
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 8º ANO 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

 

13/04 

(segunda-

feira) 

Geografia (Júnior) 
Bloco de atividade referente ao conteúdo: Guerra Fria. 

Data de entrega: 24/04 

Gramática (Silvia) 
Assistir videoaula sobre o “TIPOS DE PREDICADO” no Google 

Classroom. 

A videoaula pode ser acessada no link: 

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

Senha: bnagb2k 

Responder as atividades das páginas 19 e 20 do livro 2. 

Data de entrega: 20/04/2020 

Arte 

(Eliézer) 

Teremos uma videoconferência na segunda dia 13/04 das 15:00 às 15:30, 

esteja com apostilas em mãos e dúvidas anotadas- o link para acesso será 

informado no grupo de WhatsApp. 

Inglês 

(Laura) 

Páginas 41 e 42. 

Complementação com vídeo sobre as condicionais: 

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

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Leitura e produção textual 

Proposta: Registrar as resenhas dos livros lidos durante a semana no 

DIÁRIO DE LEITURA. (Fique atento(a) as características do gênero 

resenha.)  

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

bespfkg ou enviar via WhatsApp. 

Data da entrega: 13/04 

 

 

14/04 

(Terça-

feira) 

Redação 

(Laura) 

Assista a videoaula: 

https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg&t=66s 

Cálculo 

(Rosimar) 
Resolução da ficha de revisão números 6,7 e 8.  

Data de entrega: 16/04 - enviar via WhatsApp: (62) 99932-1411 

Ciências (Wilma) 
Assistir a vídeoaula sobre o sistema muscular:  

https://www.youtube.com/watch?v=NfDPTue0rDk 

 

Com base nessa vídeoaula  e no tema 2 da Unidade 3 (Livro vol. 2), faça um 

quadro, preenchendo-o com o que se pede abaixo: 

 Tipos de músculos. 

 Contração e velocidade da mesma. 

 Cor do músculo. 

 Exemplos desses músculos. 

Data da entrega: 16/04 pelo WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=9WOcVIPDMWE
https://www.youtube.com/watch?v=YWmySlrwnEw
https://www.youtube.com/watch?v=_skCVmGJwVg&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=NfDPTue0rDk


 

Geometria 

(Matheus) 

Assistir a videoaula sobre: Quadriláteros e ler o livro didático nas páginas 

142 a 144 (LIVRO 2). 

Resolver os exercícios da página 145, números 1 a 5. 

Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=2ByqRRbpbEM 

Data da entrega: 14/04 (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) 

Assista a vídeo aula sobre A Queda da Bastilha 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=j9ysbOLC7xU&feature=youtu.be 

Após,faça a leitura das págs. 202 á 205 e as atividades das páginas 206 nº 1 e 

pág.207 nº 1 - LIVRO 2 

CÓDIGO DA TURMA: hqder entregar pelo WhatsApp. 

Data de entrega: 15/04/2020 

 

15/04 

(quarta-

feira) 

Geografia (Junior) Leia o texto: As cadeias produtivas globais e responda as atividades 1 e 2 

página 371. 

Data de entrega: 26/04 

 
História  

 (Ana Cristina) 

Analise a tirinha da pág. 205 a responda a questão 2 (a,b) e a questão3. 

Data de entrega: 22/04 

Literatura 

(Rosania) 

Conteúdo: Figuras de linguagem.  

Proposta: Pesquisar e registrar no caderno conceitos e exemplos das 

seguintes figuras de linguagem: metáfora, comparação, hipérbole, 

eufemismo, metonímia, ironia, personificação (prosopopeia).  

Acessar link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsl3ngkgZcw  

   

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

 

FIQUE ATENTO (A) À ORGANIZAÇÃO DAS ATIVDADES NO 

CADERNO. 

Postar foto da atividade no Google Classroom.  

-Código para acesso: bespfkg ou enviar via whatsaap. 

Data da entrega: 15/04 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

Realizar a atividade na ficha anexa ao site (Atividade VOLEIBOL). 

Atividade a ser entregue até o dia 15/04/2020 pelo e-mail: 

jose.junior@seduc.go.gov.br 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ByqRRbpbEM
https://www.youtube.com/watch?v=j9ysbOLC7xU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jsl3ngkgZcw
https://www.youtube.com/watch?v=dPdxhcxZIYE
mailto:jose.junior@seduc.go.gov.br


 

Geometria 

(Matheus) 

Lista de exercícios complementares: Congruência de triângulos e 

quadriláteros. 

Data da entrega: 15/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

(Código: tvoscx3) sempre nos dias das aulas. 

16/04 

(quinta-

feira) 

Cálculo 

(Rosimar) 

Resolução das atividades da lista de revisão números 9 e 10. 

Data de entrega: 17/04 - enviar via WhatsApp : (62) 99932-1411. 

Ensino Religioso 

(Hélio de Deus) 

Assistir vídeoaula sobre Budismo. 

 

https://youtu.be/gZl2E9Gf-DU 

 

Elabore 3 questões sobre o budismo e responda-as. 

Data de entrega: 20/04 

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

Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 
 

Ciências 

(Wilma) 

Assistir as vídeoaulas sobre o resumão de Sistema esquelético e Sistema 

muscular: 

https://www.youtube.com/watch?v=ku5gQMa6CEE 

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

Com base nas vídeoaulas e nos temas 1 e 2 da Unidade 3 (Livro vol. 2), faça 

a correção e complementação da sua pesquisa realizada sobre os ossos e o 

quadro sobre os músculos. 

Data da entrega: 23/04 pelo WhatsApp. 
 

17/04 

(sexta-

feira) 

Cálculo 

(Rosimar) 

Assistir vídeo sobre raiz quadrada – Método de decomposição em fatores 

primos: 

https://www.youtube.com/watch?v=YE0NxAhANk0&feature=youtu.be 
 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

Assistir vídeoaula sobre Racionalismo: Espinosa e Leibniz. 

https://youtu.be/j3OTiYqgpvg 

 

Responder as atividades da página 40. 

Data de entrega: 20/04 

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

Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 
 

Inglês 

(Laura) 

Exercícios página 40 
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https://www.youtube.com/watch?v=YJlKkKTIjcE
https://www.youtube.com/watch?v=YE0NxAhANk0&feature=youtu.be
https://youtu.be/j3OTiYqgpvg

