
Disciplinas O que preciso saber? Onde estudar? Como devo estudar?
Atividades que eu preciso 

entregar
Entrega

ARTE Círculo cromático

Pesquisar em sites:

O que é círculo cromático para 

entender a atividade proposta.

Pesquisar o tema Círculo cromático

 - Na atividade observar as cores do 

círculo cromático e pintar igual.

Enviar a atividade ao email da 

professora

 - Guardar a atividade na pasta 

portifólio. E-mail da professora: 

artes@icjcoracaodejesus.com.br

29/mar

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Conteúdos dos capítulo 1 e 2 do 

livro didático.

Caderno de português e livro 

didático. Podem ser utilizados, 

também, os sites Só Português 

e Norma culta.

Por meio da leitura atenta e 

realização de exercícios.

Fazer atentamente as atividades 

propostas no Plano desta 

semana: 23 a 27/março. Postar 

as fotos do caderno no Google 

sala de aula. E-mail da 

professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.c

om.br

27/mar

REDAÇÃO Gêneros: folheto e infográfico. Livro didático de português.
Por meio da realização da atividade 

porposta no plano. 

Atividade proposta no plano. E-

mail da professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.c

om.br

27/mar

MATEMÁTICA

Conceituar e diferenciar 

circunferência e círculo 

Identificar os elementos da 

circunferência. 

Calcular o comprimento da 

circunferência. 

Calcular a área de círculo, coroa 

circular e setor circular.

Livro didático de Matemática 

(Página 39-50)

Youtube: A Circunferência

https://youtu.be/Se8K9mNcva0

Leitura do capítulo 2 do livro de 

didático (Páginas 39 a 50). Assista 

ao vídeo indicado e realize os 

exercícios da página 51, do livro 

didático.

Realize exercícios de 1 ao 4 

(Conhecimento em Ação – 

Página 51). Envie as fotos dos 

exercícios resolvidos para o e-

mail do professor: 

dynan.matematica@icjcoracaod

ejesus.com.br

29/mar

HISTÓRIA
Comparar informações e 

identificar possíveis erros

Atividade 01 - Respondida no 

caderno / Gabarito
Autocorreção e apontamentos

Gabarito com apontamenos dos 

erros e/ou dúvidas. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodeje

sus.com.br

27/mar

PLANO DE ESTUDOS A DISTÂNCIA - 8 ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II



GEOGRAFIA

· Identificar as causas da 

decadência e dissolução da 

URSS e o reordenamento da 

ordem internacional; 

compreender o processo de 

descolonização dos continentes 

asiático e africano e analisar o 

papel dos Estados Unidos no 

mundo multipolar.

Capítulo 3 do livro didático e 

Geografia (páginas 33 a 46); 

vídeos propostos no Tarefário

Leitura atenta do Capítulo, análise 

dos vídeos e realização cuidadosa 

dos exercícios propostos

Exercícios do Tarefário contido 

no Plano de Estudos da 

Disciplina. E-mail da professora: 

geografiaem@icjcoracaodejesus

.com.br

30/mar

INGLÊS
Ler e interpretar textos, exercícios 

com Simple Past / escrita de texto 

Livro de Inglês - Connect3 P. 16 

à 18 / Composition: Uma viagem 

especial / Exercícios extra do 

Roteiro de Estudo 

Faça os exercícios do livro para 

reforçar o conteúdo. / Escreva um 

texto contando como foi aquela 

viagem especial procure utilizar a 

estrutura do Simple past. 

Composition: Uma viagem 

especial. E-mail da professora: 

teacher.ana@icjcoracaodejesus.

com.br

30/mar

CIÊNCIAS
Conceitos da natureza humana; 

Identidade Biológica.
Capítulo 1 e 2 do Livro Didático.

Realizar a lista de Exercícios 

anexada no Portal EDEBÊ em 

avaliações.

É preciso entrar com seu login e 

senha do material didático 

digital, acessar o item 

"avaliações", lá você encontrará 

a lista de exercícios de Ciências. 

Enviar a resolução para o e-mail: 

ciencias@coracaodejesus.com.b

r

31/mar

ENSINO 

RELIGIOSO

Conhecimentos sobre religião e 

fé.
Livro Didático, página 21.

Com base no texto final da página 

21 do livro didático, faça uma 

descrição sobre a Religião/Fé que 

você professa.

Texto sobre Religião/Fé e 

guardá-lo na pasta do Portifólio. 

E-mail da professora: 

ciencias@icjcoracaodejesus.co

m.br

31/03

FILOSOFIA

Reflexões a respeito do momento 

atual – Cidadania e as Relações 

Sociais 

Assistir o vídeo “O que é 

cidadania” –  youtube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=xF0JJ-fosys

A partir das ideias apresentadas pelo 

vídeo, elaborar um texto reflexivo 

sobre o conceito de cidadania e 

como podemos usá-lo para vivermos 

de forma mais harmônica em 

sociedade.  

Enviar a atividade proposta para 

o email do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com.

br

31/03

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Trabalho de Educação Física

Tema: Basquete

Realizar sua pesquisa por meio 

de livros e sites oficiais sobre 

esporte. 

História do Basquete, onde surgiu, 

origem; 

- Regras específicas do esporte;

- História do Brasil nas olimpíadas, 

equipes masculina e feminina. 

Buscar dados como: número de 

vitórias, derrotas e classificações em 

olimpíadas;

- Atletas Brasileiros destaque, 

masculino e feminino. 

O trabalho deve conter: 

Capa

Sumário

Introdução 

Conteúdo 

Imagens

Conclusão e Referências Enviar 

para o e-mail do professor: 

edufisicaem@icjcoracaodejesus.

com.br 

30/03


