ATIVIDADE PARA NOTA
2º TRIMESTRE / 2017
8º ANO 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

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 pela professora, inclusive
lições de classe e de casa) - 3,0 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.

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

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, referentes ao gênero estudado - 2,0 pontos.
Algumas produções textuais serão aplicadas em grupos ou duplas, quando o gênero
textual assim permitir.

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.
A music video: Os alunos devem escolher música de que gostem e produzir um video clip
dessa música. Os alunos devem estudar a letra da música e ver se é apropriada ao ambiente
escolar.
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 07/06 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 (lição de casa, leitura, respostas de exercícios, etc.) – 5,0 pontos
“Trabajo infantil” Os alunos podem trazer ou criar uma música sobre o tema, preparar uma
peça de teatro ou um poema. Também deverão preparar frases que expressem desejos sobre
o tema, usando o Presente de subjuntivo. As frases serão ditas no final da primeira
apresentação.
1) Nota do trabalho: 5,0 pontos
1) Data do trabalho: 13/06

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

Avaliação Trimestral (P1) – 10,0 pontos + Porcentagem do Simulado
Portifólio - 10,0 pontos – Entregar pasta completa com lição de casa DATA - 07/08 (dia da avaliação trimestral)
- Prática de Ateliê – Exercícios teóricos – práticos (atividades desenvolvidas em sala de
aula e finalizadas em casa) – 6,0 pontos;
- Exercícios para nota – tarefas reflexivas por escrito ou por meio expressivo para entregar –
2,0 pontos;
- Pesquisas – visual e/ou escrito – solicitação em sala de aula – 2,0 pontos
Atividades para casa –


Estudo do livro – 5,0 pontos

Questionários dos módulos 4 e 5 do livro e resumo dos itens de cada módulo.
( Ex. Módulo 4: Item 8 e 9)
Capa com identificação: Atividades de Arte, Nome do aluno, ano e número.
Devem ser realizados a mão, em folhas pautadas, a lápis.
3. Trabalho Trimestral
4. Informações

Expressão Corporal – “Dança Teatro” - 5,0 pontos – até 4 pessoas.
Produzir uma dança teatro, a partir da composição rítmica da música escolhida.
Apresentação de um fraseado coreográfico, - uma sequência coreográfica, a partir de
elementos tradicionais, contemporâneos e pessoais dos alunos.
- Utilizar o plano baixo, médio e alto;
- Figurino e pintura corporal aliado à proposta;
- Trazer áudio em pen drive (verificar com antecedência se a extensão do arquivo é
compatível ao computador da escola).
- Apresentação no palco da quadra.

5. Data de Entrega

De 02/06 a 05/06

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- Relatório de aula – 4,0
2- Pesquisa – A Revolução Francesa – 4,0
2- A direção dos temas serão abordados em sala.
3- Apreentação em grupo – Seminário.
1- Será feito ao longo do trimestre.
05 e 06 /06

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
2a. Trabalho Trimestral Filme – América (3,0)
Os alunos, no máximo em trio, deverão elaborar um filme, dublado ou legendado, de
1 a 3 minutos que tem como finalidade explorar as diferentes paisagens na construção do
território de um país americano a ser sorteado em sala de aula.
Trabalho entregue via pen-drive.
2b. Trabalho Trimestral Cartografia (3,0)
Os alunos, individualmente, elaborarão um Atlas Geográfico em sala de aula.
Material utilizado: Caneta preta hidrográfica 0,4mm, lápis de cor, 4 clipes, pasta de
canaleta A4 e mapas que deverão ser impressos ou xerocopiados no Colégio com
antecedência, datas serão marcadas, conforme as aulas serão ministradas.
Trabalho realizado em sala de aula.
2c. Relatório de
Exercícios propostos (2,0)
atividades
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, este ano, a
presença de material também será avaliada.

2d. Simulado

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.
Calendário de provas.

Data de Entrega

Trabalho 2a - O trabalho deverá ser apresentado 23 e 27/06.

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos

Relatório de observação do Filme “O Diário de Tati”.
Média Trimestral:
Atividades e exercícios (10,0) + Avaliação Trimestral (10,0) + Trabalho Trimestral (10,0)

5. Data de Entrega

Prazo estipulado em aula.

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Livro: serão vistados (grifado e com as atividades realizadas) - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito: Diferentes Líderes Religiosos (rituais religiosos) - Valor: 3,0
pontos

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

(Orientações no caderno – conforme combinado com os alunos)
Trazer imagens coloridas (para as aulas: 08 de junho)
(O Trabalho será realizado em sala de aula)
Imagens: Líderes religiosos das mais diferentes religiões no mundo - Valor 5,0 pontos
Entregar pesquisa e trabalho nas datas previstas, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 18 de maio
Trabalho Imagens: 08 de junho - Visto livro: primeira semana de agosto

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

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/ Os sistemas (5,0)

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

