ATIVIDADE PARA NOTA
1º TRIMESTRE / 2017
8º ANO A DO ENSINO FUNDAMENTAL

IMPORTANTE: Trabalhos entregues no prazo terão a nota integral, desde que atendidos a todos os critérios exigidos. / Trabalhos entregues
fora da data (imediatamente na próxima aula do professor) será atribuída a metade da nota (também se os critérios forem cumpridos). / Não
serão aceitos trabalhos entregues fora dessa data.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PRODUÇÃO TEXTUAL | Profª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pela professora, inclusive lições
de classe e de casa) 3,0 pontos.
Produções textuais (aplicadas em sala de aula) 3,0 pontos.
Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Texto redigido em sala de aula, referente ao gênero estudado – 2,0 pontos.
Algumas produções textuais serão aplicadas em grupos ou duplas, quando o gênero
textual assim permitir.
.x.x.x.x.x.x.

PORTUGUÊS | Profª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pelo professor, inclusive lições
de classe e de casa) 3,00 pontos.
Atividades interpretativas e gramaticais (aplicadas em sala de aula) 2,0 pontos.
Avaliação do livro paradidático (questões escritas e apresentações) 3,0 pontos.
As datas das atividades avaliativas serão previamente avisadas em sala de aula e postadas
no site do Colégio.
.x.x.x.x.x.x.

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos.
My favorite movie: Escolher um filme que conheça e goste. Apresentar em slides o
conteúdo do filme utilizando figuras para facilitar o entendimento da turma. A
apresentação deverá ser feita em inglês e o aluno deverá utilizar os tempos verbais
aprendidos em aula. A apresentação deverá durar de 5 a 10 minutos.
Trabalho individual ou em duplas. Valor de 0 a 5 pontos.

5. Data de Entrega

IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser apresentados na data previamente marcada. Os
alunos receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com
calma e capricho. Os trabalhos não apresentados no dia marcado poderão ser
apresentados com uma aula de atraso valendo a metade do valor original. Após a segunda
alternativa de apresentação não será mais aceito o trabalho e o aluno receberá a nota 0
(zero).
Apresentações em 15/03/2017 por ordem de chamada.

ESPANHOL | Profª Mónica Laura Techera Villa
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Participação em sala de sula (Participação, lição de casa, material completo,
responsabilidade) 0 a 4,0 pontos
Pesquisar sobre a vida de uma pessoa famosa da cultura hispana, seus hábitos. No dia da
apresentação deverão se caracterizar dessa pessoa e contar para o grupo o que fez nessa
semana, nesse ano, o que nunca fez etc. Deverão conjugar os verbos no Pretérito perfecto
e usar as expressões corretas.
De 0 a 6,0 pontos
04/04

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk
1. Avaliações
2. Atividades Extras

Avaliação Trimestral (P1) – 10,0 pontos + Porcentagem do Simulado
Prática de Ateliê – 10,0 pontos
Avaliação do processo de criação do aluno:
execução das atividades práticas,
conclusão das atividades,
assiduidade dos materiais solicitados para a aula,
pesquisas de imagens.
Atividades para casa – 31 de março
 Estudo do livro – 5,0 pontos
Questionário dos módulos 1, 2 e 3 e resumo dos itens. (Ex.: Módulo 1: Item 1, 2, 3 e 4)

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Capa com identificação: Atividades de Arte, Nome do aluno, ano e número.
Devem ser realizados a mão, em folhas pautadas, a lápis.
Biomas do Brasil – “Antes e Depois” – 5,0 pontos
* Pesquisa documental a partir de fotográficas de cidades brasileiras identificando a
mudança dos biomas desses locais.


Cada grupo deverá escolher uma cidade brasileira (Ex.: São Vicente) e pesquisar
imagens antigas e recentes do mesmo local. Investigar como era a paisagem
desse local no passado e como está nos dias de hoje.



O trabalho será apresentado em um cartaz, com a colagem de figuras
pesquisadas e das pinturas produzidas pelos alunos.



Dados e informações por escrito da paisagem natural observada.

Atenção: Cada membro do grupo deverá reproduzir a paisagem natural desse local a
partir de uma imagem pesquisada. Técnica de pintura com lápis de cor aquarelável.
07 de abril

EDUCAÇÃO FÍSICA | Prof. Paulo Roberto Rodrigues
1. Avaliações
2. Atividades

Avaliação Trimestral – Prova Prática
Participação contínua (presença às aulas, envolvimento e realização das atividades).

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
HISTÓRIA | Profª Valéria Vitória de Almeida Carvalho
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe – 2,0
1- Trabalhos e apresentações em grupos ao término de cada tema – 4,0
2- Pequisa: O Barroco e a sociedade em Minas Gerais – 4,0
1- A direção dos temas serão abordados em sala.
2- Apresentação em sala.
1- Data via agenda.
3- 27 e 28/03

GEOGRAFIA | Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2a. Trabalho
Trimestral

2b. Trabalho
Trimestral

2c. Relatório de
Atividades

2d. Simulado

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Seminário: O luxo do lixo. (3,0)
Os alunos, no máximo em trio, deverão elaborar um seminário que busque refletir a
relação do meio ambiente e o papel dos homens na produção dos diferentes lixos e a
possibilidade de reaproveitamento gerando riqueza.
O trabalho deverá ser apresentado em 07/03
Painel da globalização (3,0)
Os alunos, individualmente, deverão preparar um trabalho de Publicidade e Marketing que
desperte no público a problemática sobre o viver em um mundo globalizado. Como tema,
deverão seguir a seguinte problemática: o Ser pelo Ter.
O trabalho deverá ser apresentado em 04/04
Exercícios propostos (2,0)
Os alunos, individualmente, deverão fazer os exercícios propostos ao fim, ou no meio do
capítulo estudado.
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado. Logo, a presença de
material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e, os alunos terão tempo suficiente
para terminá-los na mesma. Entretanto, caso o aluno não os termine, os mesmos serão
finalizados em casa.
Simulado (2,0)
Os 5 exercícios no simulado de Geografia têm peso como nota de trabalho. Desta forma,
cada questão certa vale 0,4 e, a somatória de acertos pode totalizar até 2,0 pontos.
Data: Verificar no calendário de provas.

3. Data de Entrega

Descrito ao final de cada proposta em negrito.

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: Anotar no caderno os significados de 20 valores morais ou sociais.
.x.x.x.x.x.x.x.
11/03/2016

ENSINO RELIGIOSO | Prof. Rogério Bezerra da Silva
1. Avaliações
2.Atividades/Trabalho

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos

O educador orientará a turma e encaminhará as informações, posteriormente, pelo
site.

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral

4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
* Atividades de sala (3,0)
* Listas de exercícios (2,0)
* Atividades práticas (5,0)
- As Flores (06/02)
- Os frutos e a salada de frutas (10/02)
- Café da Manhã e os nutrientes (10/03)
Os alunos serão orientados.

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercícios referentes aos conteúdos estudados – 10,0 pontos.
.x.x.x.x.x.x.
As datas das entregas das listas de exercícios serão informada pela professora no decorrer
do trimestre e também via site do Colégio.
.x.x.x.x.x.x.

GEOMETRIA | Prof. Wellington Vieira Lima
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Exercícios e atividades do livro didático + Listas de exercícios durante o trimestre com
questões de Vestibulares e ENEM.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO. (ESTATÍSTICA)
EXERCÍCIOS EXTRAÍDOS DO LIVRO DIDÁTICO COM MATÉRIAS EXTRAS REFERENTES AO
ESTUDO DE DADOS ESTATÍSTICOS. (REALIZADOS NA SALA SOB SUPERVISÃO DO
PROFESSOR)
06 de abril de 2017.

