
   

 Roteiro de Estudos  8º ano 
 

Segunda - feira 

20/04 

Terça - feira 

21/04 

Quarta - feira 

22/04 

Quinta-feira 

23/04 

Sexta - feira 

24/04 

Português:  

      videoaula 4 - Substantivo: o 

gênero uniforme e suas 

classificações, os substantivos 

especificamente masculinos e 

os especificamente femininos;  

         Responder aos exercícios 

na plataforma Google.  

Espanhol:  

     Vídeo aula 3 – Unidade 2 

Vocabulario sobre Viajes / 

acentuación diferencial 

 

 

         responder aos exercícios na 

plataforma. 

 

     Postagem de tutorial de 

como acompanhar as aulas 

(síncronas – ao vivo) nas salas 

de aula Google. 

Matemática:  

          autocorreção comentada 

do exercício - Operações com 

racionais.  

 

História: 

     Vídeo aula - continuaçao de 

Revolução Francesa. 

 

        Resp. P 75 ( q. 1 e 2) p. 79 ( 

q1, 2, 3)  

Caderno de Atividades p. 26 

até 29 

 

Matemática:  

          autocorreção comentada 

do exercício – Equações.  

 

          Realizar atividade na 

plataforma 

Mangahigh;  Multiplicar 

expressões entre parênteses 

uma pela outra - EF07.  

 

Português:  

     videoaula 5 - Plural dos 

substantivos simples e 

compostos, os substantivos 

terminados em “ão”, formas 

variantes, substantivos usados 

no plural, mudança de sentido 

e plural diminutivo; 

 

         responder aos exercícios na 

plataforma. 

Geografia: 

          continuação da autocorreção – 

exercícios do formulário e  Pp. 83 

a 85 do Cap.3.  

 

Português:  

      Acessar a sala de aula 

Google.   

    (aula síncrona) – Adjetivo.  

Matemática:  

     videoaula  sobre 

multiplicação de polinômios.  

 

         responder aos exercícios na 

plataforma.  

 Geografia:  

      Acessar a sala de aula 

Google.   

    (aula síncrona) - (Aula 3)  

Correção dos exercícios do 

formulário Google e Pp. 83 a 85 

do Cap.3.  

  

Ciências:  

      Acessar a sala de aula 

Google.   

    (aula síncrona) - Sistema 

Digestório.  

 

        Copiar e Responder: Pag. 

56, 57 e 58.  

Matemática:  

      Acessar a sala de aula 

Google.   

 

    (aula síncrona)- 

autocorreção da página 202 do 

livro de matemática.  

 

Geografia: 

     Explicação do Cap3: O 

desenvolvimento e as 

desigualdades entre os países; 

         copiar e responder página 

84 e 85.  

  

 Programa Semente:  

     videoaula  - Trabalhando as 

emoções (ciúmes e inveja).  

 

        Responder aos exercícios.  

 

 

 Inglês:  

          autocorreção do 

paradidático Where’s Tina? 

 

        Responder pp. 20 a 29 

Where’s Tina? 

História: 

     videoaula  sobre império 

napoleônico  

        Resp. Caderno de Atividades 

p.30 até 35. 



 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sad 

x 

Livro p. 76, 77, 80 

 

Ciências:  

 

     Videoaula sobre nutrientes.  

         responder aos exercícios na 

plataforma. 

 Ciências:  

          Vídeo autocorreção - 

nutrientes  

  

Leitura do Capítulos 4: Sistema 

Digestório. 

Redação:  

          autocorreção comentada 

dos exercícios de 

Interpretação.  

 

Arte:  

     videoaula – Cap.4 Índia.  

 

         Esquema e exercícios.  

 

Espanhol:  

     videoaula – Aula 3. 

 

         responder aos  exercícios.  

 


