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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Vanessa Oliveira 

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO 

Desenvolver estudos sobre as interferências do desenvolvimento 

tecnológico na criação de imagens nos últimos séculos e os reflexos dessas 

mudanças na experiência artística. 

 

B) CONTEÚDO  

Arte e desenvolvimento tecnológico. 

Relações entre desenho, pintura, fotografia e cinema. 

Registro da realidade, idealização e ressignificação de imagens. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Tenha sempre em mãos todo o material solicitado pela professora 

e faça as anotações pertinentes.  

Siga as propostas de cada atividade prática e procure explorar, ao máximo, 

o seu potencial criativo. 

Nas atividades em duplas ou em grupos, cumpra com sua parte, ajudando 

seu grupo naquilo que for preciso. 

Participe ativamente das aulas, contribuindo com os debates sobre os temas 

propostos, trazendo dúvidas, reportagens interessantes, textos ou outros 

recursos que possam ser utilizados durante as aulas, mediante uma análise 

prévia da professora. 

 

Em casa: Estude o conteúdo proposto anotando suas principais dúvidas para 

serem sanados na aula seguinte. 

Faça leituras dos textos indicados e as atividades de para casa. Eles são 

imprescindíveis para a assimilação das práticas realizadas. 

Ao receber o retorno verbal ou escrito da professora sobre as produções 

realizadas, procure completá-las ou refazê-las, quando for o caso. O esforço  
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criativo está no seu empenho de avançar e ampliar a sua capacidade de 

conectar ideias. 

Realize todas as etapas de planejamento e preparação do Projeto Criativo 

da etapa. Busque o aprimoramento do olhar, realizando cotidianamente 

análises das imagens ao seu redor (sua relação com os estudos feitos em 

sala, seu objetivo/função etc.). 

 

D) AVALIAÇÃO  

Todas as propostas realizadas durante a etapa nas aulas de Arte, sejam elas 

exercícios, debates, eventuais provas ou trabalhos, consistem em 

momentos avaliativos. Serão instrumentos de avaliação durante a 3ª Etapa: 

Atividades e registros realizados em sala; 

Atividades e pesquisas solicitadas como para casa; 

Debates e atividades em grupo; 

Composição e organização do portfólio individual; 

Projeto Criativo da etapa. 

 

E) ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

Não há distribuição de pontos em Arte. O conceito final da etapa será 

determinado pelo avanço e envolvimento global do estudante no conjunto 

de atividades realizadas durante a etapa.  

Os conceitos utilizados para as avaliações, previstos no sistema acadêmico 

do Colégio Santo Agostinho – Contagem, são: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, 

SUFICIENTE e INSUFICIENTE, sendo que o conceito INSUFICIENTE 

corresponde ao desempenho inferior a 60% do total previsto para a etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Talita Oliveira  

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A)  OBJETIVO 

Compreender conceitos, princípios, leis e teorias das ciências naturais como 

um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, 

associada aos aspectos de ordem social, econômica e cultural. Além de 

compreender a dinâmica, extensão e as relações entre os saberes 

constituídos pelas disciplinas de Biologia, Química e Física com a 

perspectiva de introduzir progressivamente os estudantes no modo 

contemporâneo de pensar e interpretar os processos naturais ou artificiais, 

funcionamento do próprio organismo, suas interações e transformações no 

meio em que o ser humano está inserido em seu cotidiano. 

B) CONTEÚDOS 

 

 SISTEMA NERVOSO  

Unidade funcional: neurônios. 

Fisiologia e anatomia das estruturas. 

SNC e SNP; Sistema Autônomo. 

Doenças relacionadas. 

 

 SISTEMA ENDÓCRINO  

Unidade funcional: glândulas 

Função dos principais hormônios. 

Doenças relacionadas. 

 
 ÓRGÃOS DO SENTIDO 

Tato, Gustação e Olfato. 

Visão: Anatomia e Fisiologia do olho humano, formação da imagem, Luz 

visível, doenças relacionadas. 

Audição: Anatomia e Fisiologia da orelha, ondas sonoras. 
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 SISTEMA LOCOMOTOR  

Sistema Muscular, Esquelético e Articular: Anatomia e Fisiologia, doenças 

relacionadas.  

 

 SISTEMAS REPRODUTORES  

Reprodução Sexuada e Assexuada; 

Anatomia e Fisiologia; 

Métodos Contraceptivos e DST’s; 

Ciclo Menstrual e Reprodutor. 

 

 CALOR E TEMPERATURA 

Sensação térmica;  

Escalas de temperatura;  

Propagação do calor, Trocas de calor, Equilíbrio térmico. 

 

 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA QUÍMICA 

Tabela Periódica, elementos químicos, substâncias químicas;  

Transformações dos materiais;  

Ciclos biogeoquímicos. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

O trabalho será desenvolvido por meio de aula expositiva dialogada, 

pesquisas, apresentação de trabalho, leitura de textos complementares no 

ConeCSA, registro pessoal das aulas expositivas, atividades de leitura do 

livro didático individuais e em grupo, atividades extraclasses, produções 

Textuais, utilização de audiovisuais além de aulas experimentais e 

demonstrativas em sala e no Laboratório. Ao longo da etapa também será 

proposta uma visita orientada autônoma à uma exposição científica, 

palestras com especialistas e o uso do programa Inspira. 
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D) AVALIAÇÃO 

A aprendizagem é examinada a partir de uma avaliação formativa e 

contínua, que acontece ao longo das atividades realizadas em sala de aula: 

produções, comentários, apresentações, criações e trabalhos individuais ou 

em grupos. Avaliar dessa maneira nos permite acompanhar a construção do 

conhecimento, identificar eventuais problemas e dificuldades e corrigi-los 

antes de avançar.  

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

1,0 – PALESTRA (Relatório de palestra - Prevenção ao uso de drogas) 

1,0 – NOVAS ESTRATÉGIAS DE ESTUDO: Método de Cornell (Sistema Nervoso) 

1,0 – NOVAS ESTRATÉGIAS DE ESTUDO: Flash Cards (Sistema Locomotor) 

1,0 – ATIVIDADES DE LEITURA: Por uma nova atitude; Compreender um 

texto; Atividades Extraclasse (Para casa, Roteiros, Desafios, Produção de 

texto, entre outros). 

1,0 – LABORATÓRIO: as aulas práticas ou demonstrativas acontecerão ao 

longo da etapa com datas previamente agendadas. 

2,0 – VISITA AUTÔNOMA: Museu de Minas e Metais 

14,0 – 1ª Avaliação individual 

14,0 – 2ª Avaliação individual 
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SEGMENTO Fundamental II  ETAPA 3ª etapa  

DISCIPLINA Desenho Geométrico PROFESSORA Danúbia Diniz Nantes  

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
 

A) OBJETIVOS 

Resolver problemas envolvendo triângulos, quadriláteros e suas 

propriedades. 

Construir triângulos e seus pontos notáveis. 

Resolver problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. 

 

B) CONTEÚDO  

Triângulos 

Quadriláteros  

Construções geométricas  

Teorema de Pitágoras.  

 

C) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

Em sala: Participar da aula e apresentar suas dúvidas, faça perguntas. 

Trazer o material de desenho completo em todas as aulas. Incluindo o livro 

didático e a apostila de construções. 

 

Em casa: Rever o conteúdo abordado em sala. 

Refazer as construções feitas em sala. 

Realizar as atividades para casa com atenção. 

Verificar, antes das aulas, se o material de desenho está completo e pronto 

para uso.  

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização de atividades e culmina na realização de provas e atividades  
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avaliativas que têm como finalidade verificar as habilidades e competências 

desenvolvidas. 

Cada disciplina apresenta especificidades que precisam ser respeitadas no 

processo de ensino e de avaliação, por isso teremos duas provas (avaliações 

escritas) na qual verificaremos o conhecimento teórico aplicado a 

problemas e teremos um momento específico para avaliar a proficiência 

dos estudantes nas construções geométricas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

10 pontos – 1ª avaliação escrita. 

10 pontos – 2ª avaliação escrita. 

6 pontos – Avaliação das práticas de construção. 

3 pontos – Trabalho de construções 

3 pontos – Atividade integrada DG e PT  

2 pontos – Caderno  

1 ponto – Desempenho na Plataforma Mangahigh 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSORES Anderson Vilanova e Cate Prá  

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Desfrutar e apreciar os esportes para praticar de forma autônoma, 

prezando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

Identificar os elementos técnicos individuais e as combinações das 

modalidades esportivas praticadas. 

Elaborar torneio esportivo aplicando os princípios do esporte educacional. 

Reconhecer e desempenhar diferentes papéis referentes ao mundo 

esportivo institucionalizado. 

Enfrentar de forma autônoma situações de injustiça e preconceito gerados 

e/ou presentes no contexto da prática esportiva e na produção de 

alternativas democráticas para a sua superação. 

Analisar a influência da mídia na construção das imagens corporais na 

atualidade relacionando-a as mecanismos de construção da imagem 

corporal ao longo dos anos. 

Pesquisar a respeito da diversidade de jogos e brincadeiras de várias regiões 

brasileiras 

Relacionar os jogos e brincadeiras a sua importância cultural e utilizá-las 

como opção de lazer. 

 

B) CONTEÚDO  

Esportes: handebol e voleibol. 

Corpo: aspectos éticos e estéticos. 

Jogos e brincadeiras.  
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Atividades práticas. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação das aprendizagens, nessa disciplina, compreende aspectos 

quantitativos e qualitativos, verificados a partir do trabalho com os 

objetivos de cada conteúdo por meio de: 

Avaliação conceitual individual ou em grupo: registro escrito, trabalhos, 

pesquisas e deveres de casa. 

Avaliação procedimental: Empenho nas atividades desenvolvidas e 

capacidade prática. 

Avaliação atitudinal: Cooperação nas atividades desenvolvidas, 

cumprimento dos combinados da disciplina e respeito com todos. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente representam 

as possibilidades de conceito final do aluno. Este conceito final será 

conferido através da média de cada avaliação realizada. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Espanhol PROFESSORA Kelen Fausta das Neves Fróes 

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Utilizar os conhecimentos gramatical e vocabular em Língua Espanhola para 

dar conselhos, sugestões e fazer solicitações. 

Utilizar a estrutura textual adequada para argumentar e protestar ante uma 

situação por meio da escrita e da fala. 

Empregar adequadamente o léxico referente ao tempo atmosférico.  

Utilizar adequadamente o léxico para pedir um serviço ou uma informação 

empregando a forma de tratamento adequada – formal / informal. 

Ampliar o vocabulário por meio da escrita de cartas com temas específicos. 

Utilizar o léxico adequado para expressar quantidades indefinidas. 

 

B) CONTEÚDO/ TEMA 

Género textual noticia: televisión, radio, prensa 

Voz passiva/ Tiempo de vacaciones 

Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo: dudas y planes/ compras 

Indefinidos 

Uso de los artículos 

Fiestas y tradiciones 

Oraciones impersonales con SE 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala:  Faça anotações durante as aulas expositivas; realize os exercícios 

e as atividades propostas; consulte o dicionário sempre que necessário; e 

participe das aulas por meio de perguntas, debates e análises de textos 

diversos. 
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Em casa: Use o CD do livro didático; realize as tarefas; escute músicas; leia 

notícias e assista a noticiários na internet em espanhol; leia os textos 

complementares entregues em sala ou postados no ConeCSA; e tenha uma 

rotina de estudos organizada, buscando associar os conteúdos aprendidos 

em sala ao contexto em que são empregados. 

 

D) AVALIAÇÃO  

O conceito de avaliação parte do princípio da impossibilidade de separar o 

ensino do aprendizado, pois ensino, aprendizagem e avaliação se 

complementam. Portanto, a avaliação constitui um momento para verificar 

tanto o desenvolvimento do processo de ensino como o de aprendizagem. 

O processo de avaliação se dará por meio de duas provas, atividades de 

produção escrita e de expressão oral. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 14 pontos. 

2ª avaliação: questões objetivas e discursivas - 14 pontos. 

Atividade Avaliativa I: “Cortometraje” – 3,0 pontos. 

Atividade Avaliativa II: “Noticia” – 1,0 ponto. 

Projeto “Fiestas y tradiciones hispanas” – 3,0 pontos  

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Márcio e Matheus 

ANO/SÉRIE 8º ano TURNO Manhã /Tarde 
 

A) OBJETIVOS 

Compreender a complexidade da produção do espaço geográfico em uma 

escala mundial, continental e regional com ênfase nos elementos 

socioeconômicos, tendo como foco a construção do conhecimento 

geográfico, alicerçados pelo desenvolvimento da linguagem gráfica e 

cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos. O recorte espacial que em grande parte subsidia 

essa compreensão é aquele dos continentes americano e africano. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

EIXO TEMÁTICO 3: Aspectos socioeconômicos América do Norte  

TEMA: Estados Unidos da América – Canadá – México  

Características econômicas, sociais e políticas dos países da América do 

Norte. 

O papel político e econômico dos Estados Unidos. 

 

EIXO TEMÁTICO 4: Aspectos socioeconômicos da América Latina 

TEMA: América do Sul - América Central  

Características econômicas, sociais e políticas da América do Sul e da 

América Central 

 

EIXO TEMÁTICO 5: África: Continente de Contrastes. 

TEMA: Aspectos naturais, históricos e socioeconômicos do continente 

africano. 

África: aspectos naturais. 

O imperialismo e a partilha da África – as fronteiras artificiais. 
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TEMA: A economia africana  

Investimentos estrangeiros e desenvolvimento econômico - Novas dinâmicas 

regionais. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Nas aulas expositivas, sejam elas com anotações no quadro ou com 

multimídia, fique atento e faça as anotações relevantes. 

Durante as atividades em duplas ou em grupos, cumpra sua parte anotando 

observações e conclusões em seu caderno. Contribua com os debates 

trazendo para a sala de aula reportagens, textos ou outros recursos que 

possam ser utilizados, mediante uma análise prévia do professor. 

Problematize as situações evidenciadas em trabalhos realizados em sala ou 

em casa. 

Faça os agendamentos referentes aos deveres de casa na agenda do 

Colégio, consulte o ConeCSA e utilize os materiais postados.  

 

Em casa: Leia previamente o livro-texto, pois ele é fonte de estudo e 

consulta. Para se familiarizar com os termos próprios da Geografia, após os 

estudos, crie um glossário de termos geográficos.  Formule e responda às 

questões geográficas: Onde se localiza? Como se distribui? Por que se 

localiza/distribui deste modo? Por que sofre alterações? 

Reveja a matéria trabalhada em sala e elabore perguntas e dúvidas para 

serem sanadas na aula seguinte. Faça leituras de outras bibliografias 

complementares aos conteúdos, livros, revistas e jornais. Assista a, pelo 

menos, um telejornal por dia, tendo em vista, a grande relação dos 

conteúdos de Geografia com o cotidiano atual. 
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D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades 

diversas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo 

da etapa. A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar 

e aprender.  

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: serão aplicadas 02 avaliações no valor de 14,0 pontos cada. 

Atividades diversas da disciplina serão avaliadas em 7,0 pontos. Roteiros e 

datas informadas em sala de aula, cabendo ao estudante anotar na agenda. 
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SEGMENTO Fundamental II  ETAPA 3ª etapa  

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Flávio Costa Berutti 

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Analisar o processo de independência do Brasil. 

Analisar a formação do Estado nacional brasileiro ao longo do século XIX. 

Compreender as motivações das revoltas do Período Regencial (1831-1840). 

Analisar as transformações políticas, econômicas e sociais do governo de D. 

Pedro II (1840-1889). 

 

B) CONTEÚDO 

A Independência do Brasil. 

A construção do Estado e a economia brasileira. 

O Segundo Reinado no Brasil (1840-1889). 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala 

Acompanhar as aulas expositivas e registrar no caderno as observações do 

professor. Participar das atividades propostas e das correções dos 

exercícios. Manter o caderno organizado (colocar data de cada aula; colar 

todas as folhas entregues pelo professor). Anotar na agenda as atividades 

propostas e realizá-las. Colaborar com a disciplina, a limpeza e a 

organização da sala de aula. 

 

Em casa 

Realizar as atividades de História solicitadas pelo professor com capricho e 

dedicação. Consultar regularmente o dicionário, buscando a compreensão 

de expressões específicas e relativas ao conhecimento histórico. Revisar 

constantemente a matéria e listar as principais dúvidas, para que estas  
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possam ser esclarecidas pelo professor em sala de aula. Fazer a leitura de 

material extra (pesquisas em livros e sites) e assistir a vídeos relacionados 

aos conteúdos. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: 

1ª avaliação individual: 14 pontos. 

2ª avaliação individual: 14 pontos. 

Atividades diversificadas: 07 pontos. 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª   

DISCIPLINA Língua Inglesa PROFESSOR (A) Marcus Valadares  

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde 

 

A) OBJETIVOS  

Utilizar, de forma relativa à idade/série e à proficiência linguística, as 

quatro habilidades - compreensão oral, compreensão escrita, produção oral 

e produção escrita – a partir de contextos autênticos, reais e significativos, 

e com foco no uso da língua. 

Utilizar as estruturas e o vocabulário adquiridos até o momento articulando-

os com o aprendizado de novos conteúdos para a compreensão e a expressão 

da língua inglesa em diferentes contextos de uso.  

Utilizar os recursos da língua inglesa para reconhecer elementos culturais e 

contextuais das sociedades analisando de forma crítica suas diversas 

expressões. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

The wonders of the world – Comparative adjectives, superlative adjectives, 

can/can’t for ability, geographical features, the weather, phrases with 

‘with’, writing an email.  

Around town – be going to for intentions, present continuous for 

arrangements, adverbs, compound nouns, places in town, writing an 

informal email. 

Future bodies – will/won’t for future predictions, first conditional, time 

clauses with when / as soon as, when and if, expressions with do, parts of 

the body, writing a phone message.   

Travellers’ tales – present perfect simple, present perfect simple with 

ever/never, present perfect x past simple, travel verbs, transport and 

travel, writing an essay.    

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 E-mail: contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Procedimento de Estudo: o sucesso da proposta da disciplina de Língua 

Inglesa requer de você, estudante, algumas características-chave, como 

disciplina, organização, autogerenciamento, autonomia, curiosidade, 

criatividade, motivação, proatividade, espírito colaborativo, seriedade e 

respeito. Observe alguns dos procedimentos que podem estimular as 

características supracitadas. 

 

Em sala:  

Sempre leve para as aulas os materiais da disciplina, livro texto, livro de 

exercício, caderno, folhas complementares. Mantenha o seu caderno 

sempre organizado e atualizado. Preste atenção nas explicações e nas dicas 

do professor. Envolva-se em todas atividades, avaliativas ou não. Participe 

da aula com suas dúvidas, sugestões, histórias e seu conhecimento. 

Contribua com ideias que possam promover um ambiente agradável de 

ensino-aprendizagem e a construção colaborativa de conhecimento. 

Mantenha uma postura séria e respeite seu professor e seus colegas. 

 

Em casa:  

Organize-se para estudar periodicamente evitando acúmulo de conteúdo. 

Realize todas as atividades propostas para casa. Expanda o seu 

conhecimento e busque, além das indicações do professor, outras fontes de 

estudo e informação. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação acontece de forma processual e contínua, engloba o 

desenvolvimento de atividades diversas em sala de aula e extraclasse e a 

realização de prova formal e trabalhos avaliativos.  
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliação: 14,0 pontos. 

Trabalho de expressão oral: 5,0 pontos. 

Trabalho de produção escrita (revista): 5,0 pontos. 

Atividades de interpretação de texto oral: 8,0 pontos. 

Atividades diversas (livro, caderno, etc.): 3,0 pontos. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Ana Carolina Caetano 

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Conhecer as características dos gêneros discursivos, com predominância nas 

tipologias argumentativas e expositivas, percebendo como se organizam 

linguística e estruturalmente. 

Compreender os efeitos de sentido e as relações linguístico-discursivas 

presentes na língua, seu funcionamento, uso reflexivo e sua relação com o 

patrimônio linguístico nacional e cultural. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Vozes verbais; 

Aposto e Vocativo; 

Variação Linguística;  

Valor semântico dos conectivos; 

Período Composto por Coordenação; 

Gêneros Discursivos: Artigo de Opinião, Editorial, Poema, Crônica e 

Entrevista. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: mantenha a atenção durante as aulas e realize as atividades 

propostas, dentro do tempo estabelecido e com qualidade, fazendo 

respostas claras e completas. Participe das aulas, com curiosidade, fazendo 

perguntas necessárias para o seu progresso e para que o professor possa 

acompanhar as suas dúvidas. Participar dos debates do livro literário, lendo 

previamente as obras cobradas e apresente solução para situações-

problemas. 
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Em casa: Realize propostas para esse ambiente e estude pelo menos por 30 

minutos o conteúdo visto em sala de aula; 

Anote as dúvidas encontradas durante os estudos e leve para serem 

discutidas em sala de aula; 

Leia, diariamente, textos de gêneros diversos sobre assuntos atuais, 

encontrados, principalmente, em jornais e em revistas, físicas ou online; 

Discuta, com pais ou responsáveis, assuntos e temas atuais, presentes nas 

mídias ou vistos em sala de aula, a fim de se criar uma consciência crítica 

e aprimorar o conhecimento de mundo; 

Leia, com antecedência e com atenção, as leituras literárias indicadas. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas, que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao 

longo da etapa. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 12 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 12 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

 

Atividades do livro literário –  4,0 pontos (data e roteiro no ConeCSA) 

Projeto – 4 pontos (data e roteiro no ConeCSA) 

Produção – 3 pontos conferência em sala das atividades realizadas. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental II ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Produção de Texto PROFESSOR (A) Flaviane Luz  

ANO/SÉRIE 8º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS   

Produção de gêneros discursivos escritos, verbais, impressos e/ou digitais e 

sua relação com a cultura. Assim, trabalhar as mais diversas estratégias 

argumentativas em diferentes gêneros discursivos para o desenvolvimento 

da escrita de textos argumentativos. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Argumentos e opiniões 

Carta aberta  

A coesão sequencial e coesão referencial 

Artigo de opinião 

O ponto de vista no texto 

Carta do leitor 

Formas e linguagens textuais 

Linguagem em verso e prosa 

Figuras de linguagem  

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM   

Em sala: Espera-se que o estudante participe de forma ativa nas situações 

de aprendizagem apresentadas por meio de questionamentos, resolução de 

situações-problemas, desenvolvimento e envolvimento nas atividades 

propostas e manutenção de atitude de curiosidade e responsabilidade. A 

organização pessoal colabora com um bom clima de aprendizagem em sala. 
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Em casa: É da responsabilidade do estudante realizar todas as tarefas 

orientadas para serem feitas em casa, como exercícios do livro, pesquisas, 

leituras, atividades, reescritas, registros e outras, com qualidade e 

organização, a entrega em sala deve ser pontual. Manutenção de postura 

constante de estudo, registro e envolvimento. 

 

Como estudar: 

Procurare fazer as tarefas de casa assim que as mesmas forerm entregues, 

faça a leitura (livro e conteúdo) trinta minutos pelo menos três vezez por 

semana. Leia diariamente textos dos mesmos gêneros que estão sendo 

trabalhados em sala. 

 
Fontes de leitura 

http://super.abril.com.br/ 

http://veja.abril.com.br/ 

http://www.em.com.br/ 

http://www.otempo.com.br/ 

http://revistagalileu.globo.com/ 

http://exame.abril.com.br/ 

 
D) AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e 

acontece ao longo de todo o trabalho realizado em sala e de forma 

autônoma pelo estudante. Esse processo ocorre por meio da correção de 

produções de texto, observação em sala, provas e atividades diversas que 

pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo da etapa. A 

avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender; 

e a progressão do estudante será traduzida na forma de pontuação 

distribuída da seguinte forma.  
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

1-Avaliação 1- 11,0 pontos 

2-Avaliação 2- 11,0 pontos 

3-Avaliação do livro “Os Miseráveis” – 2,0 pontos 

4-Atividade Interdisciplinar PT e DG – 2,0 pontos 

5-Atividades do livro de PT -2,0 pontos 

6-Atividades do Portfólio- 7,0 pontos 
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SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Matemática PROFESSORA Angela Nunes Lopes 

ANO/SÉRIE 8º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Resolver situações-problema que envolvam sistemas de equações do 1º grau 

com duas incógnitas e sistemas de inequações do 1º grau com uma 

incógnita. Relacionar a representação gráfica de um sistema de equações 

com sua forma algébrica e classificá-lo. 

Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro e de áreas de figuras 

planas.  

Identificar e utilizar regra de três simples e composta como ferramenta de 

resolução de problemas. 

Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem e juros. 

 

B) CONTEÚDO 

Equações, sistemas de equações e inequações do 1º grau 

Equações do 1º grau com duas incógnitas. Gráfico das soluções de uma 

equação do 1º grau com duas incógnitas. 

Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas: métodos de resolução 

e classificação. Gráfico da solução de um sistema. 

Inequações e sistemas de inequações do 1º grau. 

 

Perímetros e áreas 

Resolução de problemas envolvendo o cálculo do perímetro. 

Cálculo de áreas de figuras planas: triângulo, retângulo, paralelogramo, 

trapézio, losango e círculo. 
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Proporcionalidade direta e inversa, porcentagem e juros 

Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

Regra de três simples e composta. 

Resolução de problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 

Cálculo de juros simples e compostos. 

 

C) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo constante que envolve a participação e 

acompanhamento das aulas, realização de atividades, realização de 

deveres de casa, trabalhos em grupo ou individuais e abrange aspectos 

quantitativos e qualitativos que culminam na realização de provas e 

atividades avaliativas com a finalidade de verificar as habilidades e 

competências desenvolvidas. 

 

D) PROCEDIMENTOS DE ESTUDO: 

Em sala: É necessário adotar uma atitude atenta e participativa. Registrar 

o que é trabalhado na sala de aula, as tarefas realizadas em casa, as 

discussões, as várias maneiras de resolver um problema, as observações 

significativas feitas pelos colegas e pela professora, as soluções mais 

originais e mais interessantes dadas a uma questão, as dúvidas e os erros 

mais frequentes seus e dos colegas, sua opinião pessoal sobre determinado 

assunto etc.  

 

Em casa: Revisar o conteúdo abordado em sala e realizando TODOS os 

deveres de casa, a leitura dos textos do livro didático e levantando as 

dúvidas para serem esclarecidas na aula seguinte. Trazer para discussão, 

em sala de aula, curiosidades e notícias relacionadas aos conteúdos 

estudados. 
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

13 pontos – 1ª avaliação escrita 

13 pontos – 2ª avaliação escrita 

  3 pontos – Caderno  

  2 pontos – Projeto de aplicações 

  2 pontos – Trabalho em grupo 

  1 ponto – Listas de revisão 

  1 ponto – Desempenho na plataforma Mangahigh  

  As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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