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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 

(08/06) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Atividade de 
Interpretação de 
Texto pelo Google 
Forms - Poema 
Narrativo 

Atividade a ser realizada pelo Google 

Forms, no valor de 20 pontos, com 

interpretação de texto a questões 

relacionadas ao conteúdo estudado - 

Epopeia e Poema Narrativo. A ATIVIDADE 

NO GOOGLE FORMS DEVE SER FEITO ATÉ 

08:15. 

Google Forms *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Registrando - Página 
77.  

Atividade online sobre Epopeia e Poema 

Narrativo. Deverá ser feito no próprio livro 

e apresentado ao professor durante a aula.  

Livro Bernoulli *** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Triângulo Isósceles. Aula invertida: 

Acessar e assistir a vídeo aula sobre 

triângulo isósceles, até o minuto 7:50 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la8T

UHRsvCc&feature=youtu.be 

Livro Bernoulli, páginas 97, 

98 e 99. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=la8TUHRsvCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la8TUHRsvCc&feature=youtu.be
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Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Triângulo Isósceles. Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Anotar no caderno os exemplos resolvidos. 

Livro Bernoulli, páginas 97, 

98 e 99. 

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

Matemática 

10:45 às 11:30 

Triângulo Isósceles. Resolução de exercícios:  

 

Página 102, números 30, 31 e 32. 

Livro Bernoulli, página 102. Enviar no dia 10/06 juntamente 

com os exercícios propostos para a 

próxima aula.  

 

 

 

Terça-feira 

(09/06) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Adjunto adnominal e 

complemento 

nominal 

Elaborar 12 perguntas e gabarito sobre o 

conteúdo: 

Adjunto adnominal e complemento 

nominal. 

Faça as perguntas em uma 

folha e o gabarito em 

outra. 

 

Envie as perguntas e gabarito no 

mesmo dia (09/06) até às 8:15. 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Adjunto adnominal e 

complemento 

nominal 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76683119550

?pwd=WUw2U2kvWHpqQmlzdnhQaWhJK

2IyQT097 

ID da reunião: 766 8311 9550 

Senha: 8qmZqQ 

  

https://us04web.zoom.us/j/76683119550?pwd=WUw2U2kvWHpqQmlzdnhQaWhJK2IyQT097
https://us04web.zoom.us/j/76683119550?pwd=WUw2U2kvWHpqQmlzdnhQaWhJK2IyQT097
https://us04web.zoom.us/j/76683119550?pwd=WUw2U2kvWHpqQmlzdnhQaWhJK2IyQT097
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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 81 a 82. 

 

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 84 a 86. 

 

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. 
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Quarta-feira 

(10/06) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

More about it  

Pág.48  

 

Dining do and don’ts 

from around the 

world 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre Dining do 

and don’ts from around the world  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 

48 e 49 

*Passo 3 - Traduzir no caderno todas as 

frases do exercício 2 (página 49). 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 48 e 49. 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

More about it  

Pág.48  

 

Dining do and don’ts 

from around the 

world 

 

A aula More about it/Dining do and don’ts 

from around the world será explicada 

tendo como material didático os slides 

usados no vídeo.  

 

* 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. 

* Enviar a foto das frases traduzidas 

(via ClassApp ou WhatsApp) 

* Data da entrega: até às 17h do dia 

10/06/2020.  

Valor: 5 pontos 
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Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Triângulo Equilátero. Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 100 

e 101. 

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

Matemática  

10:00 às 10:45 

Triângulo Equilátero. 
Fixação do conteúdo: acessar e assistir o 

vídeo a partir do minuto 7:50 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la8T

UHRsvCc&feature=youtu.be 

Livro Bernoulli, páginas 100 

e 101. 

*********** 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Triângulo Equilátero. Resolução de exercícios: 

Página 103, números 36 e 39 

 

Aproveite esse horário para tirar dúvidas. 

Livro Bernoulli, página 103. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar, juntamente com os 

exercícios de segunda feira, foto da 

resolução dos exercícios. 

Enviar até 12:00 desse mesmo dia. 

 

Valor: 5 pontos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la8TUHRsvCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=la8TUHRsvCc&feature=youtu.be

