
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 08/04/2020          TURMA: 8º ANOS “A” e “B” 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  

Referencial de Estudos 
(Onde o aluno buscará 

referências para entender 
o conteúdo) 

Evidência de 
Aprendizagem 

(O que o aluno deverá 
ser capaz de realizar a 

partir do conteúdo) 

Apresentação 
(Dispomos de 

MDD, plataforma 
Edebê, Árvore de 
Livros e Google 

Classroom) 

 

História 
Profa. Elis 
Oliveira 

 

Revisão - 
Renasciment

o e 
Revoluções 

inglesas 
(Século XVII) 

MDD (Material 
Didático Digital) - 
Capítulo 2 

Material de apoio 
disponibilizado no 
google sala de aula e 
na seção de arquivos 
do Portal Edebê 
(disciplina de História)  

Realizar a verificação 
de aprendizagem por 
meio da resposta das 
atividades interativas 
(conhecimento em 
construção) do 
capítulo 2 do MDD 
(até 07/04 às 12:00 
horas) 

Responder as 
atividades 
interativas do 
capítulo 2 do 
MDD 
(conhecimento 
em construção). 

Até o dia 07/04 
às 12:00 horas 

 

 

Matemática 
Prof. Ana Lúcia 
C. Cunha. 

*Formas 
Arredondada
s. 
Corpos 
Redondos. 
 

*MDD - CAP. 2 ( p. 37 e 
38) 
 
 
 
 

 *Por meio da 
resposta das 
atividades do livro     
(Troca de Ideias e 
Conhecimento em 
Ação… páginas 37 e 38 

Responder as 
atividades no 
caderno e no            
Google 
Classroom 
durante o tempo 

 



*Círculo e 
Circunferênci
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*O Número 
Pi 
 
 
 
 
*Compriment
o da 
Circunferênci
a 
 
*Conhecimen
to em Ação 
 
*Área do 
Círculo 
 

*MDD - Cap. 2 ( p. 39 ) 
 
*MDD - Cap. 2 ( p. 39 e 
40). 
*MDD - Cap. 2 ( p. 40 e 
41) 
*MDD - Cap. 2 ( p. 41, 
42 e 43) 
 
 
 
*MDD - Cap. 2 ( p. 46  
e   47 ) 
 
*MDD - Cap. 2 ( p. 49 e 
50) 
 
 
*MDD - Cap. 2  ( p. 51 
e   52 ) 
 
*MDD - Cap. 2  ( p. 52, 
53 e 54 ) 

) 
 
*Troca de Ideias 
…..página 39 
*Matemática e 
Interação...página 39 
e 40 e Troca de Ideias 
..páginas 40 e 41 
*Troca de Ideias … 
página 43 e 44 
*Conhecimento em 
Ação… páginas 44, 45 
e  46 
*Matemática e 
Interação… páginas 
46, 47 e 48 
*Matemática e 
Interação… páginas 49 
e 50 
 
 
 
 
*Troca de Ideias…. 
página 54 
 
*Conhecimento em 
Ação… páginas 55 e 56 

proposto e 
postar fotos das 
atividades no 
caderno até o dia 
08/04/2020. 

Língua Inglesa Unit 2 Mini-
Review 

Livro Connect pág. 20  
e 21 

Realizar atividades no 
livro nas páginas 
propostas (a 
professora irá conferir 

- Videoaula no 
Google 
Classroom 
- Atividade Mini 

 



as atividades em sala, 
respostas corretas na 
videoaula da semana) 
Realizar slide 
compartilhado no 
Mini-Project 

Project no 
Google 
Classroom 

 
 
Ensino 
Religioso  
Profa. 
Vanderléia 
 
 

 
 
Fascinados 
pelo mistério 
 

 
Livro de Ensino 
Religioso. 
Impresso e Digital. 

 
Atividades 
encaminhadas em 
sala, respondidas 
pelos grupos e 
organizadas pelo líder. 

Postar a foto do 
trabalho escrito, 
que foi 
produzido pelo 
grupo e 
organizado pelo 
líder. Até o dia 
20/04/2020. 

 

Filosofia  
Profº Neri 

Empreended
orismo e 
Projeto de 
vida.(Habilid
ades) 

Fazer leitura do 
conteúdo Habilidades, 
páginas 20 e 21 

Responder as 
atividades das páginas 
22 e 23 

Peço que 
respondam no 
livro e postem a 
foto da atividade 
solicitada para o 
Google 
Classroom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 
Profª Daniela 

 
 
 
Interpretação 
Textual; 
 
 
 
 
 
 

 

 

MDD 

Texto: Aspirador.   

páginas: 42, 43 e 

44. 

  

 
 
 
 
 
 
Realizar a verificação 
de aprendizagem por 
meio das atividades 
realizadas.  

 
 
 
 
Atividades 
deverão ser 
respondidas no 
caderno de 
língua 
portuguesa. 
Texto: Aspirador 

 



 
Bula; 
 
 
 
 
 
Regência 
Verbal; 

  

Bula (páginas: 55, 

56 e 57. Até o 

exercício nº7) 

  

 
 
Regência Verbal  
(Exercícios na 
plataforma edebê). 

e Bula. (somente 
as respostas, não 
esqueçam das 
datas). 
 
 
 
Atividade de 
regência verbal 
no caderno. 
(Perguntas e 
respostas). 

Língua 
Espanhola 
(Maestro 
Tônety 
Santana) 

Unidad 1- 
Informacione
s de América: 
geografía, 
cultura, 
pueblos. 

Ver los videos: 
 

1. Te amo América. 
Disponible en: 
<www.youtube.
com/watch?v=Jn
XLcCUKyOE> 
Acceso el 13 de 
marzo 2012; 
 

2. No somos 
latinos. 
Disponible en: 
<www.youtube.
com/watch?v=Jr
LtAqtfK14>. 

1. Hacer una 
análisis sobre 
qué habla la 
canción en el 
video. Escribe 
un párrafo 
sobre el tema. 
 

2. Responder la 
siguiente 
interrogación:  
¿cuáles son los 
esteriotipos 
difundidos 
sobre los 
latinoamericano
s? 
 

Google sala de 
clase/Google 
class room. 

 

Produção 
Textual PRODUÇÃ

M.D.D P. 52 
- Em forma de OBS: ENVIAR  

http://www.youtube.com/watch?v=JnXLcCUKyOE
http://www.youtube.com/watch?v=JnXLcCUKyOE
http://www.youtube.com/watch?v=JnXLcCUKyOE


Profª Meire 
Jane 

O DE 
TEXTO 
ESCRITO – 
GUIA 

 

folheto (Fôlder); 

- Promova a 
interação ao incluir 
um roteiro de 
viagem que indique 
restaurantes, 
parques, pontos 
turísticos e locais 
que considere 
importantes de 
serem visitados na 
sua cidade ou 
estado; 

- Pesquise a 
respeito dos 
pontos turísticos 
que pretende 
divulgar ; 

- Busque 
fotografias já 
disponíveis para 
uso dos pontos 
turísticos; 

- Assista as 
orientações para 
elaboração do 
formato do fôlder 
(https://www.youtub
e.com/watch?v=K-
xOpORH150) 
 

ARQUIVO NO 
CLASSROOM 
COMPROVAN
DO A 
ATIVIDADE 
FEITA. 

ENTREGA ATÉ 
08/04 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-xOpORH150
https://www.youtube.com/watch?v=K-xOpORH150
https://www.youtube.com/watch?v=K-xOpORH150


 

 

 

 

 

Ciências 

Profª Ana 
Paula 

 

(Cap. 3): 

  

→  Fases da 

vida e 

sexualidade; 

  

→ Mudança 

no corpo dos 

meninos; 

  

→ Principais 

mudanças 

que ocorrem 

no corpo das 

meninas; 

  

→ 

Higienização 

correta para 

a 

manutenção 

de uma vida 

saudável; 

  

→ Sistema 

Genital 

 

→ Responder a 

atividade da sessão 

“troca de ideias” (Pág. 

41). 

→ Fazer leitura do 

conteúdo (Pág. 41 a 

49). 

→ Obs. Não é 

necessário realizar a 

atividade sessão 

“Mãos à obra” da 

página 45. 

→ Responder a 

atividade da sessão 

“juntando as peças” 

(Pág. 49). 

→ Responder a 

atividade da sessão 

“troca de ideias” (Pág. 

50). 

 

 

→ Identificar as fases 

do desenvolvimento 

humano; 

→ Identificar as 

principais mudanças 

que ocorrem no corpo 

dos meninos e das 

meninas durante a 

puberdade; 

→ Compreender os 

cuidados necessários 

para a manutenção de 

uma vida saudável; 

→ Diferenciar o 

sistema genital 

masculino e feminino. 

 

→ Registrar 

somente as 

respostas e as 

páginas das 

atividades no 

caderno (as 

respostas devem 

ser a lápis e a 

identificação de 

cada questão 

deve ser a 

caneta); 

  

→ Enviar a 

imagem das 

atividades 

respondidas no 

caderno pelo 

Google 

Classroom no 

item “atividades” 

até o dia 

08/04/2020. 

 



masculino; 

  

→ Sistema 
Genital 
feminino. 

Geografia 
prof. Verônica 

Capítulo 3: 
Diferentes 
formas de 
classificar os 
países. 
Âncora 
geográfica: 
Coréia do 
Norte em 
“estado de 
guerra” com 
a Coréia do 
Sul. 
Guerra do 
Vietnã; 
E como foi no 
Brasil a 
travessia da 
primeira fase 
da Guerra 
Fria? 
O fim da 
URSS e da 
Guerra Fria e 
o 
esfacelament

MDD (material 
didático digital) Fazer 
leitura do conteúdo 
das págs. 37,38, 39 e 
40 

Assistam o vídeo 
sobre a Corrida 
Armamentista. 
https://youtu.be/28Z
_CEIhY9s 
 
 MDD ( livro digital 
pág. 40) Pesquisa: O 
que foi o surgimento 
de uma nação que 
aprendeu a amar o 
American Wayoflife. 
Pode ser feito no 
word ou no caderno. 
 
Neste vídeo veremos 
como a Pandemia de 
Coronavirus (COVID-
19) se espalhou pelo 
mundo. 
https://youtu.be/e8w
C_KvbVXo 
 
Assistam filme Até 
Último Homem. 
Acompanhe a história 

Postar a pesquisa 
no  Portal do 
Aluno na caixa 
postal até do dia 
08/04 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/28Z_CEIhY9s
https://youtu.be/28Z_CEIhY9s
https://youtu.be/e8wC_KvbVXo
https://youtu.be/e8wC_KvbVXo


o dos países 
socialistas.  

de Desmond T. Doss, 
um médico do 
exército americano 
que, durante a 
Segunda Guerra 
Mundial, se recusa a 
pegar em armas. 
Durante a Batalha de 
Okinawa ele trabalha 
na ala médica e salva 
cerca de 75 homens.  
Está disponível no 
NETFLIX. 
https://youtu.be/vIPh
57SD250  
Façam uma resenha 
crítica sobre os 
aspectos positivos e 
negativos do filme. ( 
postar no  portal do 
aluno na caixa postal 
pode ser feito no 
caderno ou no word) 
Enviar até o dia  
16/04 

Arte  
 
Bruno Souza 

Conhecendo 
as obras de 
Picasso 

Páginas 31, 32, 
33,34,35, 36, 37, 38, 39 
e 40 

Estudar sobre a vida e 
estilos de Pablo 
picasso e fazer as 
fichas 13, 13A e 14 

entregar até dia 
08/04 

Atividade no 
Classroom, 
 
enviar a imagem 
pelo classroom  

Naderlan: 
Ed.fisica 

Primeiros 
socorros 

1. Conceito do que 
e primeiro 

Pesquisa online Entrega: Na 
plataforma até 

 

https://youtu.be/vIPh57SD250
https://youtu.be/vIPh57SD250


socorros? 
2. Números de 

emergências 
3. O que deve 
conter no kit de 

primeiros 
socorros 

4. Procedimentos 
para parada 
cardíaca e 

respiratória.  

dia 10/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 


