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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 

(24/08) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Crônica - Página 56.  Introdução ao gênero crônica: conceito, 

tipos textuais, veículos de circulação, 

temática. Fazer a leitura da página 59 e 60.  

Livro Bernoulli *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Produção de texto - 
Página 62  

Retomada das principais características da 

crônica. O professor irá orientar a 

produção de uma crônica, que deverá ser 

enviada ao professor. 

● Orientar os alunos para a leitura do 

livro O Menino do Pijama Listrado. 

Livro Bernoulli. Enviar a imagem do texto produzido 

respondendo o ClassApp “Produção 

de Texto - Crônica”. Valor: 20. Enviar 

até às 17h. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Quadriláteros  Aula invertida:  

Fazer leitura das páginas 38 e 39. 

 

Anotar no caderno sobre definição,  

elementos e soma dos ângulos internos. 

Livro Bernoulli, capítulo 8 

Páginas 38 e 39 

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

10:00 às 10:45 

Quadriláteros  Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 8 

Páginas 38 e 39 

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

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Quadriláteros: 

resolução de 

exercícios. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Copiar as resoluções no caderno. 

Livro Bernoulli, capítulo 8 

Páginas 38 e 39 

Ao final da aula enviar, 

exclusivamente via ClassApp, foto 

dos exercícios resolvidos. 

 

Valor: 5 pontos 

 

 

 

Terça-feira 

(25/08) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Formação de palavras 

II 

Faça um esquema mental no Jamborad 

com o conteúdo: Formação de palavras II. 

Acesse o link para fazer os frames. 

https://jamboard.google.com/d/1e806V1

COz_9IjfAOIGv6ZMy5NBL0USurj3uJRw3H

mhM/edit?usp=sharing 

Os grupos já estão separados, então 

procure a página com o seu nome. 

Página: 43 Termine a atividade no mesmo dia 

até às 17h. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Parônimos e 

Homônimos 

Formação de palavras 

II 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

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

pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0Q

T09 

 

Faremos os exercícios 

propostos na aula 

 

https://jamboard.google.com/d/1e806V1COz_9IjfAOIGv6ZMy5NBL0USurj3uJRw3HmhM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1e806V1COz_9IjfAOIGv6ZMy5NBL0USurj3uJRw3HmhM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1e806V1COz_9IjfAOIGv6ZMy5NBL0USurj3uJRw3HmhM/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

8º Ano do Ensino Fundamental 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Aula zoom onde faremos juntos as 

atividades da página 26. 

O link será encaminhado via Classapp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 20 a 26. 

 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Aula zoom com o tema: Realizações de D. 

João no Brasil 

O link será encaminhado via Classapp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 27 a 31. 

Fazer as atividades 23, 25 e 28 das 

páginas 31 e 32. 

As atividades deverão ser 

encaminhadas via classapp até as 

17:00 do dia de hoje. 

Valor 15 pontos 

História  

10:45 às 11:30 

Crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Assistir ao vídeo no app ou no site do 

Edpuzzle e responder as perguntas. 

(Será necessário baixar o app ou acessar 

o site com antecedência para se 

cadastrar) 

Edpuzzle  A atividade ficará disponível até as 

17:00. Após esse horário a mesma se 

tornará inacessível. 

Valor: 15 pontos 
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Quarta-feira 

(26/08) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

Language Matters  II 

Present Perfect Tense 

Interrogative and 

Negative Forms 

* Olhar os slides que serão enviados pelo 

ClassApp para se familiarizar com a 

gramática. 

* Responder atividades que serão enviadas 

pelo ClassApp.  

Livro Bernoulli - Volume 3: 

Página 15 

 

Entregar as atividades que foram 

realizadas na primeira aula até às 

17h do mesmo dia. 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Language Matters  II 

Present Perfect Tense 

Interrogative and 

Negative Forms 

* Explicação da gramática: Present Perfect 

II 

 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

* Teste de Inglês pelo Google Forms 

sobre Present Perfect Tense. 

Valor: 20 

Data da entrega: 27/08 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Quadriláteros 

Notáveis: 

paralelogramo. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 41, 

42 e 43. 

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

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Quadriláteros 

Notáveis: 

paralelogramo. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Anotar no caderno os exercícios. 

Livro Bernoulli, páginas 41, 

42 e 43. 

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

Matemática  

10:45 às 11:30 

Quadriláteros 

Notáveis:  

Fazer um resumo (mapa mental) pelo 

Jamboard com as propriedades do 

paralelogramos. 

 

Páginas 41, 42 e 43. 

Jamboard. 
Atividade será aceita até às 17h 

deste mesmo dia. 
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Acesse o link para desenvolver a atividade: 

 

https://jamboard.google.com/d/1J1E9L--

3764ao9iVRPodiJoPPJEZuqJZajwG8ABFoJI/

edit?usp=sharing 

 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(27/08) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

Atividade avaliativa Gravar um vídeo ou podcast explicando 

sobre os Furacões e tornados  

página 19 enviar a atividade  até às 8:10 via 

Whatsapp  

valor 10 pontos 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Atividade avaliativa 

 

 

 

América Anglo-

Saxônica 

Atividade avaliativa através do google 

forms sobre a diversidade ambiental do 

continente Americano 

 

 

Introdução e análise das informações sobre 

a América Anglo-Saxônica 

 

faremos durante a aula 

zoom 

 

 

 

páginas 42 a 46 

link para a atividade e para a aula 

zoom serão enviados via classapp e 

via whatsapp 

valor 10 pontos 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

América Anglo-

Saxônica 

Resolução e correção dos exercícios de 

aprendizagem 

 

página 47 

 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/1J1E9L--3764ao9iVRPodiJoPPJEZuqJZajwG8ABFoJI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1J1E9L--3764ao9iVRPodiJoPPJEZuqJZajwG8ABFoJI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1J1E9L--3764ao9iVRPodiJoPPJEZuqJZajwG8ABFoJI/edit?usp=sharing
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Organização 

econômica do espaço 

Atividades 

agropecuárias  

A economia 

estadunidense e sua 

influência planetária 

 

Introdução, leitura e debate sobre o tema 

abordado 

páginas 48 a 55  

acessar mesmo link enviado para 

aula anterior 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Continuação do 

Projeto da Matinê 

Explicações e atualizações do projeto da 

Matinê desenvolvido por vocês na página 

50 e 51. 

Favor trazer o que foi pedido na aula 

anterior, não esquecer. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/76816790215?pwd=OERJ

M3V4UXMrWHVRZ05FTm9

zL3BYdz09 

ID da reunião: 768 1679 

0215 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno nesse momento.  

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Saúde e qualidade de 

vida 

Nessa aula zoom trabalharemos com 

exercícios aeróbicos para a melhora do 

condicionamento físico e prevenir doenças 

durante a quarentena, para a atividade 

será necessário uma toalha ou colchonete. 

Lembrando que o aluno deverá usar roupas 

confortáveis para a prática de exercícios 

físicos, vale lembrar também, que os 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 
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alunos serão avaliados a partir da 

participação durante a aula zoom 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

A Linguagem 

- O ser 

humano e 

sua relação  

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e realizar um mapa mental no 

caderno que resuma o que foi passado. 

Link para o vídeo: Em 

construção 

Livro Bernoulli páginas 22 a 

26 

Enviar foto do mapa mental 

realizado no caderno até 28/08 - 

12h15. 

 

Sexta-feira 

(28/08) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Sistema Sensorial e 

Nervoso 

Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Explicação 

  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Capítulo 5 Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Fazer a correção das atividades do 

livro e revisão para a avaliação 

Página 04 a 22  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema Endócrino Será encaminhado o link da avaliação pelo 

Google Forms. 

Página 04 a 22 

 

 

Página 36 a 39 

 

Fazer a avaliação dentro do 3º 

horário. 09:00 às 09:45 

Valor: 10 

Fazer os testes do livro - números 01 

ao 10 e enviar o gabarito até o dia 

31/08 às 17:00 

valor 10 

Português 

10:00 às 10:45 

Parônimos e 

Homônimos 

Faça os exercícios testes. Páginas: 

52 (9 e 10) 

Envie o gabarito no Classapp no 

mesmo dia até às 10:45. 

Valor: 5,0  pontos 
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Formação de palavras 

II 

53 ( 11 ao 13) 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Parônimos e 

Homônimos 

Formação de palavras 

II 

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.  

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Arte no Quick Draw Aula online. https://us04web.zoom.us/j

/78732315772?pwd=dnB6S

Gl5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFS

dz09 

 

ID da reunião: 787 3231 

5772 

Senha de acesso: Mayra 

Link para acessar o Quick Draw: 

https://quickdraw.withgoogle.com/ 

 

 

 

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://quickdraw.withgoogle.com/

