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Apresentação

Prezado(a) professor(a),

Como resultado da turbulência que vivemos devido à pandemia de Covid-19, 
trazemos para você o Novo Planejamento, uma sugestão de reorganização do ano 
letivo de 2020. A nossa intenção é contribuir da melhor forma possível para que você 
consiga minimizar as dificuldades que encontrará nesta volta às aulas, seja de forma 
remota, seja nas salas de aula presenciais.

Esperamos, portanto, que este material seja uma ferramenta importante para o 
seu replanejamento e contribua para que seus alunos tenham um ótimo desempenho 
nas aulas.

Tenha certeza de que estamos à sua inteira disposição para ajudar sempre que 
necessário. Assim, em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, não hesite em nos pro-
curar. Há várias formas de nos encontrar!

Um forte e cordial abraço!

E-mail: denise@editoraconstruir.com.br

Portal: www.sistemadeensinosucesso.com.br

Telefone: 0800 701 4402

http://www.sistemadeensinosucesso.com.br/
http://www.sistemadeensinosucesso.com.br/
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O Novo Planejamento foi pensado para 
auxiliar os professores parceiros em todo o 
Brasil neste cenário durante e depois da pan-
demia. Entre os principais desafios impostos 
por esta nova realidade às escolas e aos pro-
fessores está a obrigatoriedade de garantir as 
800 horas mínimas, a fim de não prejudicar 
a aprendizagem dos alunos. Dessa maneira, 
este material traz sugestões de como garantir 
o melhor aproveitamento das suas turmas, ten-
do em vista que teremos um ano letivo menor. 

Para chegar a este planejamento, reuni-
mos esforços e discutimos intensamente com 
vários professores para entender de que ma-
neira poderíamos contribuir para a superação 
desses desafios. Nosso ponto de partida foi de-
finir uma meta plausível para a volta às aulas. 
O ponto de chegada, logicamente, é o último 
dia do ano letivo. Nesse contexto, precisamos 
considerar inúmeros fatores envoltos de incer-
teza, e isso não foi nada fácil. Então, o que te-
mos aqui é uma proposta de apoio didático.. 
Por esse motivo, sinta-se muito à vontade para 
adaptá-la às suas necessidades e ao seu con-
texto, inclusive considerando as orientações 
das secretarias de Educação do seu estado e 
da sua cidade.

Cronograma
A LDB determina uma carga horária mínima de 800 horas anuais, e, até o presente mo-

mento, o Ministério da Educação garantiu essa obrigatoriedade para o ano letivo de 2020. Nas 
escolas particulares, normalmente essas horas são distribuídas da seguinte forma ao longo de 
40 semanas:
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Total: 25 horas-aula de 50 minutos (aproximadamente 20 horas efetivas)

20 horas efetivas por semana durante 40 semanas = 800 horas anuais.

O que é este 
material?
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 Como você sabe, o Novo Planejamento foi elaborado com o objetivo de alcan-
çarmos as 800 horas obrigatórias. Nesse sentido, trabalharemos com base no seguinte 
cenário:

De 03/02 a 13/03 = 27 dias letivos (112 horas trabalhadas)

De 16/03 a 15/04 = Férias antecipadas

De 16/04 a 29/05 = Período de isolamento social

Dia 1º/06/2020 = Volta às aulas (virtualmente).
147 dias letivos = 612 horas

Dia 30/12/2020 = Término das aulas 

Importante
Consideramos os seguintes dias como feriados nacionais:

11/06/2020 – Corpus Christi
07/09/2020 – Independência do Brasil
12/10/2020 – Dia de Nossa Senhora Aparecida
15/10/2020 – Dia dos Professores
02/11/2020 – Dia de Finados
24/12/2020 – Véspera de Natal
25/12/2020 – Natal

Como podemos ver, esse cenário indica um total de 724 horas, faltando apenas 
76 horas para completar a carga horária mínima de 800 horas. 

A nossa sugestão é que essas 76 horas sejam compensadas pelos alunos em casa 
no contraturno e nos finais de semana, com atividades específicas elaboradas com 
base em metodologias ativas. 

Caso tenha dúvidas a respeito do que são 
essas metodologias e de como funcionam, 
vale a pena ler a edição 112 da Construir 
Notícias. Inteiramente dedicado às meto-
dologias ativas, esse volume da nossa revis-
ta traz tudo o que precisamos saber para 
inovar nossas aulas com base na postura 
ativa dos alunos. Você pode acessar essa edição da Construir 
Notícias utilizando o código indicado.

https://www.construirnoticias.com.br/
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Entenda o Novo Planejamento
O Novo Planejamento foi montado com base na distribuição horária semanal exposta a seguir, 

acrescentando-se 5 horas semanais de estudo remoto.
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Total: 20 horas efetivas + 5 horas efetivas em casa

De 03/02 a 13/03 = 27 dias letivos (112 horas trabalhadas)

De 16/03 a 15/04 = Férias antecipadas

De 16/04 a 29/05 = Período de isolamento social

Dia 1º/06/2020 = Volta às aulas 147 dias letivos = 612 horas + 155 
horas extras

Total: 879 horas efetivasDia 30/12/2020 = Término das aulas

Nossa proposta é, portanto, 
acrescentar uma hora extra para 
as disciplinas de Língua Portu-
guesa, Matemática, História, 
Geografia e Ciências por sema-
na. A intenção é que essas horas 
se destinem a atividades realiza-
das pelos alunos em casa a partir 
do direcionamento dado pelos 
professores. Tanto as atividades 
quanto as orientações, você en-
contrará neste planejamento.

Como pode ver, estendere-
mos o ano até o dia 30 de de-
zembro, perfazendo um total de 
79 horas a mais que o mínimo. 
Certamente, será um ano letivo 
de sucesso!
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Quadro de horários
Turno da manhã

Turno da tarde

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
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1 O modelo de avaliação de provas, realizadas 
em quatro unidades, certamente será inviá-
vel, sendo necessário repensá-lo ou, simples-
mente, diminuir uma unidade. Do ponto de 
vista normativo, essa redução é perfeitamente 
possível. Outra sugestão é experimentar ou-
tras formas de avaliação da aprendizagem. 
No link a seguir, temos acesso a um curso gra-
tuito sobre processos de avaliação ministrado 
pela professora Adriana Bauer, da Universida-
de Virtual do Estado de São Paulo.

2 Sabemos que a experiência do isolamento foi 
vivenciada de formas muito diferentes, por 
vezes dolorosa. Assim, possivelmente mui-
tos alunos, como os professores, voltarão às 
aulas emocionalmente fragilizados. Assim, 
será importante refletir sobre essa fragilidade 
e propor ações efetivas para restaurar padrões 
socioemocionais que foram rompidos. O psi-
cólogo Rossandro Klinjey ofereceu um curso 
no qual aborda diversos aspectos socioemo-
cionais evidenciados durante o período de 
isolamento social. Vale a pena conferir!

Considerações 
sobre o aspecto 
socioemocional

Com o ano letivo menor, certamente as es-
colas terão dificuldades em implementar a rotina 
com que habitualmente trabalhavam. Por esse 
motivo, propomos alguns pontos importantes para 
reflexão e sugerimos alguns direcionamentos para 
debate entre a equipe de professores, a coordena-
ção e a gestão da escola.

Videoaulas
Nesse novo cenário, muitos professores tive-

ram de se adaptar ao ensino a distância. As indica-
ções a seguir visar ajudar àqueles que têm dificul-
dades na produção de videoaulas. 

Vídeo

Michael Oliveira
Como gravar vídeos com celular do 
jeito certo

Vídeo

Processos de Avaliação
Aula 01 - Introdução ao tema / 
apresentação do curso

Vídeo
Quarentena sem pirar
Como lidar com frustrações e 
sentimento de impotência em 
situações de crise.

Vídeo

Hotmart
Como fazer roteiro para uma 
videoaula de sucesso? 

Vídeo

DeProfPraProf
Como usar quadro ou lousa nas aulas 
online?

Vídeo

Fabrício Oliveira
Criando atividades com correção 
automática usando o Google Forms

Vídeo
Sala de Aula .online
Como fazer uma videoaula com 
áudio e animação apenas com o 
Powerpoint

Vídeo

DeProfPraProf

https://www.youtube.com/watch?v=gzoVnKvuDUU
https://www.youtube.com/watch?v=dUvcMvG5IXI
https://www.youtube.com/watch?v=8NK9cEdrAGQ
https://www.youtube.com/watch?v=BF9wk7mPsTA
https://www.youtube.com/watch?v=8nH-jSHO2D0
https://www.youtube.com/watch?v=czWAOc5TKT4
https://www.youtube.com/channel/UCAlzw-cZXHbfeHn8N8ruvoA/featured
https://www.youtube.com/watch?v=VgJtQ5OopM0 
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Capítulo 1
A Lua

Novo Planejamento

Eclipses 
Fases da Lua 
Laboratório de ciências  
Ciência prática
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Eixo 1
Terra e Universo

Vídeo
ABC da Astronomia

Fases da Lua

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Vídeos

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelos vídeos.

Eclipse 
solar total

Eclipse 
lunar

Dica!
Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as atividades da seção Ciência prática 

em casa, pois há atividades de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para tirar as 
dúvidas dos alunos. Professor, verifique a possibilidade de os alunos fazerem as atividades da seção 
Laboratório de ciências e peça para que eles compartilhem os resultados por meio de um grupo da 
turma em um aplicativo de mensagens. 

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=N2wTtaJEtNY
https://www.youtube.com/watch?v=fSR4r1HlSJQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bVdj_uViTg
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Capítulo 2
Movimento dos astros

Translação 
Rotação 
Estações do ano 
Primavera 
Verão 
Outono 
Inverno 
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Vídeo
Estações do ano

Vídeo
Movimentos da Terra: 
rotação e translação

Atividade para casa Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo. Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, so-

licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciên-
cia prática em casa, pois há 
atividades de revisão. Nesse 
caso, reserve a próxima aula 
presencial para tirar as dúvi-
das dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=zKWoo3twnQs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=w7mzLMXDmGA
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Capítulo 3
Aspectos climáticos do Planeta

Clima 
Clima mundial 
Clima no Brasil 
Mudanças climáticas 
Meteorologia
Climograma
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Dica!
Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as 

atividades da seção Ciência prática em casa, pois há atividades 
de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para 
tirar as dúvidas dos alunos.

Vídeo
Alterações climáticas e 

ação humana 

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=debZ-ChunPE
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Capítulo 4
Previsão do tempo

Nuvens 
Massas de ar 
A pressão atmosférica 
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Vídeo
Como funciona uma 

estação meteorológica

Vídeo
Massas 
de ar

Atividade para casa Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo. Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, so-

licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciên-
cia prática em casa, pois há 
atividades de revisão. Nesse 
caso, reserve a próxima aula 
presencial para tirar as dúvi-
das dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=GV740zW57UQ
https://www.youtube.com/watch?v=A9uuUSuyFqQ


Novo Planejamento Ciências – 8º Ano
12

Capítulo 5
Reprodução

Reprodução assexuada 
Divisão binária (bipartição ou cissiparidade) 
Brotamento (gemiparidade ou gemulação) 
Fragmentação 
Esporulação 
Partenogênese 
Divisão múltipla 
Multiplicação vegetativa (ou propagação vegetativa) 
Reprodução sexuada 
Em micro-organismos 
Em fungos 
Nos gimnospermas 
Em invertebrados 
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Eixo 2
Vida e evolução

Vídeo
Propagação vegetativa 

assexuada

Vídeo
Partenogênese

Vídeo
Fissão binária

Atividade para casa Atividade para casa

Atividade para casa

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo. Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, so-

licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciên-
cia prática em casa, pois há 
atividades de revisão. Nesse 
caso, reserve a próxima aula 
presencial para tirar as dúvi-
das dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=5gx56ZYiYjE
https://www.youtube.com/watch?v=JzLUZ9Ub-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=n7wDyjeOqKA
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Capítulo 6
Reprodução sexuada

Reprodução dos peixes 
Reprodução dos anfíbios 
Reprodução dos répteis
Reprodução das aves 
Reprodução dos mamíferos 
Metagênese, ou alternância de geração 
Algas 
Briófitas 
Pteridófitas 
Cnidários (ou celenterados)
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Vídeo
Reprodução vegetal 

(Metagênese)

Vídeo
Reprodução 
dos anfíbios

Atividade para casa

Atividade para casa

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as 

atividades da seção Ciência prática em casa, pois há atividades 
de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para 
tirar as dúvidas dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=uKq1Yqh8o2Y
https://www.youtube.com/watch?v=3jZNuBLARFQ
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Capítulo 7
Harmonia das funções reprodutivas

Hormônios sexuais 
Sistema genital 
Sistema genital masculino 
Sistema genital feminino 
Gestação 
Gêmeos 
Parto normal 
Parto cesariana 
Menopausa 
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Vídeo
Sistema reprodutor 

feminino

Vídeo
Sistema reprodutor 

masculino

Vídeo
Puberdade e suas 

mudanças

Atividade para casa Atividade para casa

Atividade para casa

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo. Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, so-

licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciên-
cia prática em casa, pois há 
atividades de revisão. Nesse 
caso, reserve a próxima aula 
presencial para tirar as dúvi-
das dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=2D73BiL0RAU
https://www.youtube.com/watch?v=4JQ0cfW5rZU
https://www.youtube.com/watch?v=oHaVYp4v5NI
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Capítulo 8
Métodos contraceptivos: gerar com 
responsabilidade

Métodos hormonais 
Métodos de barreira 
Método anticoncepcional permanente 
Ligadura de trompas ou laqueadura 
Vasectomia 
Métodos naturais (comportamentais)
Laboratório de ciências 
Ciência prática 
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Vídeo
Métodos contraceptivos

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as atividades da seção Ciência prática 

em casa, pois há atividades de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para tirar as 
dúvidas dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=3BFovRk3CR0
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Capítulo 9
Infecções Sexualmente Transmissíveis: 
o segredo está na prevenção

Gonorreia 
Sífilis 
Cancro mole (ou bubão) 
Herpes 
Linfogranuloma venéreo 
Candidíase 
Condiloma acuminado (verruga genital ou crista de galo)
HIV/Aids 
Laboratório de ciências 
Ciência prática 
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Dica!

Caso seja necessário, so-
licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciên-
cia prática em casa, pois há 
atividades de revisão. Nesse 
caso, reserve a próxima aula 
presencial para tirar as dúvi-
das dos alunos.

Vídeo
Entenda o 
vírus HPV

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Vídeos

Atividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelos vídeos.

História ilustrada 
da Aids

Como surgiu a Aids e o 
HIV?

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=PnZM9QVqLQM
https://www.youtube.com/watch?v=ShaCZ9b1MKs
https://www.youtube.com/watch?v=-sfqaKAkF2c
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Capítulo 10
Matéria e energia: composição do Universo

A matéria e a energia são ligadas 
Fenômeno físico e fenômeno químico 
Fenômeno físico 
Fenômeno químico 
Massa e peso 
Propriedades da matéria
Propriedades específicas 
Energia 
Tipos de energia 
Ciência prática 
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Eixo 3
Matéria e energia

Vídeo
Fenômenos Químicos e 

Físicos 

Vídeo
Propriedades 
da matéria

Atividade para casa

Atividade para casa

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.
Dica!

Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as 
atividades da seção Ciência prática em casa, pois há atividades 
de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para 
tirar as dúvidas dos alunos. Professor, peça para que seus alu-
nos identifiquem em ações cotidianas os fenômenos químicos 
e físicos e façam um relatório sobre a identificação de diversos 
fenômenos em atividades caseiras durante o período de um dia. 
Eles podem enviar as atividades por e-mail.

Atividade para casa
Sugestão: peça aos alunos que realizem as atividades práticas em casa sempre com a supervisão de um adulto.

Coloque vários materiais dentro da água e se 
surpreenda com os resultados. 

Materiais necessários:
• Pedaços de madeira com o mesmo formato, 
provenientes de espécies diferentes de árvore.
• Pedras de naturezas diferentes. 
• Um copo grande.
• Água. 

Procedimento:
Coloque um pouco de água no copo. Peça para 

que cada aluno faça uma previsão do que irá 
acontecer ao colocar um pedaço de madeira 
ou uma pedra na água. Em seguida, peça 
aos alunos que compartilhem o resultado do 
experimento. 

Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/sea
rch?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.
br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%25
20materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.
pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. 
Acessado em: 08/05/2020.

Experiência 1
Densidade dos materiais: será que afunda?

https://www.youtube.com/watch?v=eWw5H-yzycA
https://www.youtube.com/watch?v=YiT3vP4h8Rk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%2520materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%2520materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%2520materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%2520materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BP7VyBF5Yj4J:objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15509/Densidade%2520dos%2520materiais%2520-%2520sera%2520que%2520afunda.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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Objetivo: 
Usar parafina e provocar mudanças de estado: 
de sólido para líquido, de líquido para sólido 
e de líquido para gasoso. Peça aos alunos 
para realizarem o experimento apenas com a 
presença de um adulto.

Material:
• 1 vela. 
• Caixa de palitos de fósforo. 
• 1 colher de sopa. 
• 1 estilete. 

Montagem: 
Retire, com o estilete, cerca de 3 milímetros de 
parafina do lado da vela. Coloque, na colher, 
a parafina que foi retirada. Acenda a vela e 
fixe-a em algum lugar. Em seguida, segure a 
colher logo acima da chama da vela e espere 
a parafina derreter. Retire a colher de cima da 
chama e aguarde até que a parafina esfrie e 
volte ao o seu estado sólido. Volte a segurar a 
colher logo acima da chama da vela e espere 
até que a parafina se decomponha, passando 
para o estado gasoso.

Experiência 2
Mudança de estado

Disponível em: http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte08.htm. Acesso em: 08/05/2020.

Anotações

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte08.htm


Novo Planejamento Ciências – 8º Ano
19

Capítulo 11
Eletricidade: imenso reservatório de energia

O fenômeno da eletricidade 
Eletrostática 
Lei de Coulomb 
Processos de eletrização 
Eletrização por indução 
Corrente elétrica 
Efeitos da corrente elétrica 
Geradores de energia elétrica 
Diferença potencial 
Resistência elétrica 
Potência elétrica 
Laboratório de ciências 
Ciência prática

Su
m

ár
io

 d
o 

li
vr

o
Su

ge
st

ão
: 5

 h
or

as

Vídeo
Corrente Elétrica e Tensão 

| Qual a diferença?

Vídeo
Processos de eletrização

Atividade para casa

Atividade para casa

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, solicite aos alunos que realizem as 

atividades da seção Ciência prática em casa, pois há atividades 
de revisão. Nesse caso, reserve a próxima aula presencial para 
tirar as dúvidas dos alunos.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=ZZmR67hSA68
https://www.youtube.com/watch?v=nugWz5Qxwd8
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Capítulo 12
Consumo sustentável: uso consciente

Geração de energia elétrica 
Fontes renováveis 
Fontes não renováveis 
Consciência x Consumo de energia 
Selo Procel (Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica) 
Laboratório de ciências 
Ciência prática
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Vídeo
Fontes de energia 
renováveis e não 

renováveis

Vídeo
Energia 
todo dia

Atividade para casaAtividade para casa
Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.Sugestão: substitua esta aula pelo vídeo.

Dica!
Caso seja necessário, so-

licite aos alunos que realizem 
as atividades da seção Ciência 
prática em casa, pois há ativi-
dades de revisão. Nesse caso, 
reserve a próxima aula presen-
cial para tirar as dúvidas dos 
alunos. Professor, peça para 
que os alunos criem um folheto 
digital por meio de aplicativos 
do celular ou computador. O 
folheto deverá ser postado em 
uma rede social e o aluno po-
derá fazer o compartilhamento 
por meio de links ou prints no 
grupo da turma em um aplica-
tivo de mensagens.

Anotações

https://www.youtube.com/watch?v=oP6JsRtSiyE
https://www.youtube.com/watch?v=EG5FVAuArEE
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