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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 

(04/08) 

 

Português 

07:30 às 08:15 

Parônimos e 

homônimos 

Fazer mapa mental: 

Parônimos e homônimos 

 

Páginas:36 a 41 Enviar o mapa mental no mesmo 

dia (04/08) até às 8:15 

Valor: 5,0 

Port.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Parônimos e 

homônimos 

Acesse o link para entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79610763682

?pwd=V2NFdFVkZGdING1QbSs4dnFSV3ho

UT09 

ID da reunião: 796 1076 3682 

Senha: 3SN1CK 

Páginas:36 a 41  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América Portuguesa 

Aula online. 

Fazer a leitura prévia das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

A crise da colonização e o 

processo de emancipação 

da América Portuguesa. 

Páginas: 4 a 7 

 

https://us04web.zoom.us/j/79610763682?pwd=V2NFdFVkZGdING1QbSs4dnFSV3hoUT09
https://us04web.zoom.us/j/79610763682?pwd=V2NFdFVkZGdING1QbSs4dnFSV3hoUT09
https://us04web.zoom.us/j/79610763682?pwd=V2NFdFVkZGdING1QbSs4dnFSV3hoUT09
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O link será encaminhado via ClassApp 

História (Zoom) 

10:00 às 10:45 

A crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América Portuguesa 

Aula online. 

Fazer a leitura prévia das páginas 

indicadas. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

A crise da colonização e o 

processo de emancipação 

da América Portuguesa. 

Páginas: 9 a 13 

 

História  

10:45 às 11:30 

A crise da colonização 

e o processo de 

emancipação da 

América Portuguesa 

Atividade Livro Bernoulli, Capítulo 7, 

A crise da colonização e o 

processo de emancipação 

da América Portuguesa. 

Páginas: 8 e 9 

Fazer os exercícios das páginas 8 e 9 

e encaminhar no dia 05/08 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.  
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Quarta-feira 

(05/08) 

 

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) 

* Passo 2 - Circular nos textos das páginas 

4, 5 e 6 palavras que você conhece o 

significado e traduzi-las(no livro mesmo. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

 

 

 

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

 

 

Inglês  (Zoom) 

8:15 às 9:00 

Cap. 5 

Internet Generation 

* Será explorado o tema abordado no texto 

com explicações e apresentações de 

palavras e expressões novas. Serão usados 

os slides do vídeo. 

Nesta aula o aluno aprenderá sobre  o que 

é a Geração Z. 

* Realizar atividades das páginas 6 e 7 

* Acessar o vídeo da aula 

que estará disponível no 

site do Colégio. O link será 

enviado via ClassApp.  

 

 

* Será avaliada toda a participação 

do aluno, desde a visualização do 

vídeo, , realização das atividades até 

a participação no ZOOM. 

* Data da entrega das atividades: até 

às 17h do dia 06/08/2020. Valor: 5 

pontos. 

 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Probabilidade e 

Estatística - 

Introdução 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Páginas 4, 5 e 6. 

 

Acompanhar aula com o 

livro e caderno. 

********* 
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Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Probabilidade e 

Estatística - 

Introdução 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo ClassApp. 

Página 7. 

 

Acompanhar aula com o 

livro e caderno. 

********* 

Matemática  

10:45 às 11:30 

Probabilidade e 

Estatística - 

Introdução 

Resolução de exercícios: 

 

página 26, número 1 

página 27, número 3 

página 30, número 1 

Livro Bernoulli. 

Bernoulli Play. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Escolher um dos exercícios e enviar 

áudio com a explicação junto com a 

foto do desenvolvimento da 

atividade. 

 

Enviar até as 17h deste mesmo dia. 

 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(06/08) 

Geografia  

07:30 às 08:15 

América: Diversidade 

Ambiental 

-Conceituar no caderno o termo: 

Diversidade ambiental 

- Fazer a leitura prévia e anotar 

informações/características no caderno 

explicando os critérios de regionalização da 

América Central e da América do Sul 

  

 

páginas 4 até 8 

Enviar antes da aula online via 

whatsapp 

Geografia 

08:15 às 09:00 

América: Diversidade 

Ambiental 

Responder no caderno os exercícios de 

aprendizagem do 1 ao 5 conforme seu 

entendimento 

páginas 6 e 8 Enviar antes da aula online via 

whatsapp 

Geografia (Zoom) 

09:00 às 09:45 

América: Diversidade 

Ambiental 

Introdução do capítulo América: 

Diversidade Ambiental feita a partir do 

Link para aula online será 

enviado via classapp 
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entendimento dos alunos, análise e debate 

das informações obtidas  

Correção dos exercícios de aprendizagem 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Maturidade e 

Vida 

Financeira 

Leitura das páginas 58 e 59 e realização das 

páginas 60 e 61 do livro de OPEE pela aula 

do Zoom. 

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j

/74098878125?pwd=TWFh

KzM2M255bTE3MURTL3VV

amh0dz09 

ID da reunião: 740 9887 

8125 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar 

as atividades de OPEE solicitadas.  

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Corpo e 

Mente 

Livro de 

Filosofia 

Volume II 

Assistir a vídeo aula  sobre o conteúdo, 

fazer a leitura das páginas 04 a 10 sobre o 

dualismo entre corpo e mente. 

Realizar atividades: 02 da página 09 e 03 e 

04 da página 10 no caderno. 

Livro Bernoulli Filosofia 

Volume II 

Vídeo aula: Link em 

construção, será enviado 

via ClassApp. 

Enviar foto da atividade por 

ClassApp com nome e turma até dia 

07/08 - 12h15. 

Atividades enviadas após a data 

valerão 50% da nota.  

 

Sexta-feira 

(07/08) 

Ciências (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Sistema Endócrino Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Explicação dos conteúdos 

Páginas 04 a 19  

Ciências (Zoom) Sistema Endócrino Será encaminhado o link para a aula pelo 

zoom - Explicação dos conteúdos 

Páginas 04 a 19  
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08:45 às 09:00 

Ciências  

09:00 às 09:45 

Sistema Endócrino Fazer os exercícios de aprendizagem do 

livro. Números: 01 ao 10 

Páginas: 7,10 e 12 Enviar uma foto para o classApp da 

professora até as 17:00 

Português 

10:00 às 10:45 

Parônimos e 

homônimos 

Fazer um vídeo ou um tiktok( se escolher 

essa opção seguir e marcar 

@samillaakemi) 

explicando o conteúdo: Parônimos e 

homônimos 

Páginas:36 a 41 Enviar o vídeo no meu whatsapp ou 

classapp no mesmo dia(07/08) até 

às 17h. 

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/78902348905

?pwd=TDJBUVVIVlIwWU5uMkJONXdIM3F

kQT09 

ID da reunião: 789 0234 8905 

Senha: 3ZwiVE 

Páginas:36 a 41  

Arte 

11:30 às 12:15 

Modernismo Assistir o vídeo, fazer uma pesquisa e 

confeccionar um vídeo explicativo, sobre a 

Semana de arte moderna de 1922. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=SKe0DOgsZ5g 

Enviar até 14/08, às 12:15. 

Valor: 10 pontos. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78902348905?pwd=TDJBUVVIVlIwWU5uMkJONXdIM3FkQT09
https://us04web.zoom.us/j/78902348905?pwd=TDJBUVVIVlIwWU5uMkJONXdIM3FkQT09
https://us04web.zoom.us/j/78902348905?pwd=TDJBUVVIVlIwWU5uMkJONXdIM3FkQT09
https://www.youtube.com/watch?v=SKe0DOgsZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=SKe0DOgsZ5g

