
 

 

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

8º ANO 

12ª Semana – 01 a 05 de junho de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Geografia(Junior) 

2 Aulas 

 

Ler o tema 04: economia. 

Responder no caderno as atividades da página 287. 

 

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

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo WhatsApp. 

 

Arte (Eliezér) 
O tema a ser estudado essa semana será disponibilizado em vídeo aula, 

amanhã (02/06) no grupo de estudo. Fiquem atentos! 

Inglês (Laura) 

2 Aulas 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: Videoconferência das 9h às 

09h50min. 

(MConf-Mobile) 
 

Fazer os exercícios da página 50, da nº 5 a nº 10. 

 

Literatura 

(Rosania) 

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

 
Proposta:Correção da atividade complementar referente ao livro:De medo e 

assombrações– Cora Coralinapassada para o dia 06/05, da produção escrita sobre a 

vida ao Museu e pesquisa das palavras que já estão em desuso no nosso vocabulário, 

por meio de videoconferência. 

Aplicativo: Zoom  

Dia:01/06 

Horário: 11h às 12h:20 
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Redação (Laura) 

2 Aulas 
Fazer a leitura da página 49 sobre o gênero “notícia”. 

Cálculo (Rosimar) 
 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO:  Videoconferência das 14h às 15h. 

 Assunto: Mínimo múltiplo comum e 

Máximo divisor comum. 

 

Resolução das atividades do livro 2, página 117, números 1 à 5. 

Data de entrega: 04/06 pelo WhatsApp 999321411. 

 



 

Ciências (Wilma) 

Assistir a aula sobre o sistema genital feminino: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDlHScJ3Onk 

 

Com base nessaaula que você assistiu e no  tema 4 da Unidade 4 (Livro vol. 

2), faça uma síntese sobre os órgãos que compõem o sistema genital 

feminino, explicando suas funções. 

 

Data da entrega: 04/06 pelo WhatsApp. 

Geometria 

(Mattheus) 

 Resolver os exercícios, páginas 162 e 163, números 8, 9, 12, 13 e 17.  

 Data da entrega: 02/06 (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 Explique qual é a relação entre o governo de Napoleão e a 

independência do Haiti.  

Ativ. 2 Leia o Tema1 da Unidade 4 

Ativ. 3- Quais foram os principais meios de divulgação das ideias iluministas 

na América?  

 

ATIVIDADE EXTRA: Resolva as questões objetivas das pág. 412, nº1, pág. 

413, pág.414, 415 nº 3 e 1e pág. 417 nº2.  

VALOR 2,0. (ME ENVIE APENAS O GABARITO) 

 

 Entrega: 03/06/2020 pelo WhatsApp. 
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Geografia (Junior) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO:   VIDEOCONFERÊNCIA NA 

QUINTA – FEIRA (AMANHÃ) 04/06 - das 

15h – 15h50min pelo aplicativo Zoom. 

 
 

História (Ana 

Cristina) 

2 Aulas 

Ativ. 1 Responda a questão 5 da pág.235. 

Ativ. 2 Descreva a situação dos negros e indígenas após a independência das 

colônias espanholas. O que mudou? Justifique.  

 

Data da entrega: 04/06 pelo WhatsApp. 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: VIDEOCONFERÊNCIA NA 

QUINTA – FEIRA (AMANHÃ) 04/06- 9h às 

9:40 pelo aplicativo Zoom. 

VALOR:1,0 para quem participar. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TDlHScJ3Onk


 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Resenha literária  

 

Proposta: Produzir uma resenha de um dos livros que constam no google 

classroom ou que tenha em casa e registrar no diário de leitura. Antes de 

passar o texto para o caderno, faça rascunho. Ao terminar de passá-lo a limpo, 

ilustre ou faça colagens coerentes com a temática do livro.  

Esta é a terceira proposta de produção. Procure manter as leituras e as 

atividades em dia.  

 

Enviar via email: professorarosaniagoias@hotmail.com 

 

Data da entrega: 03/06 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

Assistir a vídeo aula sobre Futsal:  

https://youtu.be/fhopUEoTQs4 

 Responder as questões no caderno fotografar e enviar pelo e-mail.  

Data da entrega: 10/06/2020 

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

 

Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Polígonos e ler no livro didático, páginas 164 e 

165 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=cooNCC78aBI 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 166, números 1 a 6. 

  Data da entrega: 03/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

(Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas. 

 Gramática 

(Silvia) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO:  Videoconferência às 09h pelo 

aplicativo Zoom. 
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Cálculo (Rosimar) 

 

Resolução das atividades do livro 2, página 118, números 1 à 3, página 120, 

números 1 e 2 e página 121, números 1 à 4. 

Data de entrega: 05/06 pelo WhatsApp 999321411. 

 

Ensino Religioso 

(Hélio de Deus) 

Quais os livros sagrados (Bíblia) do judaísmo? 

O que significa a palavra Torá? 

Qual o significado do termo Talmude para os judeus? 

- data de entrega: 10/06 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 

✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

mailto:professorarosaniagoias@hotmail.com
https://youtu.be/fhopUEoTQs4
https://www.youtube.com/watch?v=cooNCC78aBI


 

Gramática (Silvia) 

2 Aulas 

 

Assistir videoaula sobre o “Tipos de predicado” no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WOcVIPDMWE 

- Responder ficha. (site da escola) 

- Data de entrega: 04/06/2020 

- Fazer devolutiva pelo WhatsApp e videoconferência. 

 

 

 

Ciências (Wilma) 

2 Aulas 

 

 

 

 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: Videoconferência das 10h – 

10h50min. pelo aplicativo Zoom. 

Objetivo: revisão e correção de atividades. 
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Cálculo (Rosimar) 

2 Aulas 

Resolução das atividades do livro 2, página 122, números 1 à 3.  

999321411 Data de entrega: 09/06 pelo WhatsApp. 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

- Responder as atividades da página 50. 

Questões: 1, 2 e 3.  

- data de entrega: 10/06 

 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 

✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

Inglês (Laura) 
Fazer os exercícios da página páginas 138, nº 1. 

Redação (Laura) 
Fazer os exercícios das páginas 60 e 62 – da nº 1 a 6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9WOcVIPDMWE

