
8º ano do Ensino Fundamental

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

ARTES VISUAIS - A Arte no final do século XIX:
A invenção da Fotografia;
O Movimento Impressionista;

-Elementos Visuais: Cores
Complementares.

-Os Símbolos e Cultura Adinkra

- Trabalhos em ateliê: 6,0
- Prova: 4,0

CIÊNCIAS -Evolução: evidências evolutivas e
seleção natural.
-Sistemas reprodutores feminino e
masculino.

-Trabalho interdisciplinar:
Música e Evolução - 3,0
pontos
-Trabalho sobre ISTs e
métodos contraceptivos - 2,0
pontos
-Prova: 5,0 pontos
-Caderno com exercícios
resolvidos: 0,5 ponto extra

CIÊNCIAS SOCIAIS - Sociedade disciplinar;
- Sociedade de controle.

Prova: 5,0 pontos

Trabalhos/ demais avaliações:
5,0 pontos

DESENHO MANHÃ:
-Trapézios: Elementos, classificações e
construções

- Tangência: Tangência entre
circunferências e retas; Tangência entre
circunferências

- Concordância: Concordância entre
arcos e semirretas; Concordância entre
arcos

MANHÃ:
Teste em dupla: 2,0 pontos
Pesquisa em grupo: 2,0 pontos
Prova: 6,0 pontos

TARDE:
Avaliação em dupla: 4,0 pontos
Prova: 6,0 pontos



TARDE:
- Tangência: Tangência entre
circunferências e retas / tangência entre
circunferências

- Concordância: Concordância entre
arcos e semirretas / Concordância entre
arcos

EDUCAÇÃO
MUSICAL

Apostila: págs. de 3 a 13 e 17 a 21.
Anotações no caderno de música.
História da Música: Classicismo e
Romantismo. Modinha, Lundu e Choro
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 4/4; Sinais de repetição (ritornello,
Da capo, casa 1 e casa 2). Intervalos:
Tom e semitom. Alterações: bemol,
bequadro e sustenido.
Repertório: Canções trabalhadas por
cada turma na Mostra Musical de 2022.

Prova Institucional: 5,0 pts
Prática musical: 2,0 pts
Trabalho: 3,0 .(2,0 letra escrita
+ 1,0 gravação de áudio)

ESPANHOL
Expressões de tempo, modo, lugar e

intensidade/quantidade;

- Pretérito Imperfeito do Indicativo.

- Compreensão textual

1. Prova individual: 6,0

2. Atividade em grupo (trabalho

sobre os países da Copa do

Mundo que falam espanhol):

2,0

3. Exercício em sala (atividade

de interpretação em trio): 2,0

FRANCÊS Turmas 801 e 803:
trabalho individual:
(4,0): "Une journée
terrible ou Une



Falar sobre os hábitos alimentares

- o léxico da gastronomia
- os verbos prendre, boire e manger
- os artigos definidos, indefinidos e

partitivos
- a frase interrogativa, afirmativa e

negativa

Narrar fatos no passado

- Passé composé com être (incluindo a
concordância)

- Expressões de tempo;

- Passé composé com avoir;

journée formidable".
Trabalho em duas
etapas: 1a versão em
sala de aula (2,0) e
versão final preparada
em casa (2,0)  + prova
individual: (6,0)

Turma 802
Trabalho em grupo: Ma
routine: Fazer dez
frases no Passé
composé (cinco com
auxiliar Etre e cinco
com Avoir) (2,0)+
Vistos das páginas do
livro (2,0) + prova
individual (6,0)

GEOGRAFIA Regionalização dos países do mundo:
países desenvolvidos, subdesenvolvidos
e emergentes.
Subdesenvolvimento e dependência
econômica: os fatores da dependência
econômica, PIB, IDH e renda per capita.
As divisões do continente americano:
As duas formas de se dividir o
continente, o relevo americano, as
colônias de exploração e povoamento.
O continente africano:
Os tipos de clima e vegetação.
Como calcular a amplitude térmica anual
no climograma.
A partilha da África e as fronteiras
artificiais.
A economia africana.
África do Norte e África Subsaariana.
África do Sul e Apartheid.

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

HISTÓRIA Conteúdo:
- O Processo de Independência do
Brasil - Livro Didático: páginas 150-171.
Olhar anotações do caderno.
- O Brasil Império (1822-1889) - Folha
sobre o Brasil Império/Linha do Tempo;

Prova - 4,0 pts
Trabalho em grupo sobre a
Independência do Brasil - 3,0 pts
Teste em dupla sobre Brasil
Império - 3,0 pts



Livro Didático: páginas 178-184 e
198-204. Olhar anotações do caderno.

INGLÊS 8 ano :reading comprehension,
comparatives and superlatives,
Unidades do livro 5 e 6. Vocabulário:
Book genres + adjectives. (para todas
as turmas)

todas as turmas, exceto 801:
Trabalho (2,0) sobre
comparações de animais
bizarros; Teste  (2,0).

Para a 801:
1 - Trabalho (2,0) Book Review
(crítica de livros de quaisquer
idiomas e inclusão de
comparativos);
2 - Teste (2,0)

Prova: 6.0 para todas as
turmas

MATEMÁTICA Manhã, 802 e 804: Congruência de
triângulos; quadriláteros; áreas de
figuras planas; volume do bloco
retangular; medidas de capacidade.
806: Congruência de triângulos;
quadriláteros; áreas de figuras planas;

Manhã: participação (1 ponto);
teste em dupla com consulta (3
pontos); prova 6 pontos.
802 e 804: teste em dupla com
consulta (4 pontos) e prova (6
pontos).
806: 2 trabalhos individuais com
consulta (2 pontos) e prova (6
pontos)

PORTUGUÊS 802
- Interpretação de texto
- Elementos da notícia de jornal
- Análise sintática do período

simples (tipos de sujeito,
transitividade verbal, adjuntos
adverbiais e complementos
verbais)

- Coordenação e subordinação
- Sentido conotativo e denotativo
- Figuras de linguagem (metáfora,

metonímia, hipérbole, paradoxo,
ironia, sarcasmo)

- Livro: Heroínas negras
brasileiras (Jarid Arraes)

804:
- Elementos da Narrativa;
- Interpretação de texto;
- Vozes verbais;

802: prova (5,0) + redação (2,0)
+ trabalho sobre o livro (3,0)

804: Prova (5,0) + Trabalho em
grupo (3,0) + Produção Textual
(2,0)

801,803, 805 e 806:
➔ Atividade de reescrita (a

partir do conto “Venha ver o
pôr-do-sol”) = 1,0

➔ Produção textual em dupla
ou individual  (estrofes de
cordel) = 4,0

➔ Avaliação formal individual -
3ª certificação = 5,0



- Período simples e período
composto;

- Coordenação e Subordinação
no período composto;

- Predicação verbal;
- Transitividade verbal;
- Complementos verbais;
- Adjunto Adverbial;
- Adjunto Adnominal.

801,803, 805 e 806:

Na avaliação formal individual da 3ª
certificação, esperamos que os alunos:

➔ Respondam as questões de
maneira clara e completa.

➔ Em suas respostas discursivas,
evitem desvios de ortografia,
acentuação e pontuação (sobretudo
os que foram comentados e
estudados durante a atividade de
reescrita).

➔ Leiam atentamente e interpretem:
◆ texto poético (cordel), levando

em conta suas características
fundamentais (esquema de rima;
metrificação ou noções básicas
de escansão poética; e
linguagem)

◆ textos jornalísticos (trechos de
notícia e reportagem; manchete,
subtítulo…)

◆ texto não-verbal (imagem)

➔ Façam comparações entre textos

A partir dos textos da avaliação, será
necessário:
➔ Localizar informações explícitas.

➔ Inferir informações implícitas.

➔ Inferir sentido(s) de uma palavra ou
expressão.

Em orações destacadas a partir dos
textos da prova:
➔ Reconhecer e/ou produzir
◆ voz verbal ativa
◆ voz verbal passiva analítica (e o

agente da passiva)



1. Observação importante: aos alunos
das turmas 801, 803, 805 e 806,
solicita-se leitura completa da obra
“Heroínas negras brasileiras em 15
cordéis”, de Jarid Arraes.

2. As seguintes páginas do livro didático
de Português podem auxiliar nos
estudos para prova: página 61; 163 à
165


