
 

 

8º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2022 

 

  
DISCIPLINA 

  
CONTEÚDO 

  
AVALIAÇÃO 

ARTES VISUAIS 
  

 Arte Colonial e Barroca no Brasil. 
Elementos Visuais e das Imagens 
(Linhas sinuosas, Linhas retas, 
Simetria, Equilíbrio, Ritmo) 

  

CIÊNCIAS 
  

 Turmas da Manhã e da Tarde 
ENERGIA 
- Tipos de energia. 
- Energia e suas transformações. 
- Fontes de energia renováveis e não 
renováveis. 
- Sol e energia. 
 
NUTRIÇÃO 
- O que são nutrientes? 
- Nutrientes orgânicos e inorgânicos. 
- Nutrientes energéticos, construtores 
e reguladores. 
 
SISTEMA DIGESTÓRIO 
- O que é digestão? 
- Órgãos do tubo digestório e suas 
funções. 
- Glândulas anexas e suas funções. 
 
SISTEMA RESPIRATÓRIO 
- O que é respiração pulmonar? 
- Órgãos que compõem o sistema 
respiratório e suas funções. 
 

 Turmas da Manhã e da Tarde 
 
-Prova - 5,0 pontos 
-Trabalho em grupo - 2,0 pontos 
-Relatório da aula prática em 
grupo - 1,0 ponto 
-Caderno - 1,0 ponto 
-Atividades, comportamento e 
participação - 1,0 ponto 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS - Trabalho 
- Capitalismo 
- Classes Sociais 
- Alienação 

 

Prova: 5,0 
 
Trabalho/ outras avaliações: 5,0 
pontos 



 

DESENHO Turmas da manhã (801, 803 e 805) 
- Lugares Geométricos: 
Circunferência, Mediatriz e Par de 
Bissetrizes   
 
Turmas da tarde (802, 804 e 806) - 
Lugares Geométricos: 
Circunferência, Mediatriz, Par de 
Bissetrizes e Par de Paralelas.           

Turmas 801, 803 e 805   
- Teste em dupla com consulta-
2,0 pontos  
- Trabalho Artístico (Rosácea 
de 12 pétalas) - 2,0 pontos. 
- Prova individual - 6,0 pontos 
 
Turmas 802, 804 e 806 -  
- Atividade em dupla com 
consulta - 4,0 pontos 
- Prova individual - 6,0 pontos     

EDUCAÇÃO MUSICAL 
Parâmetros do som. Elementos de 
escrita musical: semibreve, mínima, 
semínima e colcheia. Notas musicais 
do Dó3 ao Fá4. Sinais de repetição de 
ritornello e Da Capo. Alterações: 
sustenido, bemol e bequadro. 
Elementos de teoria musical: 
intervalos de semitom e tom. 
Identificação na pauta musical. 

 

Prova: 4,0 pontos. Trabalho de 
parâmetros do som: 1,5 ponto. 
Confecção de partitura: 0,5 
ponto. Composição de letra de 
música sobre tema escolhido: 2,0 
pontos. Performance prática 
sobre composição: 2,0 pontos 

 

ESPANHOL 
 
Prof.: Stella Garrido 

 - Pretérito indefinido ( Pretérito 
Perfecto Simple); 
 
- Possessivo. 
 

 Manhã/ Tarde 
 
1. Prova individual: 6,0 
 
2. Atividade em grupo sobre o 
conto “El mundo”: 1,0 
3. Exercício em sala com 
consulta: 2,0 
4. Caderno e apostila: 1,0 
 

FRANCÊS 
  
  
  
  

Livro : C’est Nous ! 8o Ano 
 
Descrever refeições e receitas;  
Falar dos seus gostos e hábitos 
alimentares 
Introduzir o vocabulário de 
alimentação 
- Partitivos 
- Expressões de quantidade 
- Comparativo (adjetivo e advérbio / 
verbo e substantivo) 
 

Atividades realizadas em sala de aula + 
(teste com consulta)  (2 pontos)  
 
+ trabalho individual “Mon repas 
préféré” (2 pontos) 
 
+ Prova formal individual 
(6 pontos) 
 

GEOGRAFIA 
  

 Continentes e oceanos. Capitalismo 
comercial, industrial e financeiro. As 
três revoluções industriais. 
Desemprego conjuntural e estrutural. 
O encolhimento das distâncias. 

 Prova 6,0  
Teste 3,0 
 Caderno 1,0 



 

HISTÓRIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - As monarquias europeias (séculos 
XV-XVIII): absolutismo, sociedade 
estamental e o mercantilismo; 
 
- O Iluminismo e a crise do Antigo 
Regime; 
 
- Rebeliões coloniais nas Américas e 
as Revoluções Burguesas na Europa. 
 

 - Prova: 4,0 pontos. 
 
- Trabalhos: 6,0 pontos. 

INGLÊS             Simple past – To be  and  
            There to be 

Simple past Regular verbs 

Past Simple Irregular verbs 

Past Continuous 

vocabulary of units 1 and 2; 

prefixes and suffixes 

 Manhã e tarde: 
 2.0 test + 2.0 mind map + 6.0 
pts (prova individual)  
 

MATEMÁTICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Possibilidades; Probabilidade; Gráficos; 
Média aritmética, mediana e moda; 
Conjuntos numéricos; Porcentagem; 
Dízima periódica. 

Manhã: participação (1 pt); teste 
individual com consulta (1,5 pt); teste 
em dupla (1,5 pt); prova (6 pts) 
 
Tarde (802 e 804): Teste em dupla 
com consulta (1,5 pt); resumo de 
uma folha para ser consultado no 
primeiro teste (1,0 pt); teste em 
dupla e com consulta (1,5 pt); prova 
individual sem consulta (6,0 pts). 

 
Tarde: 806 (Prova individual sem 
consulta já realizada (2pts) + Prova 
a ser feita na semana de prova (4pts) 
+ Trabalhos em dupla em sala (2pts) 
+ Teste individual com consulta 
(2pts)) 

 
 



 

PORTUGUÊS 
  - Responder as questões de maneira 

clara e completa. 

- Interpretar manchetes retiradas de 
capas de jornal, reconhecendo a 
relação entre a linguagem utilizada e 
o público-alvo. 

- Interpretar uma crônica, 
reconhecendo características 
fundamentais desse gênero textual 
(atenção à página 85 do livro 
didático). 

- Nos textos da prova: 

·       localizar informações 
explícitas; 

·       inferir informações implícitas; 

·       inferir sentido(s) de uma 
palavra ou expressão: conotação 
e denotação. 

- Em orações analisadas a partir dos 
textos da prova: 

·       identificar o sujeito e  
predicado; 

·       identificar o(s) núcleo(s) do 
sujeito; 

·       classificar o sujeito quanto ao 
tipo (simples, composto, oculto e 
indeterminado). 

 

Turma 804 (prof. André): 
Prova individual: 5,0 
Trabalho em grupo: 2,0 
Teste em dupla: 1,0 
Produções textuais: 2,0 
 
Turmas 801, 803, 805 e 806 
(profª Yandara): 
Produção textual: 3,0 pontos 
Reescrita: 1,0 ponto 
Prova: 5,0 pontos 
Participação e comportamento: 
1,0 ponto 
 
TURMA 802 – AVALIAÇÕES 
Trabalho em grupo sobre 
jornais: 1,0 pt 
Produção textual (crônica): 2,0 
pt 
Teste de gramática (em duplas): 
1,0 pt 
Participação/caderno: 1,0 pt 
Prova: 5,0 pt 

 

 

 


