ATIVIDADE PARA NOTA
3º 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
*Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pelo professor, inclusive lições
de classe e de casa) – 3,0 pontos
* Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) – 2,0
* Livro paradidático – resumo escrito (entregar 01 resumo por grupo) – 2,0
* Apresentação do livro paradidático (grupo de até 04 alunos ) – 2,0
* Seminário – 1,0
O trabalho trimestral consiste na leitura e apresentação do livro paradidático. As datas das
apresentações serão previamente avisadas em sala de aula e postadas no site do colégio.
Algumas produções textuais serão aplicadas em grupos ou duplas, quando o gênero
textual assim permitir.

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
*Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) – 2,00 pontos
* Ficha de avaliação contínua individual (todas as atividades solicitadas pelo professor,
inclusive lições de classe e de casa) – 3,00 pontos
* AEC – Atividade extra - atividade gramatical (aplicada em sala de aula/duplas) – 3,00
pontos
*Atividade de Estudo do texto – 2,00 pontos
As datas das atividades avaliativas serão previamente avisadas em sala de aula e postadas
no site do colégio.

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
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
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos.
A scene: Os alunos devem escolher um livro ou filme de que gostem e reproduzir uma cena
dele. Verificar se o texto é apropriado ao ambiente escolar.
Trabalho em grupos de 4 ou 5. O grupo será formado através de sorteio realizado em sala
de aula pela professora. Os alunos podem vir caracterizados para a apresentação e podem
fazer o cenário em forma de slides.
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 18/10 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.) – 4,0 pontos
2) “Personas especiales” Em grupos, os alunos pesquisarão sobre a vida de uma pessoa
conhecida que tenha necessidades especiais. Pode ser esportista, pintor, cantor, escritor, etc.
Devem pesquisar sobre a vida dessa pessoa, momentos especiais vividos, como aconteceu a
sua superação. No dia marcado os alunos apresentarão o trabalho em Power Point e
oralmente.
1) Nota do trabalho: 6,0 pontos
1) Data do trabalho: 24/10/2017

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Porcentagem do Simulado
Portifólio - 10,0 pontos – Entregar pasta completa com lição de casa DATA - 30/10 (dia da avaliação trimestral)
- Prática de Ateliê – Exercícios práticos – 4,0 pontos;
- Exercícios para nota – tarefas reflexivas por escrito ou por meio expressivo para entregar –
2,0 pontos;
- Pesquisas – visual e/ou escrito – 2,0 pontos
Atividades para casa –


3. Trabalho Trimestral
4. Informações

Estudo do livro – 2,0 pontos

Questionários dos módulos 6, 7 e 8 do livro .
Arte conceitual - até 4 pessoas.
Confecção de um trabalho conceitual – releituras com adaptação de materiais a partir dos
autores estudados em sala (arte brasileira do século XX)
Orientações e encaminhamentos em sala.

5. Data de Entrega

Confecção em sala de aula, e apresentação do trabalho em grupo.
16 e 20 de outubro.

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- Seminário e confecção de mural – A Independência da América Espanhola – 2,0
3- Seminário e confecção de mural – Ideologias do século XIX – 2,0
1- Será distribuído o tema para cada grupo em sala, assim como as datas, via agenda e site.
2- 05/09 – Já apresentado.
3- 18 e 19/10

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
3a. Trabalho Trimestral Cartografia (6,0)
Os alunos, individualmente, serão responsáveis por elaborar um Atlas Geográfico da
América e África. As páginas do Atlas serão elaboradas em sala de aula e finalizadas em casa.
Para tal, os alunos deverão trazer o material em todas as aulas de Geografia.
Material: Pasta canaleta, folhas de sulfite, papal vegetal, lápis de cor, caneta indelével
preta 4mm, clipes.
Objetivo: aplicar os conhecimentos e relembrar conceitos aprendidos nos dois últimos
anos escolares.
Os trabalhos deverão ser apresentados a partir do dia 10/11.
3b. Relatório de
atividades

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, este ano, a
presença de material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e finalizados em casa.

3c. Simulado

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.
Informações disponíveis na própria descrição da atividade.

4. Data de Entrega

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

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

Prova Trimestral (10,0) Atividades (10,0) Trabalho Trimestral (10,0)
Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e
atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes
critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura e comportamento pertinentes às aulas,
responsabilidade e pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização
das atividades, interesse, participação e assiduidade).
Puberdade
Atividade dirigida em sala de aula.
1ª quinzena de outubro

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

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Livro: serão vistados (grifado e com as atividades realizadas) - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito: Entrevista com 4 pessoas ( pág. 83 ) - Valor: 3,0 pontos
(Orientações no caderno – conforme combinados realizados com os alunos)
1. Assisitir ao Filme: A cabana ( assitiresmo no colegio) /
2. Debate em sala de aula/
3. Relatório do filme.
- Valor 5,0 pontos
Entregar pesquisa e trabalho nas datas previstaa, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno ou livro: Visto 20 de outubro
Trabalho do Filme: outubro em sala de aula - Visto livro: primeira semana de novembro

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 em sala (5,0)
Listas de exercícios/laboratório (5,0)
A orientações sobre o projeto serão dadas aos alunos em sala de aula.

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 sobre:
Produtos Notáveis = 2,0 + Casos de fatoração = 2,0 + Frações Algébricas/operações = 2,0 +
Simplificação de expressões algébricas = 2,0 + Sistemas de Equações = 2,0.

As datas serão informadas no decorrer do trimestre para os alunos em classe, bem como
no site do colégio.

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.
LISTA TRIMESTRAL
EXERCÍCIOS EXTRAÍDOS DE FONTES EXTRAS COM MATÉRIAS REFERENTES AO CONTEÚDO
MINISTRADO NO TRIMESTRE. (REALIZADOS NA SALA SOB SUPERVISÃO DO PROFESSOR)
19 de outubro de 2017.

