Atividades para Nota
3º 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 Carem Silvia Thomas
1. Avaliações
2. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Textos redigidos em sala de aula, referentes ao gênero estudado.

PORTUGUÊS | Profª Carem Silvia Thomas
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Avaliação em sala de aula e atividade interpretativa.
Seminário do livro paradidático.

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.
Great disasters
Preparar uma apresentação de power point sobre um grande desastre natural mundial. A
apresentação deve contar a história do desastre, local, número de feridos, e quaisquer outras
informações relevantes. Deve-se usar o vocabulário e tempo verbal aprendidos, como voz
passiva. A apresentação deve ser em inglês.
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).
Apresentação: 16/11

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
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: 5,0 pontos
1) Data do trabalho: 19/10/2016

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Simulado (composição na média trimestral final)
1 – Tarefas para casa – de 0 a 4,0 pontos - data de entrega: 31/10
1.1 Questionários do livro: Módulo 6, 7 e 8 +
1.2 Mapas conceituais – síntese do conteúdo em forma de organograma: item 11 ao 16 do
livro +
2 – Em classe – de 0 a 3,0 pontos
Ritmo e composição – pintura;
Escultura abstrata – montagem;
Arte pop – cartaz.
2.1 - Processo de criação: de 0 a 3,0 pontos
Atividades complementares (pinturas, esboços, pesquisas visuais) e atividades práticas do
livro.
Pintura – trabalho em grupo de até 4 alunos.
Trabalho desenvolvido em sala de aula
- Restauração a partir de telas reaproveitadas (reciclagem);
- Pesquisa: mensagens a partir de diferentes narrativas e ideias que falem sobre causas sociais
ou ambientais;
- Confecção: pintura com tinta guache, tinta acrílica com acabamento de caneta.
(orientação, organização em sala de aula, se necessário o trabalho deverá ser finalizado em
casa)
08 de novembro

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- Pesquisa e apresentação: Cultura no Primeiro e Segundo Reinado – 3,0
2- Pequisa: O desenvolvimento do Brasil no Segundo Reinado – 5,0
1- Já foi desenvolvida.
2- Será explicado em sala e enviado via agenda.
Apresentação em grupo.
2- Penúltima semana de outubro.

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

3c. Relatório de
atividades

3d. Simulado

4. Data de Entrega

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
Jogo da Vida (6,0)
Os alunos, individualmente, deverão materializar o Projeto da Mostra Cultural a partir
das discussões feitas nas aulas de Geografia e Educação Financeira.
Cada aluno terá que criar um espaço 3D condizendo com sua carta de SORTE ou REVÉS.
A medida de cada espaço é de 80x60.
Os mapas serão elaborados em sala de aula durante as aulas.
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.
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.

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 Unidades 3 e 4 - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito. - Valor: 3,0 pontos
Cada trimestre o professor define um tema para ser pesquisado e resumido no caderno.
(orientações dadas no caderno)
Cartaz: Mafalda e a Religião - Valor 5,0 pontos
Folha papel canson A4, com margem de 5 cm na cor vermelha.
Como fazer: Tema ( dado no caderno – orientações de tema central)
- Tema: O valor e a importância do Encontro- conhecer pessoas – novos rumos – deafios.
- Colar uma imagem da Mafalda e criar um pensamento referente ao Tema escolhido.
Entregar pesquisa e trabalho nas datas previstas, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 22 de setembro - Trabalho (cartaz): 13 de outubro
Visto livro: primeira semana de novembro

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)
Importante: A prova trimestral terá peso 2.
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 pertinente às aulas, responsabilidade e
pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização das atividades,
interesse, participação e assiduidade).
1ª Parte – Elaboração de uma pesquisa sobre as incertezas, dúvidas, medos e conflitos típicos
da adolescência nos dias atuais.
2ª Parte – Atividade acima dirigida em aula.
Trabalho a ser realizado individualmente e arguido.
1ª quinzena de outubro

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

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Serão explicadas em aula e postadas no site.

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Mostra Cultural (execução das tarefas) + caderno + participação durante as aulas +
lição de casa (2,0).
Listas de exercícios:

Produtos notáveis (2,0).

Fatoração (2,0).

Frações algébricas (2,0).

Simplificação de frações algébricas (2,0).
Mostra Cultural interdisciplinar com Arte.
As etapas do trabalho serão informadas durante as aulas.

GEOMETRIA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Mostra Cultural (execução das tarefas) + caderno + participação durante as aulas +
lição de casa (2,0).
Listas de exercícios:

Triângulos/ propriedades (1,5).

Quadriláteros/ propriedades (1,5).

Polígonos (número de diagonais e soma dos ângulos internos) (1,5).

Círculos e circunferências (1,5).

Análise e construções gráficas (1,0).

Construções geométricas (1,0)
Mostra Cultural interdisciplinar com Arte.
As etapas do trabalho serão informadas durante as aulas.

