
Sexta - feira

20/03

Segunda - feira

23/03

Terça - feira

24/03

Português:

✍ Responda aos exercícios do livro Pp. 30 a 35.

Matemática:

👉Atividade na plataforma Mangahigh –

Resolvendo problemas com as quatro operações.

Acesso em: https://www.mangahigh.com/pt-br/

👉 Responda aos exercícios da apostila Pp. 3 a 5.

História:

📖 Leitura do capítulo Cap. 4 Revolução

Francesa e a Era Napoleônica (p. 56 – 65)

Copiar as questões:

p. 75 (q. 1, 2 – a, b)

p. 76 (q. 5)

Geografia:

Cópia do esquema Capítulo 3 no caderno (fazer lingueta

para indicar que o material refere-se a prova da 1° etapa).

👉 O esquema encontra-se disponível somente na

plataforma Google . O acesso se dá através do e-mail

institucional).

Inglês:

📖 Leitura e resolução do paradidático: Where is

Tina? pp.3 a 9.

👉 Utilize o seu dicionário como apoio.

Arte:

🌍Para relembrar o conteúdo abordado no Cap.

3 – Egito, acesse ao link do museu virtual e

explore o acervo da exposição pelo link:

http://museuegipcioerosacruz.org.br/tour-virtual-

360/

Roteiro de estudos 8º ano

https://www.mangahigh.com/pt-br/
http://museuegipcioerosacruz.org.br/tour-virtual-360/


Roteiro de estudos  
Quarta - feira

25/03

Quinta - feira

26/03

Sexta - feira

27/03

Matemática:

👉Atividade na plataforma Mangahigh – Potências e Raízes.

Acesso em: https://www.mangahigh.com/pt-br/

👉 Responda aos exercícios da apostila Pp. 7 a 9.

Ciências: 

📖 Faça a leitura prévia do capítulo 5 sobre o sistema

respiratório e assista ao vídeo 1

https://www.youtube.com/watch?v=5XeyXtTi8LE e com o

apoio dos textos responda às questões no caderno.

Texto 1: https://muitossomosraros.com.br/2019/04/a-cinco-

passos-de-voce-o-que-e-doenca-rara-vivida-por-will-e-

stella/

Texto 2: https://unidospelavida.org.br/o-que-e-importante-

saber-sobre-os-germes-e-fibrose-cistica/

✍Por qual motivo os jovens precisavam manter uma

distância de segurança entre eles?

✍Por que a dificuldade de respirar se torna um sinal

clássico de fibrose cística?

Geografia:

📖Leitura do livro didático: Pag. 68 a 81.

👉 Vídeo de apoio no link:
https://www.youtube.com/watch?v=LYY-MX7cft4

👉Textos complementares disponíveis disponível

somente na plataforma Google . O acesso se dá

através do e-mail institucional).

✍ Após a leitura dos textos e assistir ao vídeo, faça

um resumo em até 12 linhas sobre

“Subdesenvolvimento”.

História:

📖 Para relembrar o conteúdo trabalhado no capítulo 1,

assista ao vídeo da youtuber Débora Aladim, sobre o

Iluminismo acessando o link:

https://www.youtube.com/watch?v=1IChUwbKsOg

Por fim, responda:

✍ Qual filósofo mais lhe chamou atenção? Qual a sua

principal ideia? Antes de responder, faça uma breve

pesquisa.

Espanhol:

✍ Responda com auxílio do dicionário às páginas 29 a 32

do livro.

Português:

✍ Responda aos exercícios do livro Pp. 37 a 41.

8º ano

https://www.mangahigh.com/pt-br/
https://www.youtube.com/watch?v=5XeyXtTi8LE
https://muitossomosraros.com.br/2019/04/a-cinco-passos-de-voce-o-que-e-doenca-rara-vivida-por-will-e-stella/
https://unidospelavida.org.br/o-que-e-importante-saber-sobre-os-germes-e-fibrose-cistica/
https://www.youtube.com/watch?v=LYY-MX7cft4
https://www.youtube.com/watch?v=1IChUwbKsOg


Roteiro de estudos  
Segunda - feira

30/03

Terça - feira

31/03

Quarta - feira

01/04

Matemática:

👉Atividade na plataforma Mangahigh – Escrever

números usando a notação científica.

Acesso em: https://www.mangahigh.com/pt-br/

✍ Responda aos exercícios da apostila Pp. 10 a

12.

Português:

✍ Responda aos exercícios das Pp. 43 a 45.

Português:

✍ Responda aos exercícios das Pp. 46 a 47.

História:

Assista ao vídeo “Revolução Inglesa e Revolução

Gloriosa” – Débora Aladim.

Acesse ao link:

https://www.youtube.com/watch?v=gW8IloLp798

✍ Após assistir ao vídeo, construa uma linha do

tempo abordando a sucessão de poder da

Inglaterra durante o século XVII (Dinastia Tudor –

Dinastia Stuart). Cap.2

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário aos

exercícios das páginas 47 a 50 do livro.

História:
🌍Assista ao vídeo “Revolução Inglesa / Quer que

desenhe – descomplica”.

https://www.youtube.com/watch?v=roGZSpEe91

c

Ciências:

Leitura prévia do capítulo 4 p. a respeito do

sistema digestório.

Em seguida acesse o link abaixo e assista ao

vídeo sugerido.

https://www.youtube.com/watch?v=T4RLba

dwTyI

✍Realize um resumo de 10 linhas

relacionando com o conteúdo do livro e o

vídeo.

8º ano

https://www.mangahigh.com/pt-br/
https://www.youtube.com/watch?v=gW8IloLp798
https://www.youtube.com/watch?v=roGZSpEe91c
https://www.youtube.com/watch?v=T4RLbadwTyI

