
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 23 a 27/03/2020          TURMA: 8º ANO “C” 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Matemática 

Prof. Mauriane 

Números 

Especiais ( Cap. 

01 )  

MDD p. 10 à 30 . 

Resolução de Exercícios de 

revisão dos conteúdos já 

trabalhados em sala de 

aula . 

Resolver lista de  exercícios 

no caderno  , como também 

realizar a avaliação 

disponibilizada no portal 

Edebê a partir do dia 28/03 

/2020 . 

Resolução 

das atividades 

no caderno 

até o dia 

27/03/2020 . 

Avaliação 

disponibilizada 

no portal a 

partir do dia 

28/03/2020 e 

com 

encerramento 

da avaliação 

programada 

para 

29/03/2020 . 

Postagem da lista de 

exercícios de revisão na 

plataforma Edebê bem como 

a Avaliação . 

História   
Atividade 

Interativa do MDD página. a1-1 a a1 - 20 
Fixar o conteúdo trabalhado 

durante o capítulo Até o dia Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Prof. Renato 

Leher 

Capítulo 1. Atividade disponibilizada no 

final do capítulo 1. 

 27/03/2020 receberá  automaticamente 

as respostas na plataforma 

Edebê. 

Ciências 

Profª Ana Paula 

(Cap. 2): 

  

→ Identidade 

biológica. 

 

→  MDD p.  36 e 37. 

(atividade mãos à obra) 

  

→  MDD p. 38 a 40. 

(Conhecimento em ação) 

  

 →  MDD p. 2 a 5. 

(Conhecimento em 

construção) 

 

→ Compreender como ocorre 

a determinação do sexo 

biológico; 

→  Compreender o que é 

DNA; 

→  Identificar a função dos 

genes nas características 

hereditárias; 

→ Compreender a 

importância de Mendel para a 

Genética; 

→  Compreender como 

ocorrem os cruzamentos 

genéticos. 

 

Até 

27/03/2020. 

→ Registrar somente as 

respostas 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 o 

aluno(a) concluir a atividade, 

automaticamente as 

respostas serão enviadas à 

professora através da 

plataforma Edebê. 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

Atividade 

Interativa dos 

Capítulos 1 e 2 

Capítulo 01 páginas: c1-1 a 

c1-5 

Capítulo 02 páginas: c2-1 a 

c2-8 

Fixar o conteúdo trabalhado. 
Até o dia 

 30/03/2020 

Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 

receberá automaticamente 

as respostas na plataforma 

Edebê. 

Filosofia  

Prof. Renato 

Leher 

Habilidades páginas 20 e 21  Realizar o Pensar, sentir e agir 

das páginas 22 e 23.  

 

 

Visto no caderno/Livro 

Ensino Religioso 

Prof. Neri 

A experiência 

religiosa 

MDD página 17 Realizar atividade  da página 

17 -  questões 8,9,10 e 11 

 A atividade deverá ser 

respondida no caderno/livro 

Língua 

Portuguesa  

Profª Daniela 

  

 

Guia e Mapa MDD p. 40, 41, 42, 43 e 44. Que o aluno perceba as 

características básicas desses 

gêneros textuais e sua 

intenção primordial de 

fornecer orientações úteis que 

possam direcionar o leitor.  

 

    

    27/03/2020 

Atividade deverá ser 

realizada no caderno de 

língua portuguesa. (somente 

com as respostas). 

 

Língua Inglesa 

Teacher Larissa 

Summer Fun / 

Trip to Peru 

Livro Connect Páginas 

16,17,18 e 19. 

Realizar as atividades das 

páginas 16 a 19 após assistir 

01/04/2020 Vídeo instrutivo no Google 

Classroom com Teoria e 

Prática (Exercícios 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Google Classroom Material 

Teórico Língua Inglesa  

 

o vídeo teórico. Resolvidos para checagem e 

correção) 

Produção 

Textual 

Profª Meire Jane  

Produção de 

texto escrito - 

Relato 

MDD p. 49 Relatar uma receita culinária. 

Desenvolver a prática da 

tipologia textual injuntiva 

trabalhando os verbos no 

imperativo.  

-Ingredientes; 

-Modo de preparo; 

-Resultados. 

  

 

 

    26/03/2020 

Registrar a atividade no 

caderno de produções. 

 

Arte 

Prof. Bruno 

Círculo cromático P. 27, 28, 29 e 30 -Ficha 10 (Desenhar e pintar o 

círculo cromático com as 

cores primárias, secundárias e 

se tiver as cores necessárias 

fazer também as cores 

terciárias 

Ficha 11 - Fazer um desenho 

usando as cores 

Entregar até 

dia 

30/03/2020 

Enviar foto da atividade com 

o nome e a turma 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

complementares disponíveis 

na ficha. 

Ficha 12 Fazer um desenho e 

colorir usando as cores 

análogas (mais próximas no 

círculo cromático) 

Língua Espanhola 

Prof. Tônety  

Las civilizaciones 

Inca, Maya y 

Azteca. 

Sitio web:  

www.portallinca.com 

www.ciudadesmayas.com 

http://clio.rediris.es/clionet/fi

chas/otras_aztecas.htm 

 

Saber informaciones sobre las 

características de cada 

imperio investigado y escribir 

un resumen en español 

después de la investigación y 

lectura. 

Até 28/março Plataforma Edebê ou Google 

Classroom (sala de clase) 

 

 

 

 

 

http://www.portallinca.com/
http://www.ciudadesmayas.com/
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_aztecas.htm
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_aztecas.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


