
 
  

                                                “ Educando para a Glória de Deus” 

 

PLANEJAMENTO DE MATEMÁTICA  

Série: 801 e 802 - Prof. Beth Olivia - 3ª ETAPA 

 

Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7 

DATA ASSUNTO METODOLOGIA DINAMICA DA AULA  HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/11 
A 
 

18/11 
 
 
 

 

 

 

 

Assuntos: 

 Correções 

 Correções dos testes 

 

Cap. 10 – Equações e 

Inequações 

Cap. 11 – Sistemas de equações 

 

 

 

 

OBS.: SIMULADO  

 REFERENTE AO 

CAPITULO 07 

 DATA: 28/11 

 PLATAFORMA MEU 

BERNOULLI CAP 9 

 

 
 
Utilizando Zoom 

 Explicação do conteúdo 

 Correções 

 Tirar dúvidas das 
atividades 

 Interagir com os alunos 
 
WhatsApp 

 Enviar atividades  

 Comunicar com alunos 

 Correções de atividades 
 
Quadro branco 
 
Plataforma Bernoulli 

 Aulas da plataforma 

 Correção de atividades 
 

 Vídeo aulas sobre o 
assunto 

 Avaliação diária da 
aprendizagem através 
do envio de atividades 
pelo e-mail  

 

 
 
 
Programação de atividades: 
 

 Correções de atividade 
com revisão. 

 
Atividades a serem resolvidas: 
Pág. 36 (exérc. 19), 37 (exérc. 
26), 46, 47, 53  
 
 
Obs.: e-mail para enviar 
atividades pedidas  
matcjc81@gmail.com – turma 
81 
matcjc82@gmail.com – Turma 

82 

 Reconhecer as operações inversas na resolução de 
equações em problemas.  

 Identificar a raiz de uma equação para resolver 
problemas.  

 Resolver problemas que envolvam uma equação 
do 1° grau.  

 Reconhecer a solução de uma equação de 1° grau.  

 Traduzir problemas cotidianos para linguagem das 
equações.  

 Descrever a solução de uma equação de 1° grau 
de acordo com o problema proposto. 

  Compreender as propriedades de uma equação, 
utilizando-as na resolução de problemas. 

 Estabelecer semelhanças e diferenças entre os 
princípios da igualdade e desigualdade. Resolver 
inequações em problemas e expressões de modo 
que os alunos compreendam o conteúdo dado. 

 Associar uma equação linear de 1º grau com duas 
incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 

 Resolver problemas relacionados ao seu contexto 
próximo, que possam ser representados por 
sistemas de equações de 1o grau com duas 
incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o 
plano cartesiano como recurso. 
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COLÉGIO JOÃO CALVINO                                            

“Educando para a Glória de Deus” 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa: (Capricho e organização fazem parte da tarefa) 
 

 Pág. 34 e 35 Fazer uma reta para cada letra 

 Montar as expressões, resolver e colocar a resposta 

voltando ao enunciado da questão. 

OBS.: SIMULADO  

 REFERENTE AO CAPITULO 07 

 DATA: 28/11 

 PLATAFORMA MEU BERNOULLI CAP 9  

 

PROFESSORA: 

Beth Olivia 

Série: 801 e 802  

111801802808080

88808880298802 

Tarefa 

27 

NATUREZA DO TRABALHO: Tarefa – 3ª Etapa 

  

ASSUNTO: Cap. 10 – Números Reais, Equações  

 

DISCIPLINA: 

Boatemática                                       

Para: 16/11 

2222/0822/0001

2/05112212/058/

08880298802 



COLÉGIO JOÃO CALVINO                                            

“Educando para a Glória de Deus” 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa: (Capricho e organização fazem parte da tarefa) 
 

 Pág. 50 (exérc. 13letras A, B, E e F) 

Pode escolher o método que você achar melhor para cada 

sistema 

OBS.: SIMULADO  

 REFERENTE AO CAPITULO 07 

 DATA: 28/11 

 PLATAFORMA MEU BERNOULLI CAP 9  

 

PROFESSORA: 

Beth Olivia 

Série: 801 e 802  

111801802808080

88808880298802 

Tarefa 

28 

NATUREZA DO TRABALHO: Tarefa – 3ª Etapa 

  

ASSUNTO: Cap. 11 – Sistema de Equações  

 

DISCIPLINA: 

Boatemática                                       

Para: 17/11 

2222/0822/0001

2/05112212/058/

08880298802 



                                   “Educando para a Glória de Deus”                               

 

Natureza do Trabalho:   Qualidade de vida                       Ano 2020 novembro 

Professora:  Cristina   Oliveira+                      Disciplina:          educação física                                                

3ª Etapa 

 

Práticas corporais envolvem jogos, danças, lutas, ginásticas, práticas de aventura. Segundo a OMS 

qualidade de vida  é o estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas ausência de 

doença, então percebam que não basta apenas não estar doente  o conceito de saúde é bem amplo. 

Pesquisas recentes apontam que, se considerarmos a tecnologia  e as relações sociais atuais, para 

que uma pessoa seja considerada saudável ela deve estar em equilíbrio nos diversos aspectos da sua 

vida(trabalho, lazer. Relações sociais, e aspectos mentais). 

Entre os hábitos saudáveis que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde, estão: a prática 

regular de atividade física, alimentação adequada, horas suficiente de sono, os momentos de lazer, a 

busca do controle emocional e o controle do estresse. Esses hábitos devem iniciar na infância ou na 

juventude porque eles refletirão positivamente na vida adulta, hábitos não saudáveis podem agravar 

a saúde ao longo da vida em decorrência de maus hábitos adquiridos na fase anterior. 

Quando falamos de qualidade de vida, saúde hábitos saudáveis, outro termo bastante comum é 

Sedentarismo. Podemos dizer que comportamento sedentário é a prática deitada ou sentada, com 

pouquíssimo gasto de energia, como ver televisão, usar o computador, assistir ás aulas, trabalhar ou 

estudar na posição sentada e a prática de jogos eletrônicos que não exijam muita movimentação. 

Um dos elementos que compões a lista de hábitos saudáveis é a alimentação adequada onde 

devemos usar  os alimentos por grupo alimentar de alimentos energéticos(carboidratos), 

reguladores(Frutas, legumes e verduras), construtores(proteínas de origem vegetal ou animal) e 

energéricos extras( açucares e gorduras que devem ser ingeridos de forma moderada), todos 

selecionados por um(a) nutricionista. A falta de atividade física está associada a doenças do coração 

e à diabetes, quando a pessoa não pratica atividade física, influencia também nas relações sociais 

que ajudam no controle emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Hora do estudo: Faça uma pesquisa em sua família e organize a prática de 

exercícios e hábitos alimentares. 

Para você o que são hábitos 
saudáveis? 

Quais deles você tem 
adotado no seu dia a dia? 

O que você não adota no 
seu dia a dia? Por que? 

Pessoal Pessoal Pessoal 

1-   

2-   

3-   

 

2- Atualmente como é definido o conceito de qualidade de vida e saúde? 

3- Quais são os hábitos saudáveis que podem fazer parte do nosso cotidiano? 

4- Quais problemas uma pessoa sedentária pode desenvolver em função do sedentarismo. 

 

 

Beijos tia Cris. Saudade meninas! 

 

 

 



 
                                                                                   “Educando para a Glória de Deus” 
  
 
Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO SEMANAL        Disciplina: Geografia             

Professor(a): Léa             Etapa: 3ª            Ano: 8º ano         Data: 16 a 20/11/2020 

 

  
"Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" (João 8:32,33) 

CONTEÚDO METODOLOGIA HABILIDADES 

 

Livro 04 

Cap. 08: África: diversidade 
natural e cultural 

1. Diversidade 
étnico-cultural e 
regionalização. 

2. Dinâmica 
demográfica 

 

➢ Vídeo aulas oferecidas pelo 
Sistema Bernoulli e You Tube que 
será compartilhada pelo zoom. 

 

➢ Atividades em grupo nas salas 
simultâneas pelo zoom. 

 

➢ Atividades do livro  

 

➢ Aulas no zoom: explicação da 
matéria, comentários sobre os 
vídeos aulas correção de 
atividades e solução de dúvidas. 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

• Analisar aspectos representativos da dinâmica 

demográfica, considerando características da população 

(perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade 

espacial). (BNCC–EF08GE03)  

 

• Analisar características de países e grupos de países 

da América e da África no que se refere aos aspectos 

populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e 

discutir as desigualdades sociais e econômicas e as 

pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 

apropriação e valoração na produção e circulação), o 

que resulta na espoliação desses povos. (BNCC–

EF08GE20)  

 

• Reconhecer o meio em sua totalidade: em seus 

aspectos natural e construído, individual e social. 

 

 



 



 
“ Educando para a Glória de Deus” 

 
 

Natureza do Trabalho: PLANEJAMENTO         Disciplina: Ciências 
Professora: Gisely Soares            Etapa: 3ª     Ano: 8º       Data: 16/11 A 28/11/20 

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 

DATA CONTEUDO METODOLOGIA HABILIDADE ENVOLVIDA 

16 a 20/11 Capítulo 7- Energia 

 

Capítulo 8- 

Circuitos elétricos 

-Pág. 36 a 39- Testes 

- Apresentação de trabalho individual: vídeo 

Tik Tok com os temas: Acidente Césio 137, 

energia eólica, energia solar, a formação do 

petróleo, conservação da energia, fontes 

renováveis de energia, fontes não renováveis 

de energia e energia nuclear. 

-Aparelhos elétricos 

-Atividades pág. 42 e 43 

-Correção 

-Elementos dos circuitos elétricos. 

 

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não 

renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 

comunidades ou cidades 

Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termelétricas, hidrelétricas, eólicas, etc.), suas semelhanças e 

diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 

chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

-Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpadas, ou 

outros dispositivos, e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

-Classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com o 

tipo de transformação de energia. 

 

 

23 a 28/11 Capítulo 8- 

Circuitos elétricos 

-Elementos dos circuitos elétricos. 

-Cotidiano- pág. 46 

-Atividades pág. 47 e 48 

-Correção. 

-Carga elétrica 

-Atividade pág. 49 e 50 

-Correção. 

-Simulado 

 

-Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpadas, ou 

outros dispositivos, e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

-Classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com o 

tipo de transformação de energia. 

-Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de 

potência e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 

equipamento no consumo doméstico mensal. 

-Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em 

sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 

segundo critérios de sustentabilidade e hábitos de consumo 

responsável. 

 

 Os vídeos utilizados na aula estão disponíveis na plataforma do MEU BERNOULLI. Para acessar, o aluno deve utilizar sua senha 
e login fornecido no início do ano letivo.   


