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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 

 

 

Terça-feira 

(08/09) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Revisão: acentuação 

gráfica 

Faça o mapa mental do conteúdo: 

acentuação gráfica 

Páginas: 81 a 87 Envie a atividade no classapp no 

mesmo dia até às 8:15. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

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- 

testes.  

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 
Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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Páginas 36 a 37  

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Aula zoom 

O link será encaminhado via ClassApp. 
Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 38 a 39 

 

História  

10:45 às 11:30 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa 

Fazer os testes do Capítulo 7 e encaminhar 

o gabarito via classapp. Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 46 e 51 

As atividades deverão ser 

encaminhadas até as 11:30 do 

mesmo dia. 

Atividades encaminhadas após o 

horário terão pontuação reduzida. 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

 

Quarta-feira 

Inglês 

7:30 às 8:15 

Language Organizer 

Present Perfect: 

Affirmative, 

Interrogative and 

Negative 

Dar início às atividades das páginas: 

* 24 (exercício 01) Olhar o gabarito. 

* 26-28 (Tests) 

Livro Bernoulli - Volume 3: 

Páginas 24, 26, 27 e 28 

 

 

***************************** 
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(09/09) 

 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Language Organizer 

Present Perfect: 

Affirmative, 

Interrogative and 

Negative 

 

* Explicação da gramática: Present Perfect 

Affirmative, Interrogative and Negative. 

 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

* Teste de Inglês pelo Google Forms 

sobre Present Perfect Tense. 

Valor: 20 

Data da entrega: 10/09 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Quadriláteros: 

retângulo, losango e 

quadrado. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Anotar os exercícios no caderno. 

Livro Bernoulli, páginas 48 à 

50. 

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

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Quadriláteros: 

Trapézios. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

 

Anotar os exercícios no caderno. 

livro Bernoulli, páginas 52 à 

55. 

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

Matemática  

10:45 às 11:30 

Quadriláteros: 

Trapézios. 

Resolução de exercícios: 

 

Página 56, números 35 e 36. 

Página 57, número 38. 

Livro Bernoulli. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar, via ClassApp, foto com a 

resolução dos exercícios até às 17h 

deste mesmo dia. 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

8º Ano do Ensino Fundamental 

 

 

 

Quinta-feira 

(10/09) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

América Anglo 

Saxônica 

Defina no caderno  o termo América Anglo 

Saxônica 

Explicar a organização territorial e 

composição étnica dos Estados Unidos  

O crescimento da população e as políticas 

de combate à imigração 

Cotidiano abordar o tema e os dados 

durante a apresentação 

páginas 42 a 47 A atividade será apresentada  por 

vocês e avaliada durante a aula 

zoom 

 

valor 10 pontos 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Exercícios de 

aprendizagem 

-Apresentação Avaliativa  

-Resolução e correção dos exercícios de 

aprendizagem 

páginas 47 e 48 Link para aula zoom será enviado 

via classapp e whatsapp 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Organização 

econômica do espaço 

estadunidense 

Leitura e compreensão das informações 

abordadas 

páginas 48 a 53 Link da aula anterior 

Hora do Recreio 

(Zoom) 

09:45 às 10:00 

Esperamos vocês para um dos nossos momentos favoritos, a Hora do Recreio. Vamos nos ver um pouquinho, bater aquele papo, 

comendo algo juntinhos. Prepare seu lanche favorito! 

Entrar na reunião Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/9979332335?pwd=VmRQc0xjQzZEdVhpNDZ6d2ZXajJiQT09 

ID da reunião: 997 933 2335 

Senha de acesso: 7zRuMr 
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OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Apresentação dos 

grupos - Projeto 

Matinê 

Dia de apresentar o que foi desenvolvido 

por cada grupo no projeto da Matinê. 

Não esqueça de enviar os arquivos que 

você desenvolveu para que eu possa 

salvar a mostrar pra turma. 

Link da aula: 

https://us04web.zoom.us/j

/73073527895?pwd=cnZrU

mlNVFJqSXA4OU9PRXUyZk

Q2Zz09 

ID da reunião: 730 7352 

7895 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Educação Física 

(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cultura corporal do 

movimento 

Para essa aula zoom, os alunos devem 

estar com roupas confortáveis que 

possibilite a prática de exercícios físicos, 

para essa aula também será necessário que 

cada aluno tenha em mãos uma vassoura 

ou rodo. 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via classapp e whatsapp. 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Teoria dos 

Signos: 

Ícones, 

Símbolos e 

Indices 

Assistir a vídeo aula da professora e 

produzir um mapa mental BEM FEITO no 

caderno com o resumo do que foi dito no 

vídeo. 

Link do vídeo: Em 

construção 

Livro Bernoulli páginas 27 a 

31 

Enviar foto do mapa mental por 

Whatsapp ou Classapp até 11/09 - 

12h15. NO CADERNO. 

 

Sexta-feira 

(11/09) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

Zoom - Explicação do sistema reprodutor 

Página 42 a 54  
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Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Capítulo 6 Será encaminhado o link para a aula pelo 

Zoom - Explicação do sistema reprodutor 

Página 42 a 54  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Capítulo 6 Fazer as atividades do livro. Páginas: 44, 50, 51 e 55 

Números 01 ao 10 

Tirar uma foto e encaminhar no 

ClassApp da professora até as 17:00 

Valor: 10 pontos 

Português 

10:00 às 10:45 

Revisão: acentuação 

gráfica  

Ler e fazer anotações do conteúdo: 

acentuação gráfica 

Páginas: 81 a 85 A atividade deve ser enviada no 

classapp no mesmo dia até às 10:45. 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão: acentuação 

gráfica  

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 

  

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Conceitos de arte Aula online. 

A atividade será proposta na aula zoom. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

Enviar a atividade proposta na aula 

zoom, até 17:00 da presente data 

(11/09). 

OBS: Enviar pelo classApp. 

Valor: 10 pontos 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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