
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/março a 08/04/2020          TURMA: 8º ANO “C” 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

Ensino 
Religioso 
Profº Neri 

Parábola “ O Rico e o 
pobre Lázaro”. 
O que ensinam as 
Religiões 

página : 18, 19 e 20  
página: 23 

Responder atividade da 
página 20 ( Questões 13 e 
15) 
Responder atividade da 
página 24 ( questão 1) 

03/04/2020 
 
07/04/2020 
 

Peço que respondam no 
caderno e postem a foto 
da atividade solicitada 
ou no word e enviem o 
arquivo para o Google 
Classroom. 

Língua 
Espanhola 
(Maestro 
Tônety 

Santana) 

Unidad 1- Informaciones 
de América: geografía, 
cultura, pueblos. 

Ver los videos: 

1.    Te amo América. 

Disponible en: 

<www.youtube.com/wa

tch?v=JnXLcCUKyOE> 

Acceso el 13 de marzo 

2012; 

  

2.    No somos latinos. 

Disponible en: 

<www.youtube.com/wat

ch?v=JrLtAqtfK14>. 

 

 

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 
latinoamericanos? 

Hasta 08/04/2020. 

Google sala de 
clase/Google class 
room. 

 

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


Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

Produção 
Textual 
Profª Meire 
Jane 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
ESCRITO – GUIA 

M.D.D (Página. 52) 
- Elaborar um roteiro, em 
forma de folheto (Fôlder); 

ENTREGA ATÉ 
08/04 

OBS: ENVIAR 
ARQUIVO NO 
CLASSROOM 
COMPROVANDO A 
ATIVIDADE FEITA. 

Orientações: 
- Montar 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 divulgação desses locais; 
- Assista as orientações para elaboração do formato do fôlder (https://www.youtube.com/watch?v=K-

xOpORH150) 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

Língua 
Portuguesa  
Profª Daniela  

Interpretação textual/ 
Bula e regência verbal. 

● MDD Texto: 

Aspirador.   páginas: 

42, 43 e 44. 

●     Bula (p.55, 56 e 

57. Até o exercício nº7) 

 Regência Verbal ( 

Exercícios na 

plataforma edebê)  

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio das 
atividades realizadas. 
 

Até o dia 
08/04/2020 

Registrar no caderno de 
língua portuguesa. Após 
o registro enviar arquivo 
no google classroom 
comprovando a 
atividade realizada). 

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 

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


Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

Matemática 

Profª Mauriane 

Formas arredondadas ( 
Capítulo 2 ) 
 
→Corpos redondos 

→ Responder a 

atividade conhecimento 

em ação (Pág. 32 , 35 , 

36 a 38 ). 

 

→ Responder a 
atividade  
em construção no livro 
digital (Pág. 2 ).  
 
→ Responder a 
atividade online 
disponibilizada no 
portal Edebê . 

 
Conceituar corpos 
redondos: cilindro, cone e 
esfera. 
 
Reconhecer corpos 
redondos como sólidos de 
revolução obtidos da 
rotação de figuras planas 
como retângulo, triângulo  
retângulo e semicírculo. 
 
Identificar a planificação do 
cone e do cilindro. 
 
Reconhecer a 
impossibilidade da 
planificação da esfera. 
 

ENTREGA DAS 
ATIVIDADES ATÉ 
08/04. 

 

→ 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); 

→ Responder a 

atividade conhecimento 

em construção no Livro 

digital. Após concluir a 

atividade, as respostas 

serão visualizadas 

automaticamente pela 

professora na 

plataforma Edebê. 

→ Responder a 

atividade online 

disponibilizada no portal 

Edebê . Após concluir a 

atividade, as respostas 

serão visualizadas 

automaticamente pela 

professora na 

plataforma Edebê. 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

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 

masculino; 

  

→ Sistema Genital 
feminino. 

→ 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. 

 

Até 08/04/2020. 

→ 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. 

 
 
Filosofia  

Habilidade para um 
mundo melhor 
 
Cenas da vida 
 

Página 24 e 25 
 
 
Página 28 e 29 

Pensar, sentir e agir  
páginas 26 e 27 
Realizar o partilhar e refletir 
em família  
Página 28 e 29  

 
08/04 

Enviar as repostas pelo 
google classroom 



Componente 
Curricular 

Conteúdo  
Referencial de 

Estudos 

Evidência de 
Aprendizagem 

Data ou Período Apresentação 

Língua Inglesa Unit 2 Mini-Review 

Livro Connect pág. 20  
e 21 
 
Videoaulas no Google 
Classroom 
 
Duolingo (sugestão) 

Realizar atividades no livro 
nas páginas propostas (a 
professora irá conferir as 
atividades em sala, 
respostas corretas na 
videoaula da semana) 
Realizar slide compartilhado 
no Mini-Project 

Mini- Project: até 
08/04/2020 
 
Outras atividades: 
estudo 
independente  

- Videoaula no Google 
Classroom 
- Atividade Mini Project 
no Google Classroom 

 

Geografia 

Prof. 

Emmanoel. C. 

Nazareth 

CONHECIMENTO EM 
AÇÃO 

 

CONHECIMENTO EM 
CONSTRUÇÃO 

MDD (Material Didático 
Digital) - (página 46) 

MDD (Material Didático 
Digital) - Seção c3-1 à 
a3-10 

Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio da 
resposta das atividades do 
material digital. 

Responder o 
conhecimento em 
ação (página 46) e 
a atividade 
interativa do cap.3 

 

Até 08/04/20 

História  

Conhecimento em ação  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade digital  

Página 43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 42  

Identificar os sistemas 
políticos parlamentarista e 
monarquista. • Identificar o 
absolutismo como 
característica política dos 
Estados europeus durante a 
transição entre o Período 
Medieval e o Período 
Moderno.  

03/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/04 

 
Após o aluno(a) 
concluir a 
atividade, o 
professor receberá 
automaticamente 
as respostas na 
plataforma Edebê. 

 
 

Enviar as repostas pelo 
google classroom 

 


