
 

 

ESTUDO DIRIGIDO – 8º ANO 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

16/03 

(segunda-

feira) 

 

 

 

17/03 

(Terça-

feira) 

Gramática (Silvia) 
Aguardar atividades. 

Geografia (Júnior) 
Realizar uma releitura dos conteúdos: Sistemas econômicos e Guerra fria. P. 350 a 

359. 

Geometria 

(Matheus) 

✓ Pesquisar na internet e em livros as principais informações sobre: Pontos 

notáveis de um triângulos e seus pontos de intersecção. 

✓ Assistir a videoaula e fazer anotações, no caderno, que complementem sua 

pesquisa: 

✓ Pontos notáveis de um triângulo, no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUprj2bqx6M 

Historia  (Ana 

Cristina) 

Assista uma videoaula sobre Revolução Industrial e registre no caderno as ideias 

centrais. 

Ciências (Wilma) Depois do estudo que já tínhamos realizado sobre o coração, resolva a atividade 

da pág 422 e 423, questões de 1 à 9. 

18/03 

(quarta-

feira) 

Geografia (Júnior) Responder as atividades 09 e 10 da página 361. 

Geometria 

(Matheus) 
✓ Produzir em folha avulsa um mapa mental sobre o assunto pesquisado. Siga as 

orientações do site: https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/. 

 

✓ Obs.: O mapa metal deverá ser entregue na primeira aula de Geometria, 

quando retornarmos ao Colégio. 

Historia  (Ana 

Cristina) 

Produza um quadro comparativo entre trabalho artesanal e trabalho 

manufatureiro. 

Ciências (Wilma) Ler o tema 4 e fazer o que se pede: 

Descrever todo o trajeto realizado pelo sangue em nosso corpo (utilizar setas e 

cores vermelha e azul). 

20/03 

(sexta-

feira) 

 

Literatura ( Laura) Pesquisa: a diferença entre epidemia, endemia e pandemia. 

Inglês (Laura) Páginas 34 e 35. 

23/03 

(segunda-

Inglês (Laura) Página 36. 

https://www.youtube.com/watch?v=wUprj2bqx6M
https://www.sbcoaching.com.br/blog/mapa-mental/


 

feira) Arte (Eliezer) 1.    Observe a figura da página 108 “Primeira missa no Brasil (1860)” ou procure 

na internet para ver em outras dimensões. Após analisa-la elabore um paragrafo 

sobre o que você conseguiu compreender da pintura. 

2.    Faça as atividades da página 108 e 109 do seu livro. 

3.    Reproduza com os materiais e técnicas a sua escolha a pintura “Independência 

ou morte (1888)” da página 110. 

Geografia (Júnior) Definir no caderno a diferença entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e 

emergentes, apontando suas principais características. Conteúdo trabalhado em 

sala, páginas 362 a 365. 

Literatura ( Laura) Pesquisa: o que é o novo coronavírus e a infecção conhecida como COVID-19 ou 

Sars-Cov-2. 

24/03 Calculo (Rosimar) Resolução dos exercícios do livro de Matemática básica, página 20, números 3 e 4. 

Ciências (Wilma) Faça uma síntese (como de costume) sobre a estrutura do sistema linfático, 

escrevendo e explicando cada uma. 

Historia (Ana 

Cristina) 

Monte uma linha de tempo com as principais invenções do século XVIII . 

1 Revolução Industrial. 

Geometria 

(Matheus) 
✓ Resolver, no caderno, os exercícios, números 1 a 6, página 209. 

25/03 

(quarta-

feira) 

Geometria 

(Matheus) 
✓ Ler e destacar as principais informações sobre “Triângulos isósceles e 

equiláteros”, páginas 215, 216 e 219. 

✓ Resolver os exercícios, números 1 a 6, página 222. 

Historia (Ana 

Cristina) 

Explique as semelhanças e diferenças no modo de produção e na vida da 

população no período da Revolução Industrial. 

Releia os Temas 1, 2 e 3 da UNIDADE 2 antes de resolver as atividades. 

Geografia (Júnior) Responder no livro as atividades das páginas 479 a 483. 

Ciências (Wilma) Ler o tema 6 (págs 428 à 431) e resolver a atividade da pág 434, questões de 1 à 4 

e marcar as alternativas corretas no SFB Plus, referentes à Unidade 2. 

Cálculo (Rosimar) Resolução dos exercícios da página 213, números 7,8 e 9. 

27/08 

(sexta-

feira) 

Inglês (Laura) Página 37. 

Literatura ( Laura) Produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema: 

Coronavírus: mais uma teoria da conspiração? 

Cálculo (Rosimar) Resolução dos exercícios da página 215, números 1 e 2. 

30/03 Inglês (Laura) Teste nº 1. 



 

(segunda-

feira) 

Gramática (Silvia) Aguardar atividades. 

 Literatura ( Laura) Revisando a escrita: leia sua produção e veja se a mesma apresenta argumentos 

bem embasados. Faça as modificações caso seja necessário. 

 

 


