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

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 
Música 
 
Professores:  

Mª Christina 

Schwenck, 

Milena Tibúrcio e 

Thiago Aquino 

 

- Elementos da escrita musical (além dos que foram 
trabalhados no 6º e 7º anos): Noções de intervalo; Tom e 
Semitom; Alterações (sustenido, bemol e bequadro), 
armadura de clave e formação da escala maior. 
 
 - Flauta doce: sopro, respiração, postura, digitação (Dó3 
ao Sol4) e repertório.  
 
- História da Música Urbana Brasileira: Lundu, 
Modinha, Maxixe e Choro. 

5,0 = Prova escrita; Milena (801 e 803) 
1,0= exercícios feitos em sala. 2,0= 
prática musical 2,0 = trabalho em grupo 
sobre compositores de choro Christina 
(805) 1,0= teste escrito Lundú, 
modinha, Maxixe e Chroro 1,0= criação 
de Modinha 2,0= prática de conjunto 
1,0= atitudes, material, compromisso 
Thiago (802 e 804) – 2,0 pontos: 
apresentação de gênero urbano (Lundu, 
modinha, choro, maxixe) 3,0 pontos: 
prática de arranjo e apresentação com 
Carinhoso 

Desenho 

 

Professores: Marcelo, 
Luciene e Priscila 

 

 

 

Tangência e concordância: elementos, propriedades e 
aplicações. 

 

Turma 802 - Atividade com Arcos 
Arquitetônicos – 1,0 Atividade em 
dupla: 3,0 

Turmas: 801 e 804 - Estudo dirigido – 
1,0 Trabalho – 3,0 

Turmas: 803 e 805 Trabalho - 2,0 Teste 
– 2,0 

Artes Visuais 
Professores:   

Leandro, Maria do 
Carmo e Sheyla 

Leandro Souza: 
Turmas 803 e 805. 
 
Maria do Carmo 
Potsch: Turmas 801 e 
804 
 
Sheyla Godoy: Turma 
802 
 
 

Matéria da Prova:  
. Apostila de Elementos Visuais. 
. Apostila: Arte Brasileira do Século XIX Continuação. 
 
Turmas 801 e 804. 
 Releitura Realismo - 1,5 pontos 
 Fotografia- Retratos e Cianotipia - 1,5 pontos. 
 Criação com lápis de cor sobre papel - 1,0 ponto 
 
Turmas 803 e 805. 
 Fotografia- Retratos e Cianotipia - 3,0 pontos. 
Criação com lápis de cor sobre papel - 1,0 ponto 
 
Turma 802. 
 Interpretação das obras Realistas - 2,0 pontos 
 Pintura nas faixas de madeira (parte II) - 2,0 pontos 
 

3ª Prova Trimestral – 5,0 pontos 
Cooperação e responsabilidade – 1,0 
ponto 
Trabalhos Práticos - 4,0 pontos 

 

Inglês 

Professores: Gal e 
Amanda 
 
 
 
 
 
 

Material 

▫ Book Way to English 8: Units 5, 6, 7 and 8; 
▫ Handouts. 
   
Topics/Vocabulary 

The Entertainment Industry 
Kinds of TV programs 
Relationships 

▫ Prova - 6,0 pontos; 
 ▫ Trabalhos - 4,0 pontos: 
Apresentação de Biografia OU Relato 
de experiência de ação voluntária em 
vídeo (ambos em grupos). 
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Inglês (cont) 

 

Values 
Volunteering 
Household chores 
Occupations 
Adjectives 
False Cognates 
  
Reading Strategies 

Use of background / prior knowledge 
Decoding / lexical inference 
Pronoun reference 
Previewing (titles, headings, captions) 
Prediction 
  
Grammar 

The Simple Past Tense: verb To Be (was / were) 
The Simple Past Tense: regular and irregular verbs 

História 

Professores: Roberta 
e Celso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Turmas: 801, 803, 805, 802 

- O Império Napoleônico; 
- A vinda da Corte portuguesa para o Brasil em 1808; o 
governo de D. João no Brasil; Rio de Janeiro como capital 
do Reino; 
- A Revolução do Porto (1820) e o processo de 
independência do Brasil (1822); 
- O Brasil Império (1822-1889): Primeiro Reinado (1822-
1831); Regência (1831-1840) e Governo de D. Pedro 
II(1840-1889); a extinção do tráfico e o projeto de 
abolição lenta e gradual da escravidão no Brasil. 
 
Turma 804 

- O Império Napoleônico; 
- A vinda da Corte portuguesa para o Brasil em 1808; o 
governo de D. João no Brasil; Rio de Janeiro como capital 
do Reino; 
- A Revolução do Porto (1820) e o processo de 
independência do Brasil (1822); 
- O Brasil Império (1822-1889): Primeiro Reinado (1822-
1831); Regência (1831-1840) e Governo de D. Pedro 
II(1840-1889); a extinção do tráfico e o projeto de 
abolição lenta e gradual da escravidão no Brasil. 
 

 

Turmas: 801, 803, 805, 802 

Exercício - perguntas do roteiro de 
atividades da visita `a Casa Firjan: 1,0 pt. 
Trabalho em grupo - confecção de um 
jogo de tabuleiro sobre o Rio de Janeiro 
no tempo da permanência da corte 
joanina na cidade : 3,0 pts (etapas de 
pesquisa, elaboração das cartas e 
missões do jogo) 
Prova: 6,0 pts 
OBS: estudar pelas folhas distribuídas ao 
longo do 3 trimestre, pelo livro e 
anotações do caderno 
 
Turma 804 

Avaliação 
Prova 6 pontos 
Visita FIRJAN 1 ponto 
Trabalho em grupo 3 pontos 

Português 

Professores (as): 
Nathalia Cardoso, 
Luiza Puntar, 
Fernanda Monteiro 

-Charge 
-Poesia 
-Letra de música  
-Período composto por coordenação ou subordinação  
-Oração subordinada substantiva 

Prova: 6,0 
Trabalhos e Redações: 4,0 

Matemática 

801 – 
Leonardo/Marcela 

803 – 
Leonardo/Belota 

 

1o. e 2o. turnos: 
Ângulos e Polígonos. 
Triângulos em geral. 
Quadriláteros em geral. 
Circunferências. 
Arcos e ângulos na circunferência. 
Expressões Algébricas.  
Cálculo do valor Numérico,  

1º turno: 
MAT I  
801 e 803: testes em dupla valendo 2,0 
pontos cada, prevalecendo a maior nota. 
 
805: várias atividades entre testes, 
trabalhos e participação em eventos, 
cada uma valendo 1 ponto, 
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Matemática (cont) 

 

805 - Marcela/ Fellipe 

802 - Alexandre 

804 - Fellipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operações com Polinômios. 
Produtos Notáveis. 
Fatoração. 
 

prevalecendo as 2 maiores notas. 
 
MAT II 
801: várias atividades entre testes, 
trabalhos e participação em eventos, 
cada uma valendo 1 ponto, 
prevalecendo as 2 maiores notas. 
 
803: atividades em dupla valendo 1,0 
ponto cada, para somar as 2 maiores 
notas.  
 
805: trabalho individual com consulta: 
2,0 pontos 
 
2º turno: 
MAT I E MAT II: 
802: Teste em Dupla Sem Consulta: 1,0 
ponto. 
Teste Individual Com Consulta: 1,0 
ponto. 
Trabalho em Grupo: 2,0 pontos 
 
804:  Três testes individuais com 
consulta: 1,0 + 1,0 + 2,0. 
 
Prova: 6,0 pontos 

Ciências Sociais 

 

● Controle social; 

● Sociedade Disciplinar; 

● Sociedade de Controle; 

● Ciberativismo. 

 

 

Ciências 

Professora: 
Conceição  

1.Sistema Respiratório: Sistema respiratório humano – 
Anatomofisiologia básica; Movimentos respiratórios; 
Hematose; Transporte de gases; Controle dos movimentos 
respiratórios.  
2. Sistema Circulatório: Sistema circulatório humano - 
Anatomofisiologia básica; Coração e vasos sanguíneos; 
Pequena e Grande Circulação; Diferença entre sangue 
venoso e sangue arterial. 
 3.Sistema Excretor: Sistema excretor humano - 
Anatomofisiologia básica; Papel do sistema excretor na 
regulação da quantidade de água no corpo; Formação da 
urina (trabalho do néfron); Composição da urina. Ação do 
hormônio antidiurético (ADH) 
 

Fichas com atividades dos sistemas 
respiratório, circulatório e excretor : 4 
pts  
Prova: 6 pts 

 

Francês 

Professores: 
Guilherme e 
Fernanda 

 

 

 

Leitura e interpretação de texto – Unité 0 
-Falar sobre si mesmo e sobre outras pessoas  
-Caracterizar, identificar e descrever objetos e pessoas  
Falar do lazer 
- o presente dos verbos aller, faire, être, avoir, os adjetivos 
possessivos. 
Unité 1 - Leçons 1, 2 et 3 
Os verbos aimer, adorer, détester e préférer / os esportes 
/ as atividades de lazer / os verbos faire de (du, de la, de l’, 
des) e jouer à (au, à la, à l’, aux)   
Expressar uma vontade, uma possibilidade, uma noção e 
uma obrigação  
Os verbos vouloir, pouvoir, savoir e devoir no presente do 
indicativo  

 
- mon abris, mon réfuge – 2,0 pontos  
- teste – 2,0 pontos 
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Francês (cont) 

 

 

 

 

Os advérbios oui, si e nonFalar sobre os hábitos e as 
atividades diárias (revisão) / Falar sobre seus gostos e 
expressar uma opinião  
 Unité 2 - Leçons 1, 2 et 3  
Descrever e expressar uma opinião sobre roupas  
As roupas, os acessórios e os calçados / o masculino e o 
feminino das cores / verbos s’habiller, mettre, porter / os 
pronomes adjetivos demonstrativos (ce, cet, cette, ces)  
Comprar uma roupa / Dar conselhos sobre a aparência de 
alguém  
Os pronomes complemento do objeto direto (le, la, l’, les) 
/ expressões de quantidade (trop, pas assez) 
Expressar uma opinião sobre os diferentes estilos de vestir 
O masculino e o feminino dos adjetivos / os pronomes 
adjetivos possessivos. 
 Unité 3 - Leçons 1 et 2  
Descrever fisicamente os cômodos da casa / Localizar no 
espaço  
A casa e seu mobiliário / expressões de localização: au 
centre (de), au milieu (de), contre, au bout (de), au fond 
(de)  
Descrever o quarto como espaço pessoal  
As atividades individuais de trabalho e de lazer / o 
pronome de lugar y  
Narrar fatos passados / Falar sobre a decoração do quarto  
O passé composé com o verbo auxiliar avoir / a formação 
do particípio passado dos verbos regulares e dos verbos 
irregulares / as matérias de que são feitos os objetos  
Material utilizado:  Nouveau Pixel 2 (livro texto e caderno 
de exercícios), Editora CLE Internacional  
 
 

Geografia 

Professor Bruno 

As três fases da Revolução Industrial 
As empresas multinacionais, o processo de globalização 
econômica e cultural e o comércio internacional.  
Os países centrais, os países periféricos e os países 
emergentes.  
Subdesenvolvimento: os indicadores socioeconômicos e os 
fatores da dependência econômica. 
As divisões do continente americano  
a. A divisão segundo o critério físico 
b. A divisão segundo o critério histórico e cultural  
A expansão territorial dos Estados Unidos e a Marcha para 
o oeste  
Tipos climáticos na América do Norte 
Atividade industrial nos Estados Unidos 
A agricultura nos Estados Unidos e os “belts”  
A imigração nos Estados Unidos  
América Latina: a economia agroexportadora e os países 
de industrialização tardia.  
México  
América Central  
América Andina 
 América Platina 
 

 
Trabalhos e teste (4,0)  
prova (6,0) 

Educação Física Avaliação Processual ao longo do trimestre composta com 
auto avaliação realizada em aula na semana anterior a cada 
certificação. 
 

 

 Espanhol 

Professora Patrícia 

 

 

Unidades 7, 8 e 9 

— Pretérito Imperfeito (Usos e valores); 

— Pretéritos e Presente (Contrastes); 

— Expressões de dúvida, afirmação e negação 

Prova (6,0) 
 
Trabalho (4,0)  
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Espanhol (cont) 

 

 

Trabalhos: 
Turmas 801 e 803 
— Vamos a jugar!: jogos educativos 
criados pelos alunos com objetivo de 
facilitar a aprendizagem de conteúdos 
gramaticais. (2,0) 
— Filme: Lixo extraordinário: 
compreensão, análise e questões 
gramaticais. (1,0) 
— Teste com consulta (1,0) 
 

 


