 730 7352  

7895 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser 

encaminhado pelo aluno. 

Caso falte, não esqueça de 

realizar a atividade. 

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cultura corporal de 

movimento 

Nessa aula zoom, trabalharemos com 

alongamentos que podem ser praticado 

 facilmente em casa, para essa aula zoom, 

 os alunos devem estar com 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 a aula zoom 

será enviado via classapp 

e whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 

PONTOS 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

A Linguagem Científica e a 

linguagem das ciências 

Diferenciar cada um desses tipos de linguagem no 

CADERNO. 

Link do vídeo: 

 Em construção. 

Enviar foto do 

CADERNO até 24/09 - 

12h15. 
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humanas e sociais e da 

Filosofia 

Usar o vídeo enviado pela professora e as páginas 

 35 a 38 como consulta. 

 

 

Sexta-feira 

(25/09) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Infecções sexualmente 

transmissíveis  

Será encaminhado o link para aula pelo  

zoom - Explicação 

Página 55 a 70  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Métodos contraceptivos Será encaminhado o link para a explicação 

 pelo Zoom 

Página 55 a 70  

Ciências  

09:00 às 09:45 

ISTs e Métodos 

 contraceptivos 

Fazer a atividade colaborativa a partir do  

Google Jambord - Construção dos esquemas. 

https://jamboard.google.com/d/1DcUS5NaGpy5

QPoZRRlEvkpAoqt-

tgrZL1VL2QHNsKrc/edit?usp=sharing  

Página 55 a 70 Encaminhar os 

esquemas no classApp 

da professora até as 

17:00 

Valor: 10 pontos 

Português 

10:00 às 10:45 

Acentuação gráfica Acesse o link para fazer os frames no Jamboard. 

https://jamboard.google.com/d/12fh7Aw6PK362m

MiqAD9SxY9_jEFN1kb7iPqe_O7w0ww/edit?usp=sh

aring 

 

Páginas: 81 a 87 Terminar o Jamboard no 

mesmo dia até às 11:30. 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Acentuação gráfica Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR

3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09 

  

https://jamboard.google.com/d/1DcUS5NaGpy5QPoZRRlEvkpAoqt-tgrZL1VL2QHNsKrc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1DcUS5NaGpy5QPoZRRlEvkpAoqt-tgrZL1VL2QHNsKrc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1DcUS5NaGpy5QPoZRRlEvkpAoqt-tgrZL1VL2QHNsKrc/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/12fh7Aw6PK362mMiqAD9SxY9_jEFN1kb7iPqe_O7w0ww/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/12fh7Aw6PK362mMiqAD9SxY9_jEFN1kb7iPqe_O7w0ww/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/12fh7Aw6PK362mMiqAD9SxY9_jEFN1kb7iPqe_O7w0ww/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Análise: Monalisa Aula online. O link será enviado via 

 ClassApp. 

Atividade: 

-> Assistir o vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Vkfj9FGlK2Y 

-> Responder, 

segundo a sua opinião: 

Porque a Monalisa é tão 

famosa? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkfj9FGlK2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vkfj9FGlK2Y

