
 

 

Agenda semanal de atividades em aulas não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias) -   

8º ANO  

13ª Semana – 08, 09 e 10 de junho de 2020. 

 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Geografia (Junior) 

2 Aulas 

 

 Ler o tema: Pirâmides etárias. (Página 288) 

 Responder no caderno as atividades da página 288. 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: xd7ddgs 

Data da entrega: 18/06 

Enviar pelo whatsApp. 

 

Arte (Eliezér) 

 

Fazer as atividades da página - 107. 

 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Leitura do livro literário proposto para o 2º bimestre.  

  
Proposta: Correção da atividade referente ao passeio ao Museu e pesquisa das 

palavras que já estão em desuso no nosso vocabulário, por meio de 

videoconferência. / Análise de mais um conto.  

 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Aplicativo: Zoom  

Dia: 08/06 

Horário: 16h às 16h50min 

 

 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Aplicativo: Zoom  

Dia: 09/06 

Horário: 09h às 09h50min 
 

Cálculo (Rosimar) 

Resolução das atividades do livro 2, página 397, número 2 e  página 

398(todos). 
Data de entrega: 09/06  pelo WhatsApp 999321411. 

 

Ciências (Wilma) 

Acessar o link a seguir e assistir a videoaula. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgGialCVqRw     

 Após assistir essa aula sobre os métodos contraceptivos, copie e responda em 

seu caderno, as questões citadas no final da aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=zgGialCVqRw


 

Geometria 

(Mattheus) 

 VIDEOCONFERÊNCIA –– Revisão para a Avaliação de Geometria – 2° 

Bimestre. 

  Conteúdo: Quadriláteros e polígonos. 

  Data: 09/06 (3ª feira). Horário: 10h às 10h50min. 

  Aplicativo: Hangouts. 

 

 Ler no livro didático, páginas 167 e 168. 

  Resolver os exercícios, página 169, números 1 a 9.  

  Data da entrega: 09/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades e a videoaula estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas 

 

História (Ana 

Cristina) 

Ativ. 1- Assista a vídeo aula sobre a INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS 

UNIDOS E DAS COLÔNIAS ESPANHOLAS. 

LINK: 

Ativ. 2- O que a independência das colônias espanholas representou para 

negros e indígenas? 

Ativ. 3- Resolva a questão 2 da pág. 245. 

   Entrega: 10/06/2020 pelo WHATSAPP 
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Geografia (Junior) 

 Ler o tema: Pirâmides etárias. (Página 288) 

 Responder no caderno as atividades da página 288. 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: xd7ddgs 

Data da entrega: 18/06 

Enviar pelo whatsApp. 

 

História (Ana 

Cristina) 

2 Aulas 

Ativ. 1- Faça um QUADRO COMPARATIVO entre as COLÔNIAS DO 

NORTE E DO CENTTRO COM AS COLÔNIAS DO SUL. 

 

Ativ. 2- Relacione o assassinato do cidadão negro pelo policial branco, nos 

Estados Unidos (transmitido nas redes de televisão nas últimas semanas), com 

a formação das TREZE COLÔNIAS e sua independência. 

 

Data da entrega: 10/06 pelo WHATSAPP 

 



 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Produção de história em quadrinhos.   

 

Proposta: Representar por meio de história em quadrinhos um conto do livro 

De medos e assombrações. Capriche!  

Assistir curiosidades sobre as HQs: Postado no site da Escola e no google 

classroom.  

  

Enviar via email: professorarosaniagoias@hotmail.com  

 

Data da entrega: 10/06 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

Assistir aos slides sobre Handebol; Responder as questões no caderno fotografar 

e enviar pelo e-mail.  

Data da entrega: 17/06/2020 

Enviar pelo e-mail: jose.junior@seduc.go.gov.br 

Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre Polígono Regular e ler no livro didático, páginas 

170 e 171. 

  Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=ycFWL3j4qK0 

  Resolver, no caderno, os exercícios, páginas 171 e 172, números 1 a 6. 

  Data da entrega: 10/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas. 

11/06  

Quinta-feira 

FERIADO - CORPUS CHRISTI  

12/06 

Sexta-feira 

RECESSO 

 

ATENÇÃO!!! 

Horário das videoconferências dos dias 08, 09 e 10 de junho. 

08/06 (segunda-feira) 09/06 (terça-feira) 

Eliezer 

Arte  - 8 ano – 11h às 

11:50h 

Rosania 

Literatura - 14h às 15h 

Rosimar 

Cálculo - 8 ano – 16h 

às 16:50min 

 

Hélio de Deus 

Filosofia - 8 ano – 09h às 

09:50min 

 

Mattheus 

Geometria - 8 ano – 10h às 

10:50h 
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