
                                             Cronograma  semanal de aulas e atividades -  8º ano/ 182 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

Língua Port. 
 

aula ao vivo/ interativa às 

07h10min 

Ciências 
 

aula ao vivo/ interativa às 

07h10min  

Língua Port. 
 

 aula ao vivo/ interativa às 

07h10min  

Língua Port. 
 

aula ao vivo/ interativa às 

07h10min  

Matemática   

 

aula ao vivo/ interativa às 

07h10min  

Filosofia 
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 08h 

 

Inglês 
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 08h  

Língua Port. 
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 08h  

 

História 
 

aula ao vivo/ interativa às 

08h  

Geografia 
 

Atividades no Plurall 

 

 

Matemática 
 

aula ao vivo/  

interativa às 08h50min  

Inglês 
 

Atividades no Plurall 

Ed. Física 
 

Atividades no Plurall  

Arte 
 

Atividades no Plurall 

 

Redação 
 

aula ao vivo/  

interativa às 08h50min  

Inglês 
 

Atividades no Plurall 

 

Programação/ Robótica 
 

aula ao vivo/  interativa às 

10h10min  

História 
 

aula ao vivo/  

interativa às 10h10min  

Matemática 
 

aula ao vivo/  

interativa às 10h10min  

Ed. Física 

 

 Atividades no Plurall 

Redação 
 

aula ao vivo/ interativa  

às 11h 

  

Geografia  
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 11h  

Matemática 
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 11h 

 

Matemática 
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 11h  

Ciências  
 

aula ao vivo/ interativa 

 às 11h  

 

 



 

 

ATENÇÃO: 

Observem que entre uma aula e outra terá um intervalo de 10 min   

1º HORÁRIO - 07H10MIN ÀS 07H50MIN 

2º HORÁRIO - 08H ÀS 08H40MIN 

3º HORÁRIO - 08H50MIN ÀS 09H30MIN 

4º HORÁRIO - 10H10MIN ÀS 10H50MIN 

5º HORÁRIO - 11H ÀS 11H40MIN 

 

AS AULAS AO VIVO TERÃO DURAÇÃO DE 40MIN, com intervalo de 10 minutos entre uma aula e outra e 

30 min de intervalo (9h40min às 10h10min) 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ESTUDO REMOTO – Ensino Fundamental II e Médio  

1 – Atividades na Plataforma Plurall Anglo:  

• Atividades de estudo e exercícios disponíveis no Maestro; 

• Aulas ao vivo interativas entre professores e alunos com horário marcado previamente que ficam gravadas no Hangouts e no 

Maestro; 

• Vídeoaulas disponíveis no Maestro. 

2-  O Livro Digital Anglo (apostila) poderá ser baixada no celular ou no computador como um recurso a mais para estudo. 



3-  Baixando a Plataforma Plurall no celular os alunos e /ou pais receberão avisos de que atividades foram postadas na plataforma 

pelo professor. 

4- MATIFIC é um programa com jogos e desafios matemáticos destinado aos alunos do Ano 1 ao Ano 6, para estudo de Matemática 

de forma divertida. Ele está disponível na Plataforma Plurall Anglo. 

5- O cronograma semanal das atividades e das aulas auxilia a rotina e organização dos estudos diários. 

Observação:  

• Língua Portuguesa/ Redação: estudo e escrita das obras literárias. 

 

Sobre as avaliações, aguarde o cronograma e as orientações. 

 

 

Dedique-se, faça o melhor e logo, logo estaremos juntos!! Conte conosco! Juntos somos mais! Se cuide! 

Professores e Equipe Pedagógica   

 

 

 

 

 


