
 

 

Agenda semanal de atividades avaliativas em aulas não presenciais -8º ANO 

8ª Semana – 04 a 08 de maio de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Geografia(Junior) 

2 Aulas 

 

Assistir a vídeo aula: América Latina 

Link: 

https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-

001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+Am%C3%A9rica+Latina+You+tube

#id=4&vid=342769d4050f4dbf53960cad272a616d&action=click 

Responder as atividades 10 e 11 da página: 275. Obs.: livro 02 

Data de entrega: 14/05 

 

Arte (Eliezér) 

Participar da videoconferência às 10h da manhã no dia 05/05 – link será 

disponibilizado no grupo do WhatsApp. 

Acompanhe seguida daleitura das páginas:74 à 87. 

Façam as atividades da página 76 e assistam o filme “Auto da 

compadecida”. (quem não fez ainda) 

Enviar foto da atividade pelo Google Classroom 

Código para acesso à sala Google Classroom:cvkxafj 

Data da entrega: 04/05 

Qualquer dúvida estar a disposição por mensagens via wtssp ou pelo e-mail: 

eliezer3r@gmail.com 

 

Inglês (Laura) 

2 Aulas 

Pesquise o significado do vocabulário abaixo. Depois, produza um diálogo 

em inglês, usando essas palavras. Obs: o diálogo deve acontecer em um 

restaurante.  

Vocabulary: 

Carrot - eggplant - lettuce - potato - tomato - zuckini - cabbage - sugar beet- 

garlic - onion. 

 

Literatura (Rosania) 

Conteúdo: Figuras de linguagem 

Proposta:Videoconferência – Correção da atividade complementar sobre 

Figuras de Linguagem.  

Aplicativo: Zoom  

Dia: 04/05 

Horário: 8h às 8h e 50min. 

https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+Am%C3%A9rica+Latina+You+tube#id=4&vid=342769d4050f4dbf53960cad272a616d&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+Am%C3%A9rica+Latina+You+tube#id=4&vid=342769d4050f4dbf53960cad272a616d&action=click
https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-001&hspart=itm&p=video+aula+sobre+Am%C3%A9rica+Latina+You+tube#id=4&vid=342769d4050f4dbf53960cad272a616d&action=click
mailto:eliezer3r@gmail.com
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Redação (Laura) 

2 Aulas 
Fazer a leitura da página 49 "o Gênero em foco". 

Cálculo (Rosimar) 

Resoluçãodas atividades do livro (2) página 114, números 5 e 6. 

Data de entrega: 07/05, whatsapp 999321411. 

Ciências (Wilma) 

Assistir a aula em live do SFB sobre o Sistema Endócrino: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5cyTv_k3d0 

Com base nessa aula que você assistiu e nos temas 4 e 5 da Unidade 3 (Livro 

vol. 2), responda às questões 1 e 2 da página 342 . 

Data da entrega: 07/05,pelo WhatsApp. 

Geometria 

(Mattheus) 

Resolver, no caderno, a Lista de Exercícios Complementares de Revisão, 

números 1 a 5. 

Data da entrega: 05/05(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) 

1- Explique como foi a participação da mulher na Revolução Francesa. 

2- Quais foram os legados deixados pela Revolução Francesa. 

Obs. Se necessário reveja a última videoaula ou pesquise em outras 

fontes! 

LIVRO 2 

Data de entrega: 06/05, pelo WhatsApp 
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Geografia (Junior) 

Faça uma tabela relacionando os tipos de climas com suas respectivas 

vegetações. (Páginas 272 e 273). 

Data de entrega: 15/05 

História (Ana 

Cristina) 

2 Aulas 

VÍDEO CONFERÊNCIA NO APP ZOOM HOJE (06/05), DAS 08H ÀS 09H!!! 

Faça uma síntese da Era Napoleônica. 

Data de entrega: 12/05 pelo WhatsApp 

Literatura (Rosania) 

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

Proposta: De medo e assombrações – Cora Coralina – Resolver atividade 

complementar postada no googleclassroom.  

Postar foto da atividade no Google Classroom. -Código para acesso: bespfkg 

ou enviar via WhatsApp. 

Data da entrega: 06/05 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5cyTv_k3d0


 

Educação Física 

(José Lucas) 

Caros alunos(as) do 8º ano, essa semana vocês devem realizar a leitura da 

apostila sobre “Obesidade” e realizar a atividade de fixação, atividade esta 

que deve ser copiada e respondida no caderno (apostila e atividade anexadas 

no site).  

Enviar até o dia 08/05, através do e-mail: jose.junior@seduc.go.gov.br ou 

pelo WhatsApp 98508-7745. 

Geometria 

(Mattheus) 

Resolver, no caderno, a Lista de Exercícios Complementares de Revisão, 

números 6 a 10. 

Data da entrega: 06/05 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

(Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas. 
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Cálculo (Rosimar) 

Assistir ao vídeo sobre exercício de expressão algébrica. 

https://youtu.be/WTC7n1qbzgw e https://youtu.be/-zz7-cTLetQ e 

https://youtu.be/6eC7ZJ1fGwU   . 

Copiar as informações no caderno.  

Data da entrega: 08/05, WhatsApp 999321411. 

Videoconferência: 10h 35min às 11h 35min. No Hangouts. No dia enviarei o 

link. 

Ensino Religioso 

(Hélio de Deus) 

Faça uma pesquisa sobre um líder religioso e registre o que você julgar 

fundamental na vida dele e nas ações que ele praticou. 

Data de entrega: 14/05 

Enviar as atividades pelo privado ( Whatsapp 999001946) 

Gramática (Silvia) 

2 Aulas 

Resolver atividades em ficha sobre “Transitividade verbal” e “Verbos de 

ligação”, e “Sujeito e Predicado” como revisão para atividade avaliativa 

- O plantão de dúvidas será na quinta-feira (07/05) das 7h50min às 8h30min. 

IMPORTANTE: 

- As fichas estarão disponíveis no site da escola. 

- O plantão de dúvidas será através do aplicativo Zoom. 

- As atividades devem estar prontas para o plantão de dúvidas. 

Ciências (Wilma) 

2 Aulas 

Assistir a aula em live do SFB sobre a saúde dos sistemas nervoso e 

endócrino: 

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

Com base nessa aula que você assistiu e nos temas 4, 5 e 6 da Unidade 3 

(Livro vol. 2), responda às questões 3, 4 e 5 da página 342.  

 Data da entrega: 12/05 pelo WhatsApp. 

mailto:jose.junior@seduc.go.gov.br
https://youtu.be/WTC7n1qbzgw
https://youtu.be/-zz7-cTLetQ
https://youtu.be/6eC7ZJ1fGwU
https://www.youtube.com/watch?v=Pzyp_wEeudE
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Cálculo (Rosimar) 

2 Aulas 

Resolução da ficha de revisão anexa ao site da escola.  

Data da entrega: 12/05, WhatsApp 999321411. 

QUALQUER DÚVIDA ESTAREI À DISPOSIÇÃO VIA 

WHATSAPP. 

DURANTE A SEMANA POSTAREI VÍDEOS NO GOOGLE SALA DE 

AULA PARA AJUDAR NA FIXAÇÃO DO CONTEÚDO. SAUDADES!! 

 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

Responder as atividades da pagina 41 e responder as questões 1, 2 e 3 

Data de entrega: 14/05 

Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp 999001946) 

Inglês (Laura) 

Assistir ao vídeo do link abaixo e responder a atividade da folha em anexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=80QjtjNrK6c&feature=youtu.be 

Redação (Laura) 

Assistir ao vídeo sobre o gênero "notícia" 

https://youtu.be/xZnD5cy-iuE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80QjtjNrK6c&feature=youtu.be
https://youtu.be/xZnD5cy-iuE

