
 

 

8º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2022 

 

  
DISCIPLINA 

  
CONTEÚDO 

  
AVALIAÇÃO 

ARTES 
VISUAIS 
  

Arte Brasileira no Século XIX 
 
- Missão Artística Francesa. 
- Neoclassicismo.  
- Artistas Acadêmicos. 
- Realismo e Romantismo. 
- Gêneros de Pintura. 
 
Artistas Contemporâneos e suas citações 
históricas: Gê Viana e PV Dias. 

Práticas de Ateliê  e Pesquisas 
Visuais: 6,0  
 
Avaliação Formal: 4,0 

CIÊNCIAS 
  

- Sistema cardiovascular. 
- Sistema urinário. 
 
 

Trabalho sobre doação de 
sangue: 1,5 
Teste em dupla: 2,0 
Caderno e exercícios: 1,5 
Prova: 5,0 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

-Ideologia.  
- Indústria Cultural. 
- Concentração dos meios de comunicação. 
- Consumismo. 
- Contra-hegemonia. 

Prova: 5,0  
Trabalhos / demais avaliações: 
5,0 

DESENHO - Triângulos: elementos, classificações e 
construções; 
- Quadriláteros: elementos; paralelogramos 
(elementos, classificação e construções) 

Manhã: Teste em dupla (2,0 
ptos) 
Trabalho em grupo (2,0 ptos) 
 
Tarde: Trabalho individual (1,0 
pt) 
Trabalho em dupla (3,0 ptos) 
 
Prova formal individual (todas 
as turmas): 6,0 ptos 

EDUCAÇÃO 
MUSICAL 

- Apostila: págs. de 3 a 13. Anotações no 
caderno de música. 
- História da Música: Classicismo e 
Romantismo. 
- Teoria e escrita musical:  Notas: dó3 ao 
sol4 (partitura e flauta), Figuras de ritmo 
(semibreve a semicolcheia, ponto de 
aumento e ligadura), compassos 2/4, 3/4 e 

Manhã: Prática musical (3,0 
ptos), , Trabalho sobre 
Classicismo e Romantismo 
brasileiras (3,0 ptos). 
 
Tarde: Prática musical (3,0 
ptos), , Trabalho sobre 



 

4/4; Sinais de repetição (ritornello, Da capo, 
casa 1 e casa 2); sinais de andamento, 
agógica e intensidade. Intervalos: Tom e 
semitom. Alterações: bemol, bequadro e 
sustenido. 
- Repertório: Pequena serenata noturna. 

Classicismo e Romantismo 
brasileiras (3,0 ptos). 
 
Prova formal individual (todas 
as turmas): 4,0 ptos 

ESPANHOL 
 
 

- Compreensão e análise de texto. 
- Pretérito Perfecto/Pretérito Perfecto. 
- Compuesto (formas e usos). 
- Pretérito Indefinido/Pretérito. 
- Perfecto Simple X Pretérito. 
- Perfecto/Pretérito Perfecto. 
- Compuesto (contrastes). 
 

Manhã/ Tarde  

1.    Prova individual: 6,0 

2.    Atividade em grupo 

(análise dos verbos da 

reportagem e apresentação 

de um vídeo sobre a mesma): 

3,0 

3.    Exercício em sala 

(atividade em dupla): 1,0 

FRANCÊS 
  
  
  
  

Módulo 2 do Livro C’est Nous!  
(8o ano); 
 
Narrar fatos no passado 
 
- Le passé composé (com auxiliar être); 
 
- Expressões de tempo. 

801 e 803: 
Trabalho em grupo (2,0 pts); 
Teste individual com consulta 
(1,0 pt); 
Caderno e livro em dia (1,0 pt); 
Prova formal individual (6,0 pts) 
 
802: 
Trabalho em grupo (2,0 pts); 
Atividades em sala (2,0 pts); 
Prova formal individual (6,0 pts) 
 

GEOGRAFIA 
  

1) Formas de concentração de capital: fusões 
e aquisições, monopólios e oligopólios, 
trustes, cartéis e holdings. 
2) As empresas multinacionais, sua 
expansão e objetivos. 
2) Primeira, segunda e terceira revolução 
industrial. 
3) O encolhimento virtual das distâncias. 
4) A globalização: suas características e 
desigualdades. 
5) Os blocos econômicos. 
6) Regionalização do mundo: países 
desenvolvidos, subdesenvolvidos e 
emergentes. 
6) Os indicadores socioeconômicos: PIB, 
renda per capita e IDH. 
7) Subdesenvolvimento e dependência 
econômica. 
8) O continente americano: aspectos físicos 
(relevo e zonas climáticas). 

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



 

9) A divisão do continente segundo o critério 
físico e humano. 
10) Colônias de exploração e povoamento 
nas Américas: suas características.  
 

HISTÓRIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- A Revolução Francesa (1789-1799) - Livro 
didático Capítulo 4; 
 
- O Período Napoleônico (1799-1815) - Livro 
didático Capítulo 4; 
 
- A transferência da Corte portuguesa para o 
Brasil (1808) - Livro didático p: 150-152; 
 
- O governo de D. João no Rio de Janeiro 
(1808-1821) - Livro didático p: 153-163 + 
folha "O Rio de Janeiro, capital do Reino". 

- 6,0 pontos: Trabalho 
interdisciplinar - História e 
Língua Portuguesa: 3,0 pts; 
 
- Folha de exercícios sobre a 
Revolução Francesa: 2,0 pts; 
                  
- Folha de exercícios "O Rio de 
Janeiro, capital do Reino": 1,0 pt; 
 
- 4,0 pontos: Prova. 

INGLÊS 
- will - going to (formas afirmativa, negativa 

/interrogativa).           

- past continuous x past simple, vocabulário do 

livro (sinônimos, sufixos e prefixos). Unidades 

2,3 e 4. 

 

turma 801: teste em dupla do 
reader 1,0 + writing task em 
dupla 3,0 + prova 6,0  

turmas 803, 805 e 806: 2,0 
pontos do video comprehension 
test + 2,0 pontos writing task + 
prova 6,0 

 turmas 802 / 804: writing task 
1,0 + listening task 2,0 + teste do 
reader 1,0 + prova 6,0 
  

MATEMÁTICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Manhã: equações do 1º grau e do 2º grau, 
plano cartesiano, sistema de equações do 1º 
grau, com 2 incógnitas, grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais; 
 
802 e 804: Potenciação e radiciação; valor 
numérico de expressões algébricas; gráfico de 
equação do 1° grau; sistemas de equações do 
1° grau com 2 incógnitas; 
 
 
 
806: potenciação e radiciação, valor numérico 
de expressões algébricas, equações de 1º 
grau e do 2º grau (ax²=b), sistemas de 
equações do 1º grau com 2 incógnitas, 
sequências recursivas e não recursivas 

Manhã: participação (1 pt), teste 
em dupla (1 pt), teste individual 
com consulta (2 pts) e prova 
(6pts); 
 
 
 
802 e 804: trabalho em grupo 
(3pt); trabalho em dupla (1 pt). 
Prova (6pts) 
 
 
 
 
 
 
806: prova (6 pts) e 4 trabalhos 
individuais com consulta (1 pt 
cada) 

PORTUGUÊS 
  

Na avaliação formal individual da 2ª 
certificação, esperamos que os alunos: 

Turmas 801, 803, 805 e 806: 
➔ Reescrita da crônica = 1,0  



 

  
➔ Respondam as questões de maneira 

clara e completa. 
 
 
➔ Leiam atentamente e interpretem um 

conto, levando em conta seus 
elementos da narrativa (narrador, 
personagens, tempo, espaço e enredo). 

 
A partir do texto da avaliação, será 
necessário: 
➔ Localizar informações explícitas. 

 
➔ Inferir informações implícitas. 

 
➔ Inferir sentido(s) de uma palavra ou 

expressão. 
 
➔ Reconhecer tipos de discurso (direto, 

indireto e indireto livre). 
 
Em orações destacadas a partir do texto da 
prova: 
➔ Classificar verbos de acordo com sua 

transitividade ( V.I. = verbo intransitivo; 
V.T.D. = transitivo direto; V.T.I. =  
transitivo indireto; V.T.D.I. =  transitivo 
direto e indireto). 

 
➔ Identificar complementos verbais e 

classificá-los (O.D. = objeto direto; O.I. = 
objeto indireto). 
 

➔ Identificar verbo de ligação e predicativo 
do sujeito. 

 
➔ Reconhecer e classificar adjuntos 

adverbiais. 
 
1. Observação importante: aos alunos das 
turmas 801, 803, 805 e 806, solicita-se leitura 
completa da obra “Venha ver o pôr-do-sol e 
outros contos”, de Lygia Fagundes Telles. 
 
2. As seguintes páginas do livro didático de 
Português podem auxiliar nos estudos para 
prova: 

p. 13 - 19 
p. 103 
p. 131 (no quadro explicativo da p. 131, 
desconsiderar o conceito de “regência 
verbal”)  
p. 229 e 231 

 

 
➔ Averiguação do material 

didático (folhas) = 0,5  
 
➔ Produção textual - notícia 

(trabalho interdisciplinar 
Português - História) = 1,5 

 
➔ Produção textual - 

continuação do conto 
“Venha ver o pôr-do-sol” = 
2,0  

 
➔ Avaliação formal individual - 

2ª certificação = 5,0  

 


