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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 

(10/08) 

 

Redação   

07:30 às 08:15 

Texto Dissertativo 
Argumentativo - 
Capítulo 06 

Ler o texto Bullying deixa marcas para a 

vida toda - até em quem não é vítima, 

página 04. Destacar trechos importantes 

do texto.  

Livro Bernoulli.  *** 

Redação  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Conclusão de textos 
dissertativos 
argumentativos, 
página 07. 

Aprofundamento das formas de conclusão 

de textos dissertativos argumentativos: 

síntese, dedução, relação de causa e 

consequência, citação, pergunta retórica, 

proposta de intervenção. 

Livro Benoulli Realizar um Glossário, com a 

definição de cada uma das formas 

de conclusão de textos dissertativos 

argumentativos. Enviar a imagem 

da atividade pelo ClassApp, 

respondendo o “Envio de Glossário 

- 8ºs ano”. Entregar até as 17h. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Princípio 

Multiplicativo 

Acessar link do Google Forms. 

Registrar as resoluções no caderno. 

Livro Bernoulli. Responder o questionário até as 

10h. 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Princípio 

Multiplicativo. 

Acessar link para entrar na reunião Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli. 

Questionário Google 

Forms. 

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

10:45 às 11:30 

Probabilidade. Acessar link para entrar na reunião Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 8. ***************** 

 

 

 

Terça-feira 

(11/08) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Parônimos e 

homônimos 

Gravar um vídeo explicando o conteúdo. Páginas 36 a 41. Enviar no classapp no mesmo dia 

até às 8:15. 

Valor: 5,0 pontos 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Parônimos e 

homônimos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74180012837

?pwd=RHN0STU2Q3lOckxUZDNtUkI3UlB

WUT09 

ID da reunião: 741 8001 2837 

Senha de acesso: 6svX0W 

 

Faremos os exercícios de 

aprendizagem na aula. 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa. 

Aula zoom para correção e esclarecimento 

de dúvidas das atividades da página 8 e 9. 

O link será encaminhado via classapp. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 8 e 9. 

 

História (Zoom) Crise da colonização e 

o processo de 

Aula zoom sobre o tema: Inconfidência 

Mineira. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

 

https://us04web.zoom.us/j/74180012837?pwd=RHN0STU2Q3lOckxUZDNtUkI3UlBWUT09
https://us04web.zoom.us/j/74180012837?pwd=RHN0STU2Q3lOckxUZDNtUkI3UlBWUT09
https://us04web.zoom.us/j/74180012837?pwd=RHN0STU2Q3lOckxUZDNtUkI3UlBWUT09


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

8º Ano do Ensino Fundamental 

10:00 às 10:45 emancipação da 

América portuguesa. 

O link será encaminhado via classapp. colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Páginas 9 a 13. 

História  

10:45 às 11:30 

Crise da colonização e 

o processo de 

emancipação da 

América portuguesa. 

Fazer a leitura do texto da página 14 (Para 

saber mais) e fazer a atividade da página 

15. 

Livro Bernoulli, volume 3, 

Capítulo 7 - Crise da 

colonização e o processo de 

emancipação da América 

portuguesa. 

Página 14 e 15. 

Fazer os exercícios das páginas 12 e 

13  e encaminhar no dia 12/08 até às 

12:15, via classapp. 

Não será aceito o envio antes do 

prazo estipulado. 

  

Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 

Valor: 10 pontos. 

 

 

 

 

Quarta-feira 

Inglês 

7:30 às 8:15 
Cap. 5 

Internet Generation 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre Internet 

Generation  que estará disponível no site 

do Colégio Ágora, canal do YouTube. (O link 

do vídeo será enviado pelo ClassApp) 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 
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(12/08) 

 

(continuação) 

 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 6 e 7. 

 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 
Cap. 5 

Internet Generation 

(continuação) 

* Correção das atividades das páginas 6 e 

7. Estejam com o livro, lápis e borracha. 

* Acessar o vídeo da aula 

que estará disponível no 

site do Colégio. O link será 

enviado via ClassApp 

Será enviado o link do Google Forms 

do trabalho avaliativo sobre o tema 

estudado. 

Data da entrega: até às 17 do 

mesmo dia. 

Valor: 10 pontos. 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Probabilidade 

(resolução de 

exercícios) 

Acessar link para entrar na reunião Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

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

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Propriedades de 

probabilidade. 

Acessar link para entrar na reunião Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 13 ************* 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Probabilidade 

(exercícios) 

Resolução de exercícios. 

 

página 27, números 5, 6, 7, 8 e 9 

página 31, número 3 

página 32, número 4 

 

Dica: aproveite esse horário para 

Livro Bernoulli. 

 

Bernoulli Play. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar até 17h deste mesmo dia, via 

ClassApp, foto com a resolução dos 

exercícios. 

 

Valor: 10 pontos. 
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desenvolver os exercícios e tirar as 

dúvidas com a professora. 
Atividades enviadas após o horário 

estipulado valerá metade da nota 

prevista. 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(13/08) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

América: aspectos 

naturais 

Fazer a leitura prévia sobre Geologia e 

Relevo. 

Responder no caderno a pergunta do Para 

Refletir  

Páginas 9 a 12. 

 

Página 10. 

preparação das atividades para aula 

zoom. 

Geografia (Zoom) 

08:15 às 09:00 

América: aspectos 

naturais 

Análise dos mapas físicos da América, 

discussão sobre os aspectos naturais 

páginas 9 a 12. link para aula zoom será enviado via 

classapp 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

América: aspectos 

naturais 

Resolução e correção dos exercícios de 

aprendizagem do 6 ao 10 

páginas 13 e 14. link para aula zoom será enviado via 

classapp 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Famílias Inteligentes 

Financeiramente 

Leitura e realização coletiva por meio da 

aula do Zoom das páginas 62 a 65. Não se 

esqueça do livro de OPEE.  

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j

/76566726123?pwd=TE8y

MHNSMnZaV0Uzem5peWl

yN1dIUT09 

ID da reunião: 765 6672 

6123 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar 

as atividades de OPEE solicitadas 

durante a aula.  

Caso haja falta sem justificativa, 

deverá realizar a atividade da 

mesma maneira e enviar foto para 

a professora. 
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Educação Física (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ginásticas Participar da aula zoom, onde será feita 

uma introdução sobre o conteúdo, e 

depois será proposto uma breve discussão 

sobre o mesmo,  a partir de um vídeo que 

será passado durante a aula zoom. Será 

pedida uma atividade a partir de um vídeo 

feito pelo professor que estará disponível 

no canal do youtube do colégio para pós 

aula. Será avaliada a participação do aluno 

durante a aula zoom e o retorno da 

atividade pedida no vídeo do youtube 

Google e youtube Link para a aula zoom será endiado 

via classapp 

A atividade terá o valor de 15 

PONTOS e deverá ser entregue no 

dia 14/08 até as 11:30 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

O corpo 

humano e 

suas 

linguagens 

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e realizar a postagem de uma 

nota no Jamboard linkado com a resposta 

da seguinte pergunta: 

“Qual padrão de beleza você conhece? 

Qual o problema da sociedade impor um 

padrão de beleza as pessoas?” 

Vídeo: Link em Construção 

Link do Jamboard: 

https://jamboard.google.co

m/d/1FZ1SM9hMDi-

VT9tsXCP8ZNfnQ1EeSwi4QI

egoORlwF4/edit?usp=shari

ng 

Eu já deixei o meu exemplo 

lá. 

Não esqueça de colocar seu 

nome para eu pontuar. 

Evite brincadeiras para não 

ficar sem pontos (rabiscos, 

por exemplo). 

Deixar sua nota no link até 14/08 - 

12h15. 

Após esse prazo só vale 50% da nota. 

Não esquecer de escrever o nome.  
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Sexta-feira 

(14/08) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Sistema Endócrino Será encaminhado via classApp e 

WhatsApp o link para a aula on-line . 

Devolutiva das atividades. 

Capítulo 5  

Ciências (Zoom) 

08:45 às 09:00 

Sistema Endócrino Será encaminhado via classApp e 

WhatsApp o link para a aula on-line . 

Explicação 

Capítulo 5  

Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema Endócrino Será encaminhado via classApp e atividade 

avaliativa. 

Capítulo 5 Enviar o gabarito  via ClassApp até as 

17:00. 

Valor: 10 pontos. 

Português 

10:00 às 10:45 

Parônimos e 

homônimos 

Elabore 10 perguntas sobre o 

conteúdo:Parônimos e homônimos 

Páginas 36 a 41 Enviar no classapp no mesmo dia 

até às 10:45 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Parônimos e 

homônimos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79301759901

?pwd=eGhUa3lvbGVDM01MQSt4bFNPZ0

NJUT09 

ID da reunião: 793 0175 9901 

Senha de acesso: aP181b 

Faremos os exercícios de 

aprendizagem na aula. 

 

https://us04web.zoom.us/j/79301759901?pwd=eGhUa3lvbGVDM01MQSt4bFNPZ0NJUT09
https://us04web.zoom.us/j/79301759901?pwd=eGhUa3lvbGVDM01MQSt4bFNPZ0NJUT09
https://us04web.zoom.us/j/79301759901?pwd=eGhUa3lvbGVDM01MQSt4bFNPZ0NJUT09
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Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Importância da Arte Aula online. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

O aluno será avaliado pela presença 

e participação na aula. 

 

 

 


