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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 

 

Quarta-feira 

(15/04) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

Cap. 3 

The Earth in Danger 

Word Study   

Environmental 
problems 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o tema do 

capítulo que estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do YouTube. (O link do 

vídeo também será enviado  pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Traduzir no caderno os  textos das 

páginas 3 e 4. 

* Passo 3 -  Elaborar uma resposta (em 

português) para a seguinte pergunta: Do you 

think you are a green person? Are you familiar 

with what is happening to our environment? 

* Link do vídeo ou ir direto no 

site da escola: 

https://www.colegioagoracrist

alina.com.br/ 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3 à 7. 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Cap. 3 

The Earth in Danger 

Word Study   

Environmental 
problems 

* Passo 1 - Discussão sobre o tema environment 

e treino de vocabulário de algumas palavras do 

capítulo. 

* Passo 2  - Realizar, junto com a professora,  

as atividades das páginas 4 a 7.  

* Passo 3 - O gabarito das atividades será 

enviado ao final da vídeo aula pelo ZOOM. 

 

 

 

* Será avaliada toda a participação do 

aluno, desde as traduções, discussão e 

realização das atividades. A nota será 

gerada durante a vídeo aula. 

 Valor: 10 pontos 

https://www.colegioagoracristalina.com.br/
https://www.colegioagoracristalina.com.br/
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Matemática  

 

09:00 às 09:45 

Cálculo Algébrico: 

● Expressões 

algébricas; 

● Incógnita e 

variável 

● Valor 

numérico 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

O link será encaminhado pelo classApp. 

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 4, 5, 6 e 7. 

 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Cálculo Algébrico: 

● Expressões 

algébricas; 

● Incógnita e 

variável 

● Valor 

numérico 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 1 (a, b, c, d, f), 2, 3, 4, 6 e 8 

da página 8. 

Página 8. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

 

Mat.  (Zoom) 

 

10:45 às 11:30 

Cálculo Algébrico: 

● Expressões 

algébricas; 

● Incógnita e 

variável 

● Valor 

numérico 

Será encaminhado via classApp o link para 

ter acesso a aula via ZOOM, em que será 

para tirar as dúvidas sobre os exercícios de 

aprendizagem. 

 

Página 8. Os exercícios serão corrigidos 

durante a aula online do dia. 

 

Participação do aluno: 5 pontos. 
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Quinta-feira 

(16/04) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

O mundo dividido na 

era da Globalização 

Ler a introdução do capítulo e refletir 

sobre as perguntas para a discussão na 

aula Zoom 

capítulo 3 - introdução  

Geografia 

08:15 às 09:00 

O mundo dividido na 

era da Globalização 

Ler e grifar pontos significativos em relação 

a origem do subdesenvolvimento e do 

desenvolvimento.   

- Fazer um resumo no caderno  sobre o 

tema para discussão na aula Zoom 

- Responder no caderno os exercícios de 

aprendizagem 1 e 2  

Livro página 4 e 5  

 

 

 Enviar via Whatsapp foto dos 

exercícios dia 17/04 até às 12h  

 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O mundo dividido na 

era da Globalização 

Acessar o link  da aula online pelo Zoom, 

que será encaminhado pelo classApp. 

  

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O que é inteligência 

Emocional? 

Roda de conversa sobre a atividade 

aplicada na aula anterior. Partilha das 

respostas das perguntas motivadoras. 

Aula no Zoom: 16/04 às 10h00. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j

/78585084967 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Organizando a 

Política. Organizando 

o Estado e Dividindo 

os Poderes. 

Acessar a vídeo aula, ler o mapa mental e 

copiá-lo no caderno.  

Mapa mental encaminhado 

pelo ClassApp e link da 

vídeo aula disponibilizado.  

Copiar o mapa mental enviado pelo 

ClassApp no caderno.  

Envio da foto da cópia até sexta-

feira, dia 17 até 12h15. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Sexta-feira 

(17/04) 

Ciências 

07:30 às 08:15 

Cap. 03 

Sistema Digestório 

Acessar o link para a vídeo aula da 

professora, que será encaminhado pelo 

classApp. 

Assistir o vídeo: Trajeto do alimento pelo 

Bernoulli Play. 

Livro 2º bimestre 

Pág. 04 a 11 

Bernoulli Play pág.12 

 

Ciências 

08:45 às 09:00 

Cap. 03 

Sistema Digestório 

Realizar os exercícios de aprendizagem do 

livro 

Pág. 05, 06 e 14 

números 01 ao 10 

 

Ciências  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Cap. 03 

Sistema Digestório 

Acessar o link  da aula online pelo Zoom, 

que será encaminhado pelo classApp. 

Resolução das atividades e plantão de 

dúvidas 

Livro 2º bimestre 

Pág. 04 a 15 

Fazer todos os exercícios da página 

15, tirar uma foto e encaminhar para 

o classApp da professora até o dia 

24/04.  

Português 

10:00 às 10:45 
Adjunto adnominal 

 

Acessar e assistir a aula no youtube sobre 

adjunto adnominal. 

https://youtu.be/GtMmY0G0LnU 

Livro do 2ª bimestre e link 

do youtube 

 

 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Adjunto adnominal Acessar o link abaixo para ter acesso a 

aula via ZOOM, em que será para tirar as 

dúvidas sobre adjunto adnominal. 

https://us04web.zoom.us/j/78781214518 

ID da reunião: 787 8121 4518 

-Fazer os exercícios de aprendizagem. 

O link também será 

encaminhado pelo 

Classapp. 

 

 

 

 

 

Os exercícios serão avaliados na aula 

online do dia : 21/04. 

 

https://youtu.be/GtMmY0G0LnU
https://us04web.zoom.us/j/78781214518
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 -Páginas:27 e 28 

(11 ao 13). 

Arte 

11:30 às 12:15 

Conhecendo os 

diferentes tipos de 

Arte 

Assistir o vídeo: “Se o cinema é a sétima 

arte, quais são as outras?” 

Atividade: 1° etapa: Em seu caderno, fazer 

um quadro comparativo sobre as 11ª artes 

que o vídeo apresenta e seu elemento 

básico. Exemplo: 4ª arte: Arquitetura. 

Elemento básico: espaço. 

2° etapa: Escolher uma arte,  dentre as que 

refletimos no vídeo e escrever um 

parágrafo sobre a sua aplicabilidade no 

nosso cotidiano. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=b7eP_d-gK7Q 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar uma foto da atividade e enviar 

até às 12:15 da presente data 

(17/04). 

Valor da atividade: 10 pontos. 

     

 

 

Segunda-feira 

(20/04) 

Redação   

07:30 às 08:15 

Estratégias 

Argumentativas e 

Dissertativas 

Sala de Aula Invertida - Os alunos serão 

orientados a lerem das páginas 4 até a 14. 

Destacar as partes mais importantes do 

texto que fala sobre o desenvolvimento do 

texto dissertativo-argumentativo e 

Estratégias argumentativas e dissertativas. 

Livro Didático Bernoulli. *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Estratégias 

Argumentativas e 

Dissertativas 

Aula virtual pelo Zoom sobre o capítulo 1. 

Após os alunos terem feito a leitura, o 

professor irá detalhar os aspectos mais 

importantes do texto lido por eles. Será 

Zoom 

Livro Bernoulli  

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=b7eP_d-gK7Q
https://www.youtube.com/watch?v=b7eP_d-gK7Q
mailto:mayraluzzibio@gmail.com
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solicitado que façam os exercícios da 

página 8, nºs 1, 2, 3, 4.  O gabarito para 

autocorreção será enviado aos alunos no 

final da manhã.  

Matemática 

 

09:00 às 09:45 

Monômios: 

● Monômios 

semelhantes 

● Grau de um 

monômio 

● Operações 

com 

monômios  

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 12, 13 e 14. 

 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Monômios: 

● Monômios 

semelhantes 

● Grau de um 

monômio 

● Operações 

com 

monômios  

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 17, 21 (a, b, c,) e 23 da 

página 15. 

Página 15.  

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Monômios: 

● Monômios 

semelhantes 

● Grau de um 

monômio 

Será encaminhado via classApp o link para 

ter acesso a aula via ZOOM, em que será 

para tirar as dúvidas sobre monômios e os 

exercícios de aprendizagem. 

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 12, 13, 14 e 15. 

Os exercícios serão corrigidos 

durante a aula online do dia. 
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● Operações 

com 

monômios  

Participação do aluno: 5 pontos. 

 

 

 

Terça-feira 

(21/04) 

Português 

07:30 às 08:15 

Adjunto adnominal e 

complemento 

nominal 

 Fazer mapa mental: Adjunto adnominal e 

complemento nominal 

Páginas: 25 a 31  Tirar uma foto do mapa mental e 

enviar pelo classapp. 

Enviar dia: 24/04 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Complemento 

nominal 

Acessar o link abaixo para entrar na aula 

online via ZOOM. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72684266067 

 

ID da reunião: 726 8426 6067 

Livro  

páginas 29 a 31. 

O link da aula online 

também será enviado pelo 

Classapp. 

 

História 

07:30 às 08:15 

A Revolução Francesa Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

Revolução Francesa. 

Páginas 4 à 7. 

 

História 

08:15 às 09:00 

A Revolução Francesa Assistir à vídeo aula cujo link será 

encaminhado no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

Revolução Francesa. 

Páginas 10 à 15. 

 

https://us04web.zoom.us/j/72684266067
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História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A Revolução Francesa Após assistirem a vídeo aula  teremos a 

aula no Zoom para realizar atividades 

referentes ao conteúdo e após o reforço do 

mesmo, teremos esse momento para tirar 

dúvidas e esclarecer alguns pontos 

específicos. 

O link será enviado via ClassApp 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

Revolução Francesa. 

Páginas 9 e 16. 

As atividades serão realizadas na 

presença do professor na 

conferência através do Zoom e irá 

pontuar a entrega do exercício assim 

como a participação do aluno. 

Valor: 10 pontos. 

 

 

Quarta-feira 

(22/04) 

 

Inglês 

7:30 às 8:15 

GRAMMAR 

Language Matters I 

Future Will 

Language Matters II 

Relative Pronouns 

Passo 1:  Assistir o vídeo explicativo que 

estará disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo também 

será enviado  pelo ClassApp). 

Passo 2: Atividades das páginas 9, 10 e 11. 

 

* Link do vídeo ou ir direto 

no site da escola:  

https://www.colegioagorac

ristalina.com.br/ 

* Livro Bernoulli - Volume 

2: Páginas 9, 10 e 11. 

 

 

 

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

 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Language Matters I 

Future Will 

Language Matters II 

Relative Pronouns 

* Passo 1: Mais explicações sobre a 

gramática. 

* Passo 2:  Realizar, junto com a professora,  

as atividades das páginas 15 e 16. 

* Passo 3 - O gabarito das atividades será 

enviado ao final da vídeo aula, pelo ZOOM. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 

2: Páginas 15 e 16. 

* Será avaliada toda a participação 

do aluno, desde a realização das 

atividades até a participação no 

ZOOM. A nota será gerada durante 

a vídeo aula. 

Valor: 10 pontos 

Matemática  

09:00 às 09:45 

Polinômios:  Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 16, 17, 18 e 19. 

 

https://www.colegioagoracristalina.com.br/
https://www.colegioagoracristalina.com.br/
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● Polinômios 

com uma 

variável 

● Polinômios 

incompletos 

● Adição de 

polinômios 

● Subtração de 

polinômios. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Polinômios:  

● Polinômios 

com uma 

variável 

● Polinômios 

incompletos 

● Adição de 

polinômios 

● Subtração de 

polinômios. 

Será encaminhado via classApp o link para 

ter acesso a aula via ZOOM, em que será 

para tirar dúvidas do conteúdo sobre 

polinômios e resolver alguns exemplos. 

Livro didático de 

Matemática (2º bimestre): 

páginas 16, 17, 18 e 19. 

 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Polinômios:  

● Polinômios 

com uma 

variável 

● Polinômios 

incompletos 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 27 (a, b, c), 29 e 31 das 

páginas 20 e 21. 

Página 21. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. (61) 

985382185. 

Enviar no WhatsApp da professora 

vídeos ou áudios com a resolução e 

explicação do exercício 31 (a,b)  da 

página 21.  

 

Enviar até dia 24/04, 12h 
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● Adição de 

polinômios 

● Subtração de 

polinômios. 

 

Valor: 10 pontos. 

      

 

 

Quinta-feira 

(23/04) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Capitalismo X 

Socialismo 

Definir no caderno após leitura  o que é 

Capitalismo e o que Socialismo. 

Livro página 6. Apresentar na aula Zoom 2 pontos.  

Geografia 

08:15 às 09:00 

DIT e Etapas da 

evolução capitalista 

Acessar através do Bernoully   play código 

QOZF, criar um mapa mental sobre as 

Etapas da evolução capitalista 

Gravar um Podcast explicando o que é Mais 

- Valia. 

Livro página 7. 

 

 

Livro página 8. 

 Enviar no dia 27/04 via whatsapp 

até 12h 

valor 10 pontos  para as 2 

atividades. 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Capitalismo X 

Socialismo 

Acessar o link  da aula online pelo Zoom, 

que será encaminhado pelo ClassApp. 

  

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Habilidades e 

Profissões  

Acessar o link do Zoom para bate-papo 

introdutório do nosso módulo de 

Empreendedorismo. 

Aula 23/04 às 10h. 

Link para nossa aula do 

Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j

/73417069771 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Governo x Estado. 

Formas de governo e 

formas de Estado. 

Acessar a vídeo aula, ler o mapa mental e 

copiá-lo no caderno.  

Mapa mental encaminhado 

pelo ClassApp e link da 

vídeo aula disponibilizado.  

Copiar o mapa mental enviado pelo 

ClassApp no caderno.  
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Envio da foto da cópia até sexta-

feira, dia 24 até 12h15. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Sexta-feira 

(24/04) 

Ciências 

07:30 às 08:15 

Cap. 03 

Sistema urinário 

Acessar o link para a vídeo aula da 

professora, que será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro 2º bimestre 

Pág. 18 a 24 

 

Ciências 

08:45 às 09:00 

Cap. 03 

Sistema urinário 

Acessar o link para a vídeo aula da 

professora, que será encaminhado pelo 

classApp. 

Livro 2º bimestre 

Pág. 25 a 34 

 

Ciências  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Cap. 03 

Sistema urinário 

Acessar o link  da aula online pelo Zoom, 

que será encaminhado pelo classApp. 

Resolução das atividades e plantão de 

dúvidas 

Livro 2º bimestre 

Pág. 18 a 34 

 

Português 

10:00 às 10:45 

Adjunto adnominal e 

complemento 

nominal 

1- Exercícios de aprendizagem. 

2- Acessar o link abaixo e assistir aula no 

youtube: Complemento nominal 

https://youtu.be/5X5l1n3qFxs 

1- Páginas: 32  

(14 a 16) 

Os exercícios serão avaliados na aula 

online do dia : 24/04. 

 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Adjunto adnominal e 

complemento 

nominal 

Acessar o link abaixo  link para entrar  na 

aula online  via ZOOM, em que será para 

tirar as dúvidas sobre conteúdo. 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79891915036 

O link da aula online 

também será enviado pelo 

Classapp. 

 

 

https://youtu.be/5X5l1n3qFxs
https://us04web.zoom.us/j/79891915036
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ID da reunião: 798 9191 5036 

Arte 

11:30 às 12:15 

Desenho Assistir o vídeo: “22 truques fáceis de 

desenhos para iniciantes”. 

Atividade: Fazer um desenho, inspirado 

nas dicas apresentadas no vídeo. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=8okNENpGel8 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar uma foto da atividade e enviar 

até às 12:15 da presente data 

(24/04). 

Valor da atividade: 10 pontos. 

     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8okNENpGel8
https://www.youtube.com/watch?v=8okNENpGel8
mailto:mayraluzzibio@gmail.com

