
COLÉGIO PRO CAMPUS JÚNIOR  
Teresina – PI 

8º ANO 
ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO DO APP - ZOOM  

SEGUNDA-FEIRA 06/07/2020 TERÇA-FEIRA 07/07/2020 QUARTA–FEIRA 08/07/2020 
 
HISTÓRIA 
Profa. Luana 
Conteúdo: Cap. 08 – Brasil: a caminho da 
independência. 
Conteúdo em vídeo e site:  
• Independência do Brasil 
https://youtu.be/BzADvI7MAKg 

• Leitura dirigida 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/histori
a/independencia-do-brasil  
Casa: SAS pp.47, 51, 56 e 57 / A.S pp. 93 a 98. 
Enviar no AVA até a data limite postada. 

 
GEOGRAFIA 
Profa. Nayriana 
Conteúdo: Cap.10 – Continente Africano. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Vídeo aula SAS – Cap.10  

• Casa: SAS pp.83, 87, 88, 91, 95 Enviar no 
AVA até a data limite postada./ Fórum: Sahel. 

 
REDAÇÃO 
Prof. Rômulo 
Conteúdo: Produção Textual – Cap. 09 do Livro 
SAS 02. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Carta do Leitor – Brasil escola 
https://youtu.be/MYHsn8Rkkao  
Casa: Escolha uma das duas propostas 
presentes na página 20 do PPT para produzir 
sua própria crônica. Use o campo “Redação a 
limpo” para escrever seu texto / Enviar as 
páginas da tarefa de casa pelo AVA com data 
limite até 10/07. 
 
LITERATURA 
Profa. Rômulo 
Conteúdo: Estudo da Obra “Contos de Espanto 
e Alumbramento”. 
Conteúdo em vídeo e site: 
Casa: Imagine que você vai escrever uma carta 
para o autor Ricardo Azevedo elogiando pelo seu 
trabalho ao escrever a obra. No seu texto, você 
deve mencionar o que aprendeu com as histórias 
e em que aspectos a narrativa oferecida pela 
autora mudou o seu ponto de vista sobre os 
contos populares brasileiros. Enviar as páginas 
da tarefa de casa pelo AVA com data limite até 
10/07. 

 
Assim que terminar a tarefa, envie as fotos 
das atividades realizadas do dia para a 
plataforma AVA na disciplina específica. 

 
ARTE (horário especial: 13h10 às 14h) 
Profª Queila 
Conteúdo: Revisão geral dos temas 
trabalhados 
Casa: Questionário e correção dos 
conteúdos estudados. 
 
HISTÓRIA 
Profa. Luana 
Conteúdo: Cap. 08 – Brasil: a caminho da 
independência. 
Conteúdo em vídeo e site:  
• Independência do Brasil 
https://youtu.be/BzADvI7MAKg 

• Leitura dirigida 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/histo
ria/independencia-do-brasil  
Casa: SAS pp.47, 51, 56 e 57 / A.S pp. 93 a 
98. Enviar no AVA até a data limite postada. 

 
GEOMETRIA 
Prof. Andrey 

Conteúdo: Quadriláteros notáveis. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Quadriláteros notáveis 
https://www.youtube.com/watch?v=giEdRRLa8qM  
Casa: Livro fundamentos da matemática p. 
117. Envio da tarefa no AVA até o limite 
postado. 
 
MATEMÁTICA  
Prof. Carlos Eduardo 

Conteúdo: Casos de fatoração 
Conteúdo em vídeo e site: 
https://youtu.be/0aIrF43MBoA  
Exercícios de fatoração.  
Casa: SAS pp. 19 e 21 / Enviar para o AVA 
A.S pp. 37a 39 até a data limite postada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim que terminar a tarefa, envie as fotos 
das atividades realizadas do dia para a 
plataforma AVA na disciplina específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTUGUÊS 
Profa. Arislene 

Conteúdo: Cap. 07 Cuidando do 
Dinheiro.  
Conteúdo em vídeo e site: 
• Administrando o dinheiro - Turma da 

Mônica 
https://www.youtube.com/watch?v=B0DnHQl0U-o  

• O que é Educação Financeira – Escola 
Invest 

https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s  
Casa: SAS 32 a 34 / pp.40 a 45/ da / 
Enviar as páginas da tarefa de casa pelo 
AVA. 
 
CIÊNCIAS 
Profa. Suralha 

Conteúdo: Cap. 08 – Reprodução 
sexuada e a variabilidade genética.  
Conteúdo em vídeo e site: 
• Vídeo aula SAS cap. 08 
Casa: Resolução de questões referente 
ao cap. 08 / Listas de exercícios AVA. 
 
GEOMETRIA 
Prof. Andrey 

Conteúdo: Quadriláteros notáveis. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Quadriláteros notáveis 
https://www.youtube.com/watch?v=giEdRRLa8qM  
Casa: Livro fundamentos da matemática 
p. 117. Envio da tarefa no AVA até o 
limite postado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim que terminar a tarefa, envie as 
fotos das atividades realizadas do dia 
para a plataforma AVA na disciplina 
específica. 

 



QUINTA-FEIRA 09/07/2020 SEXTA-FEIRA 10/07/2020 SÁBADO  11/07/2020 
 
INGLÊS 
Profa. Mariléa 

Conteúdo: Chapter 09: Games/ Quantifiers: 
Much and Many. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Vídeo aula SAS cap. 09 

• Quantifiers: a little, a few, a lot of, many, 
much - Brasil Escola:  

https://www.youtube.com/watch?v=V4fy9xiQ1Xk  
Casa: Book pages 76 a 79, 82 e 83 / Enviar 
pelo link presente na plataforma a foto das 
páginas respondidas. 
 
MATEMÁTICA  
Prof. Carlos Eduardo 

Conteúdo: Casos de fatoração 
Conteúdo em vídeo e site: 
https://youtu.be/0aIrF43MBoA  
Exercícios de fatoração.  
Casa: SAS pp. 19 e 21 / Enviar para o AVA 
A.S pp. 37a 39 até a data limite postada. 
 
FILOSOFIA  
Conteúdo: Cap. 10. O que eu quero é ser 
feliz. p.51 
Conteúdo em vídeo e site:  
• QR-CODE livro didático p. 51. 
Casa: SAS p. 55( revisão ) / Questões 
extras na plataforma AVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim que terminar a tarefa, envie as fotos 
das atividades realizadas do dia para a 
plataforma AVA na disciplina específica. 

 
PORTUGUÊS 
Profa. Arislene 

Conteúdo: Cap. 07 Cuidando do Dinheiro.  
Conteúdo em vídeo e site: 
• Administrando o dinheiro - Turma da 

Mônica 
https://www.youtube.com/watch?v=B0DnHQl0U-o  

• O que é Educação Financeira – Escola 
Invest 

https://www.youtube.com/watch?v=SiIztrwfg1s  
Casa: SAS 32 a 34 / pp.40 a 45/ da / 
Enviar as páginas da tarefa de casa pelo 
AVA. 
 
GEOGRAFIA 
Profa. Nayriana 
Conteúdo: Cap.10 – Continente Africano. 
Conteúdo em vídeo e site: 
• Vídeo aula SAS – Cap.10  

Casa: SAS pp.96 a 98 e A.S Enviar no AVA 

até a data limite postada./ Fórum: SahelV  
 
CIÊNCIAS 
Profa. Suralha 

Conteúdo: Cap. 9 – Reprodução sexuada: 
fecundação e desenvolvimento. 
Conteúdo em vídeo e site: 
Vídeo aula SAS cap. 09 

Casa: Resolução de questões referente 
ao cap. 09 / Listas de exercícios AVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim que terminar a tarefa, envie as fotos 
das atividades realizadas do dia para a 
plataforma AVA na disciplina específica. 
 
 

 
 

 

 

 

Observação importante: 
 
 

FIQUE ATENTO AOS DIAS 
DAS AULAS DE ARTE: 

 
� 07/07/2020  
� 21/07/2020 

 
TERÇA-FEIRA 13h10 às 14h 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


