
COLÉGIO PRO CAMPUS JÚNIOR  
Teresina – PI 

8º ANO 
ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO DO APP - ZOOM  

SEGUNDA-FEIRA18/05/2020 TERÇA-FEIRA 19/05/2020 QUARTA–FEIRA 20/05/2020 
 
HISTÓRIA 
Conteúdo:Cap. 05 – Revolução Francesa. 
Conteúdo em vídeo:  
• Revolução Francesa: resumo | história | 

quer que desenhe? 
https://www.youtube.com/watch?v=I8q0S_X
Gwdg 
SITE: 
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1
1-fatos-sobre-a-revolucao-francesa-que-
voce-precisa-saber/ 
Casa:SAS pp. 98 a 104. 
 
GEOGRAFIA 
Conteúdo:Cap.05 – A população mundial. 
Conteúdo em vídeo:  
• Continue acessando a vídeo aula deste 

capítulo utilizando o QR Code da p. 76 / 
Finalize a ampliação das imagens para 
observar com bastante atenção cada uma 
delas – faça da p.84 a 86. 

Casa:Acessar plataforma SAS – continuar 
leitura integral do capítulo / Assistir vídeo 
aula SAS 05, referente ao Capítulo 05 / 
Realizar exercícios referentes às pp. 90 a 92 
– SAS 
 
REDAÇÃO  
Conteúdo:Gênero Textual Cartaz. 
Conteúdo em vídeo: Não há. 
Casa:Escolher uma proposta na p. 14 do 
PPT para produção textual no próprio 
material. 
 
LITERATURA 
Conteúdo:Estudo da Obra “Contos de 
Espanto e Alumbramento”. 
Conteúdo em vídeo:  
Casa:Leia o conto “A Mulher do Negociante” 
e produza um vídeo narrando o conto por 
meio de imagens, desenhos, fotos ou você 
mesmo narrando o conto / Enviar o 
vídeo/link do vídeo para o e-mail do 
professor (profromulosilvestre@gmail.com) 
até o dia 31/05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRIA  
Conteúdo:Cap. 05 – Revolução Francesa. 
Conteúdo em vídeo:  
• Revolução Francesa: resumo | história | 

quer que desenhe? 
https://www.youtube.com/watch?v=I8q0S_X
Gwdg 
SITE: 
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1
1-fatos-sobre-a-revolucao-francesa-que-
voce-precisa-saber/ 
Casa: SAS pp. 98 a 104. 
 
GEOMETRIA 
Conteúdo:Cap. V – Paralelismo. 
Conteúdo em vídeo:  
• Paralelismo e Triângulos 
https://www.youtube.com/watch?v=OA4qRsc
7nSA 
Casa:Livro Fundamentos da Matemática pp. 
70 a 73. 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo:Cap. 04 - Expressões algébricas 
e monômios / Valor numérico de uma 
expressão / Grau de um monômio. 
Conteúdo em vídeo:  
• Monômios – Como identificar um 

monômio.  
https://youtu.be/8FcIRlxrVug 
Casa:SAS pp. 93, 94 e 95. 
 
ARTE 
Conteúdo: Cap. 08 - De colagem em 
colagem se faz artepp. 88-97. 
Conteúdo em vídeo:  
• Colagens ♥ (o que é & como fazer)  
https://www.youtube.com/watch?v=tmLFh9e
Uy9w 

• Cabaret Voltaire, o lar do Dadaísmo - 
Movimento artístico foi reação à 1ª Guerra 
Mundial 

https://www.youtube.com/watch?v=0aZP9jfw
KJ0 
Casa: Atividade prática em ação p. 91. 
 

 

 

 
PORTUGUÊS 
Conteúdo:Cap.06: Olhos e ouvidos atentos 
/ O verbo-Modos e tempos verbais / 
Transitividade e complementos verbais / 
Vozes verbais ativa, passiva e reflexiva. 
Conteúdo em vídeo:  
• VERBOS | Aula de Português para 

concursos, vestibulares, provas, ENEM 
https://www.youtube.com/watch?v=imQwvMr
J-Wg 

• Vozes verbais: voz ativa, voz passiva e 
voz reflexiva 

https://www.youtube.com/watch?v=6NmZ2B
9F5ZA 
Casa:SAS pp.18 e 19. 
 
CIÊNCIAS 
Conteúdo:Cap.08Reprodução sexuada 
evariabilidade genética 
Conteúdo em vídeo:  
• Vídeo aula cap. 08 do SAS 
Casa:SAS: pp. 34 a 41/ SAS: Pp. 39 e 41. 
Obs.: Para a atividade da p. 39,utilize:  
Animais: porco, cachorro,gato, cavalo e rato; 
Vegetais: feijão, arroz,trigo, milho e 
ervilha.(Atividade a ser corrigida em20 de 
maio) 
 Atividade online capítulo 8. 
 
GEOMETRIA 
Conteúdo: Cap. V – Paralelismo. 
Conteúdo em vídeo:  
• Paralelismo e Triângulos 
https://www.youtube.com/watch?v=OA4qRsc
7nSA 
Casa: Livro Fundamentos da Matemática 
pp. 70 a 73. 
 

 



 

QUINTA-FEIRA21/05/2020 SEXTA-FEIRA22/05/2020 SÁBADO 23/05/2020 
 
INGLÊS 
Conteúdo:Chapter 07 – Time 
Conteúdo em vídeo:  
• Vídeo Aula Sas Cap. 07 

• Telling The Time in English 
https://www.youtube.com/watch?v=GFVQLq-
gq5s 
Casa:SAS pp :60 a 67(sem o log) 
 
MATEMÁTICA 
Conteúdo:Cap. 04 - Expressões algébricas 
e monômios / Valor numérico de uma 
expressão / Grau de um monômio. 
Conteúdo em vídeo:  
• Monômios – Como identificar um 

monômio.  
https://youtu.be/8FcIRlxrVug 
Casa:SAS pp. 93, 94 e 95. 
 
FILOSOFIA 
Conteúdo:Cap. 06 Quem sou eu? 
Conteúdo em vídeo: Não há. 
Casa:Atividade - Investigação: Pesquisa 
Mahatma Gandhi e Madre Teresa, página 30 
 
ESPANHOL 
Conteúdo:Lección 7 : ¿Qué te pasa? / 
Verbos irregulares 
Conteúdo em vídeo:  
• Acesse a videoaula da lição 7, pelo portal 

SAS com sua senha e login, ou pelo 
Qrcode na p. 54. 

Casa:SAS pp. 54 a 56. 

 
PORTUGUÊS 
Conteúdo:Cap.06: Olhos e ouvidos atentos 
/ O verbo-Modos e tempos verbais / 
Transitividade e complementos verbais / 
Vozes verbais ativa, passiva e reflexiva. 
Conteúdo em vídeo:  
• VERBOS | Aula de Português para 

concursos, vestibulares, provas, ENEM 
https://www.youtube.com/watch?v=imQwvMr
J-Wg 

• Vozes verbais: voz ativa, voz passiva e 
voz reflexiva 

https://www.youtube.com/watch?v=6NmZ2B
9F5ZA 
Casa: SAS pp.18 e 19. 
 
GEOGRAFIA 
Conteúdo:Cap.05 – A população mundial. 
Conteúdo em vídeo:  
• Continue acessando a vídeo aula deste 

capítulo utilizando o QR Code da p. 76 / 
Finalize a ampliação das imagens para 
observar com bastante atenção cada uma 
delas – faça da p.84 a 86. 

Casa: Acessar plataforma SAS – continuar 
leitura integral do capítulo / Assistir vídeo 
aula SAS 05, referente ao Capítulo 05 / 
Realizar exercícios referentes às pp. 90 a 92 
– SAS 
 
CIÊNCIAS 
Conteúdo:Capítulo 8Reprodução sexuada 
evariabilidade genética 
Conteúdo em vídeo:  
• Vídeo aula SAS cap. 08 
Casa:SAS: pp. 34 a 41.Atividade: 1. SAS: 
pp.42 e 43 / A.S: pp. 73 a 77. 
(Atividade a ser corrigida em 22 de maio) / 
Atividade online cap.08. 

 
 

 
 

 

Observação importante:NÃO 
teremos aulas ao vivo de Arte, porém é 
necessário que façam as tarefas na 
íntegra das respectivas disciplinas. 
Siga o roteiro com zelo, organização e 
responsabilidade, pois os professores 
vão observar e bonificar no retorno das 
aulas. 
 

 

Lembrete importante: Pegue seu livro 2 na 
recepção da escola das 8h às 17h e 
mantenha suas atividades das aulas 
remotas em dia. 
Entre diariamente na plataforma AVA, lá, 
seu professor vai inserir os slides das aulas, 
atividades, fóruns, pesquisas e outros. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Obs: A agenda poderá sofrer 

alteração em sala de aula, 

conforme a necessidade do 

professor. Em caso de dúvidas, 

consulte o Diário OnLine 

(www.procampus.com.br) ou 

entre em contato com a 

Coordenação Pedagógica. 


