Atividades para Nota
1º TRIMESTRE / 2016
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 Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Dramatização – valor 1,0; texto teatral – valor 2,0; A crítica nos discursos de celebridades –
valor 2,0; Paradidático – valor 3,0; Pesquisas para o trabalho com o paradidático – valor 2,0
Livro paradidático – inicia-se no começo de março.

A leitura do livro paradidático será cobrada a partir da primeira semana de março, e suas
respectivas atividades registradas no site.

5. Data de Entrega

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA| Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto /
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Lista de exercícios (verbos impessoais) – valor 2,0; Exercícios objetivos (vozes verbais) – valor
2,0; Intencionalidade do sujeito – valor 2,0; Jogo dos objetos – valor 2,0; Analisando o sujeito
na música – valor 2,0

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

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.
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.
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 1º e 05 de abril. As apresentações se darão por ordem numérica da
chamada. No primeiro dia de apresentações, 1º/04 os alunos de números 01 a 16, e no
segundo dia, 05/04 os alunos de números 17 em diante.

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 pontos
Vídeo: ¿Cómo ha sido mi semana? Os alunos gravarão na sua casa um vídeo contando como
foi sua semana, o que fizeram ou o que não fizeram. Mínimo 10 atividades. Os verbos
deverão estar conjugados no Pretérito Perfecto.
Nota do trabalho: 5,0 pontos
Trabalho individual.
Data do trabalho: 16/03

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Simulado (composição na média trimestral final)
Caderno – Questionários do livro Módulo 1, 2 e 3 - de 0 a 3,0 pontos;
Exercícios teórico/práticos – 0 a 7,0 pontos;
- Cor, formas e texturas – “frottage” sobre papel com recorte/colagem;
- Paisagem observada da janela – Referência visual - Evandro Carlos Jardim (para casa);
- Paisagem imaginária – atividade em grupo sobre o entorno da escola;
- Autorretrato – projeto de recorte, colagem e desenho;
- Desenho esquemático – Keith Haring e a percepção da forma essencial – composição.
Maquete – Projeto de Intervenção “Arte e Ecologia” - 10,0 pontos.
Pesquisando o “problema” –
 Escolher um local na sua cidade, bairro, rua ou mesmo escola.
 Identificar um problema localizado no local relacionando a algum problema
real/atual, utilizar jornais e pesquisas, que ajudem identificar esses problemas (Ex.:
desmatamento, poluição ambiental, situações irregulares dos espaços públicos, etc.).
Apresentação –
 Apresentação oral do trabalho: o grupo irá apresentar uma justificativa que norteou
a intervenção, e cada membro deverá comentar um aspecto da proposta de
intervenção.
 A Maquete deve utilizar de preferência materiais retirados da natureza (materiais
naturais, colados sobre uma superfície de papelão adequada para a apresentação).
 Atenção! Os alunos terão uma semana para criar e desenvolver os primeiros
esboços do trabalho em sala de aula, com pesquisa dos problemas levantados
e produção das primeiras ideias. A composição da nota levará em conta o
desempenho da apresentação oral, da parte prática, bem como da pesquisa
em grupo orientada em sala de aula.

5. Data de Entrega

4 de abril

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

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 – 2,0
2- Pequisa: A exploração do ouro ontem e hoje – 2,0
3- Seminário: A Revolução Industrial – 4,0
2- A direção dos temas serão abordados em sala.
3- Apreentação em grupo, em slides. Sorteados os grupos e explicado em sala.
2- 08/03
3- 29/03

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3a. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
Seminário: Fontes de energia (3,0)
Os alunos, no máximo em trio, deverão elaborar um seminário sobre uma fonte de energia.
A fonte de energia será sorteada em sala de aula.
Os alunos deverão explorar a origem, a forma em que ocorre a produção, as consequências
negativas ao ambiente, os locais de produção no Brasil (em mapa) e curiosidades.
O trabalho deverá ser apresentado 04/03.

3b. Trabalho Trimestral

Painel da globalização (3,0)
Os alunos, individualmente, deverão preparar um trabalho de Publicidade e Marketing que
despertem no público a problemática sobre o viver em um mundo globalizado. Como tema,
deverão seguir a seguinte problemática: Quem somos, o que vivemos e o que queremos no
nosso futuro?
O trabalho deverá ser apresentado em 08/04.

3c. 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. Sendo assim, 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.

3d. 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.

4. 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
Importante: A prova trimestral terá peso 2.
Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: Anotar no caderno os significados de 20 valores morais ou sociais.
11/03/2016

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 vistas as atividades do livro das páginas 06 à 47 - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito: Campanha da Fraternidade 2016 - Valor: 3,0 pontos
Campanha da Fraternidade Ecumênica: Casa comum nossa responsabilidade.
1- Pesquisar e resumir no caderno: Tema / Lema / Cartaz / Objetivos da Campanha de 2016.
2- Colar no caderrno no final da pesquisa uma imagem do cartaz da C.F. 2016.
3- Explicar com suas palavras a importância desta C.F. 2016 e o gesto presente no cartaz.
4- Colar no caderno duas reportagens atuais (BRASIL) de situações relacionadas ao tema
da C.F.2016.
Cartaz: Folha de Papel Canson A3 (Branca), margem de 6cm (AZUL escuro)
digitado fonte ARIAL - Valor 5,0 pontos
- Nas aulas de fevereiro o professor dará no caderno um tema para pesquisar.
- Monte seu cartaz contendo um texto digitado com suas palavras (entre 20 e 25 linhas),
- Conter imagens para ilustrar e o nome do tema em destaque na parte superior do cartaz.
Entregar pesquisa e trabalho nas datas previstas, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 26 fevereiro e 04 de março - Trabalho (cartaz): 17 de março
Visto livro: primeira semana de abril

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercicios - 10,0 pontos

CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Atividades em sala (3,0)
Atividades práticas e ou em laboratório (3,0)
Projeto “ Alimentação Saudável” (4,0)
A orientações sobre o Projeto serão dadas aos alunos em sala de aula.

As listas de exercícios serão subdivididas e entregues conforme os conteúdos trabalhados.

GEOMETRIA | 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
Construções geométricas – 4,0 pontos + listas de exercícios – 6,0 pontos.

As listas de exercícios serão subdivididas e entregues conforme os conteúdos trabalhados.

