
 

 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

  

Educação 
Musical 

 

1) Hino Nacional Brasileiro  
 
2) Elementos da escrita musical: 
a) Nomes das notas na pauta; figuras de duração e 
pausas (nomes também); tipos de compasso; sinais de 
repetição. 
b) Tom e semitons naturais e alterados.  
c) Alterações: sustenido, bemol e bequadro.  
 
3) Flauta doce e/ou instrumento escolhido – 
repertório: Serenade (W. A. Mozart). 
 
4) História da Música: o período Clássico. 

 
7,0 = Prova;  
2,0 = Teste de flauta / outro 
instrumento; 
 1,0 = Apreciação (em dupla) do 
filme “Amadeus” (vida de W. A. 
Mozart) 

Desenho 

 

 
1. Letras (maiúsculas e minúsculas) e algarismos tipo 
bastão simples 
2. Lugar Geométrico 
   Circunferência de círculo. 
   Mediatriz. 
   Par de paralelas. 
   Par de bissetrizes. 

801, 803 e 805: 
Teste 3,0 
Prova 7,0  
 
802:  
 Trabalho 1,0 
 Teste 1,0 
Participação 1,0  
Prova 7,0 
 
804 e 806: 
Teste   3,0 
Prova 7,0 

 

Artes Visuais 

 

 

Turmas 801, 805, 807, 802, 804 e 806: 
 
 Plástico-teórico: classificação de bens / 
memória afetiva – 0,5 pto 
 Teórico: patrimônio / sítios arqueológicos – 
0,5 ponto 
 Plástico: patrimônio e linhas – 2,0 pontos 

Turmas 801, 805, 807, 802, 804 e 
806: 
 Plástico-teórico: 
classificação de bens / memória 
afetiva – 0,5 pto 
 Teórico: patrimônio / sítios 
arqueológicos – 0,5 ponto 
 Plástico: patrimônio e linhas 
– 2,0 pontos 
 
Turma 803: 
 Patrimônio Cultural: 
atividade plástica-teórica – 1,0 ponto 
 Patrimônio e elementos 
Visuais – 2,0 pontos 

Inglês 

Genre  
News article, movie review and biography. 
Vocabulary 
Descriptive adjectives, jobs and word/expressions 
referring to past time 
TV programs 
Film genres    (continua na outra página) 
Vocabulary of units 1,2, 3  
Grammar 

 
Prova- 7,0 pontos 
Trabalhos em grupos: 
1- produção de texto em grupos 
sobre uma critica de um filme – 1,5 
pontos 
2- produção de texto em grupos 
baseado numa biografia – 1,5 pontos 

 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá – 8º ano – Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2014 



Simple past – To be /  There to be 
Simple past Regular verbs 
Past Simple Irregular verbs 
Comparative of adjectives 

 

História 
• Antigo Regime  
• Iluminismo  
• Independência das 13 Colônias 

• Trabalhos em grupo no valor de 
3,0 pontos; 
• Prova, no valor de 7,0 pontos; 

Português 
 

Artigo de jornal (manchete, título, subtítulo, matéria, 
fato, notícia e reportagem – estrutura da notícia). 
Crônica 
Sintaxe: tipos de sujeito, tipos de predicado, 
predicativo do sujeito, funções sintáticas ligadas ao 
verbo e ao nome (adj. Adverbial e adj. Adnominal) 
Predicado verbo-nominal com predicativo do 
sujeito 

Prova: 50% 
Produção textual individua (texto 
narrativo)l: 40% 
Trabalhos em grupo e/ou atividades 
com o livro: 10% 
Leitura do trimestre: BOA 
COMPANHIA – CRÔNICAS. 
Vários autores. Cia das Letras 

Matemática 

(Exceto turma 
802) 

 

- Expressão algébrica e valor numérico 
- Monômios 
- Operações com monômios  
- Polinômios 
- Operações com polinômios (adição, subtração e 
multiplicação) 
- Polígonos: nº de diagonais, soma dos ângulos 
internos e externos, ângulo interno e externo de um 
polígono regular 
- Congruência de polígonos 

Teste em dupla: 3,0 pontos 

 Prova: 7,0 pontos 

Ciências Sociais 

Modo de produção capitalista 
Exploração do trabalho: mais valia 
Alienação 
Ideologia capitalista 

Prova: 7,0 

Trabalho: 3,0 

Ciências 

 

Era Geológica;  
Evolução do Homem;  
Citologia;  
Tecidos 

Prova: 7,0 

Trabalhos: 3,0 

Francês 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 

 
Falar sobre si mesmo e sobre outras pessoas (revisão) 
os verbos s’appeler, être e avoir no presente do 
indicativo/ adjetivos possessivos (revisão) 
Fazer perguntas 
- Qu’ est-ce que ... ? / a interrogação com Est-ce que 
... ? / - Qui? / - Comment? / - Combien ? / - Où? / 
- Pourquoi? – Parce que... / - Quel(s) – Quelle(s)... ? 
(revisão) 
As partes do corpo (revisão) 
Perguntar e indicar um itinerário / Localizar no 
espaço 
(continua na outra página) 
 
- as preposições de lugar / os verbos descendre, 
traverser, tourner, prendre, etc... /  
- o imperativo afirmativo e o negativo (revisão) 
Falar sobre seus gostos e expressar uma opinião 
(revisão) 
- os verbos aimer, adorer, détester e préférer / os 
esportes / os verbos faire du..., de la ... , de l’ ..., des... 
/ jouer au ..., à la ..., à l’ ..., aux...  

 
 
 
Trabalho em grupo: 
“Sans itinéraire,on se perd!” – 3,0 
 
Prova :    7,0 



 
Pixel 1- Livro e caderno de exercícios- Unités 0 e 1; 
folhas e caderno do aluno 

 

Geografia 

 

 

DIT =  Divisão Internacional do Trabalho; 
- DIT clássica 
-DIT da Nova Ordem Mundial 
 
O processo / avanço do capitalismo e a sua 
consolidação no mundo atual. 
Fases do capitalismo 
-Capitalismo comercial 
-Capitalismo Industrial 
-Capitalismo financeiro 
- Capitalismo técnico-centífico informacional 
 
O socialismo e a Guerra Fria 
-Socialismo científico e real 
- Guerra fria 
O processo de globalização 
- Globalização e os problemas sociais e ambientais 
- Globalização e revolução técnico científica 
Informacional 
 
Regionalização 
-Formas de regionalização do mundo 

 

Prova: 7,0 

 

 
Produção de charge e análise – 1,0 
- Exercícios de revisão – 1,0 
- Trabalho sobre multinacionais – 
1,0 

Educação Física 

 

Estimulação das Habilidades Especializadas; 

Jogos Pré-esportivos; 

Fundamentos básicos ligados aos esportes de quadra. 

. Atitudinal: serão avaliadas através 
de conceitos estipulados em ficha de 
avaliação. 
Conceitual: Auto avaliação e 
conhecimento do conteúdo e 
disposição favorável ao aprendizado 
do mesmo. 
Procedimental: Organização 
psicomotora, desenvolvimento dos 
conteúdos e alcance das 
competências. 
Instrumentos propostos: Ficha de 
avaliação e análise de 
desenvolvimento nas atividades e 
auto avaliação.  
70% e 30% 

 


