
Atividades de Artes

8º anos

1º semana

Positivo on - Trilha

Unidade 1 - registros musicais

Passar por todas as etapas

Período de execução:

2ºsemana
Positivo on - Atividade

Unidade 2 -
Conteúdo pertinente as páginas 17 a
21, Teatro Nô/ teatro oriental
Assistir ao video , visualizar as fontes
de pesquizas marcadas.
Elaborar um trabalho sobre a origem,
atuação e impotância do teatro Nô na
cultura oriental.

Atividades de Ciências
Semana do dia
Fazer a leitura com atenção das páginas 22, 23, 24 e 25 e passar para o
caderno as partes grifas com os seus devidos títulis que mandei no whatsapp
das salas.
Resolver os exercícios na apostila e fotografar para arquivar no positivo on-
Atividade.
Página Exercício
27 5, 6 e 7
28 8 e 13
SEMANA DO DIA
Resolver os exercícios da apostila e novamente fotografar e arquivar no
positivo on -Atividade
Página Exercícios

30 1 e 3
31 5
32 9, 10 e 11

Positivo on- Trilha unidade 1(Circuito elétrico)Será considerada como
avaliação mensal ( 0 a 5). A trilha estará disponível a partir do dia 23/03 até
29/03.

Atividades Educação Física
8* a,b,c,d
1* semana:Hora de estudos da página 13
2* semana Hora de estudos da página 24

Atividades de História

8 ano História. Trilha unidade 2 Precursores do Iluminismo.
- Atividade Revolução Industrial.
Atividades de Geografia



8º ANO - 3 AULAS
CONTEÚDO: Populações americanas e africanas.
PORTAL POSITIVOON
Trabalho - O êxodo venezuelano (em documento world)
Avaliação - Populações americanas e africanas
8º ANO - 3 AULAS
ATIVIDADE NA APOSTILA: P. 40 (fotografar e enviar via portal positivoon)
TRILHA “AMÉRICA E ÁFRICA NO CONTEXTO DAS MIGRAÇÕES
CONTEMPORÂNEAS”

Disciplina: Matemática
Professores: Ednéia e Wilson
8° anos 1° Semana

Para realização dos
exercícios da apostila
segue as
recomendações:

Capitulo 03:
Porcentagem

***Assistir o vídeo em
anexo para melhor
resolução e
entendimento dos
exercícios;

Porcentagem (vídeo I).

Resolução de situação
problema ( vídeo II)

Apostila páginas 45,46 e
47.

Resolver as atividades
na apostila.

ATENÇÃO!

RESOLVER TODOS
OS EXERCÍCIOS NA
APOSTILA E ENVIAR
EM ANEXO!

2° Semana

Segue as instruções
para realização do
caderno de atividade.

Capitulo 03:

-Está disponível dois
vídeos explicando tudo
sobre porcentagem e
regra de três,com uma
linguagem simples e
objetiva.

Resolver os exercícios
do capitulo 03 do
caderno de atividades.

Tema: Resolução de
problemas

Páginas:31,32 e 33

Exercícios: 01,02,03,04,
05 e 06

Atenção!!!!!

Enviar em anexo ou
fotografar as
resoluções dos
exercícios.



Atividades de Inglês
8º Positivo On

Trilha: Unidade 1 (Simple
Present X Present
Continuous)

Positivo On
- Acessar Atividades -
Estudar o conteúdo
disponibilizado (Auxiliar
would / Would + like)
- Exercícios
- Avaliação

Atividades de Português
Unidade 2: Gênero: charge e gramática: aposto e vocativo.
Para todas as turmas foram agendadas: sondagem, reforço, conteúdo e
avaliação.

Atividades de Filosofia 8º ano Fundamental.
Professores Lucas e Willian.

- Semana
No portal Positivo On, campo “Atividades”:
“Consumismo, Temperança e Epicurismo”
- Semana
No portal Positivo On, campo “Trilha”:
“Liberdade”

Atividades de Espanhol
Para esta e a outra semana serão liberadas, novamente, as trilhas 1 e 2 do
positivo on, para revisão de conteúdos. As unidades 1 e 2 do livro de
atividades também deverão ser feitas.

Atividades da disciplina projeto de vida.
Diário de Bordo

Fazer um diário de bordo e um vídeo (curto) de até 1minuto falando sobre:
**Qual a importância de todos no convívio social? E a importância da família
e da escola?
Esse é um tempo para que Você fique perto da pessoa mais importante:
Você mesmo!
Como refletir quem se é, quem é você diante da sociedade.
Como você enxerga os outros.
Como ter empatia pelo outro.
Sugestões para o diário de bordo disponível no youtube, segue o link.

https://youtu.be/8vwlsxsNy5Y

https://youtu.be/WcQJoDQL9Z0

https://youtu.be/XOzfpkmsLYg

https://youtu.be/WcQJoDQL9Z0

