
 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 

 

PFV – ANO LETIVO 2019 

 

8º ANO 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

- Fixação dos elementos da escrita musical do 1º trimestre. 

- História da música popular brasileira: Lundu, Modinha, Maxixe e Choro. 

- Técnicas da flauta doce e de outros instrumentos musicais disponíveis aplicadas ao repertório. 

 

FRANCÊS 

Livro PIXEL 2, Unidade 0, Unidades 1 e 2 (lições 1, 2 e 3) Unidade 3 (lições 1 e 2) 

 

Falar sobre as atividades diárias e as atividades de lazer: 

- As atividades do dia; 

- Os esportes e as atividades de lazer; 

- As horas, os momentos do dia e as refeições; 

- O presente dos verbos pronominais; 

- Os verbos faire, jouer, mettre, prendre no presente do indicativo. 

 

Expressar uma vontade, uma possibilidade, um conhecimento e uma obrigação: 

- Os verbos vouloir, pouvoir, savoir e devoir no presente do indicativo. 

 

Falar das roupas e descrever o estilo (o look) de alguém): 

- As roupas, os acessórios e os calçados; 

- As cores, as estampas e outros adjetivos qualificativos. 

 



Descrever fisicamente os cômodos da casa e localizar no espaço: 

- A casa, seus cômodos e seu mobiliário. 

- As expressões de localização (preposições de lugar): au centre (de), au milieu (de), contre, au bout 

(de), au fond (de) etc.; 

- As atividades realizadas na casa (ranger la chambre, faire les devoirs, écouter de la musique etc.); 

- Os adjetivos possessivos (mon, ta, ses, notre, vos, leurs etc.). 

 

Narrar fatos passados: 

- O passé composé com o verbo auxiliar avoir; 

- A formação do particípio passado dos verbos regulares e dos verbos irregulares. 

 

TURMA 802: 

 

Apresentar-se e apresentar alguém: 

- O nome, a idade, a nacionalidade, as preferências; 

- Os verbos être, avoir, aimer, adorer, préférer, détester no presente do indicativo; 

- A frase negativa (NE / N’ + verbe + PAS). 

 

Falar sobre o colégio e sobre a cidade: 

- O horário escolar: os dias da semana e as disciplinas escolares + artigos definidos; 

- A expressão Il y a + lugar (hôpital, cinéma, musée ...); 

- O verbo aller; 

- Os verbos regulares terminados em –ER; 

- Os pronomes interrogativos: comment, quel, où, qu’est-ce que, qui, quand. 

 

Falar sobre as atividades diárias e as atividades de lazer: 

- As atividades do dia; 

- Os esportes e as atividades de lazer; 

- As horas, os momentos do dia e as refeições; 

- O presente dos verbos pronominais; 

- Os verbos faire e prendre no presente do indicativo. 

 



 

HISTÓRIA 

 

-  Iluminismo, Revolução Francesa, Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, Emancipação 

Política do Brasil, Primeiro Reinado, Período Regencial, Segundo Reinado. 

 

ARTES 

 

- Arte Colonial 
- Arte Barroca no Brasil 
- Arte Neoclássica no Brasil 
- Impressionismo 
- Luz e sombra 
 

ESPANHOL 

 

- Compreensão leitora 

Conteúdos linguístico-gramaticais: 

- Pretérito indefinido 

- Pretérito perfeito composto 

- Pretérito imperfeito 

- Possessivos 

- Indefinidos 

- Expressões de tempo, modo, lugar, intensidade 

 

DESENHO 

 

• Quadriláteros: propriedades e construção 

• Tangência e concordância 

• Lugares geométricos: aplicação 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

 

1º Trimestre: 

- Tecidos: 

Estabelecer a relação entre as características das células e a composição da substância intercelular de cada 
tecido com a função que ele desempenha. 

2º Trimestre: 

- Sistema Reprodutor Masculino e Feminino: 

Anatomia e função dos órgãos. 

- Métodos contraceptivos. 

- Ciclo menstrual. 

3º Trimestre: 

- Sistema Digestório: 

Anatomia e função dos órgãos. 

Ação das principais enzimas e dos sucos digestórios. 

- Sistema Cardiovascular: 

Anatomia do coração e dos vasos sanguíneos. 

Pequena e Grande Circulação. 

Sangue: composição e função dos elementos figurados. 

- Sistema Respiratório: 

Anatomia e função dos órgãos. 

Fisiologia da Hematose. 

- Sistema Urinário/Excretor: 

Anatomia e função dos órgãos. 

Glândulas Sudoríparas. 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Contos (Coletânea) 
2) Letras de canção 
3) Charge 
4) Aposto 
5) Frase, oração e período 
6) Período composto: relações de coordenação e de subordinação 
7) Tipos de discurso 
8) Complementos verbais x adjunto adnominal 
9) Funções sintáticas e funções oracionais 
10) Figuras de linguagem: Metáfora, ironia, hipérbole e personificação 
 

INGLÊS 
 

 
 * 802/808: 

 
Vocabulário: 1) Adjetivos (good; bad; incredible; important e etc.); 
                       2) Verbos de ação (to go; to work; to have; to start; to tell e etc);  
                       3) Vocabulário associado a direitos civis - Livro, Unidade 5: "rights" (direitos); "equality" 
(igualdade); "fight" (lutar) e etc.; 
 
Estruturas: 1) Future - will/won't + verbo; 
                    2) Simple Past - verbo TO BE: was/were; wasn't/weren't; 
                    3) Simple Past - verbos regulares (terminando em -ED). Ex: walk --> walked;                     
                    4) Palavras interrogativas (who; when; where; what); 
                    5) Pronomes pessoais (I; you; he; she; it; we; you; they);  
                    6) Adjetivos possessivos (my; your; his; her; its; our; your; their);  
                    7) Pronomes oblíquos (me; you; him; her; it; us; you; them); 
 
Gêneros: crítica de livro; biografia; tirinha. 
 
 
* Demais turmas do 8º: 

Vocabulário: adjetivos; verbos de ação; vocabulário relacionado a trabalho voluntário [Livro, Unidade 8 - 
"volunteering" (trabalho voluntário), "volunteers" (voluntários), "help" (ajudar), "learn" (aprender) e etc.] 
 
Estruturas: 1) Simple Past - verbos regulares (terminando em -ED). Ex: walk --> walked; 
                    2) Simple Past - verbos irregulares (to be; to tell; to have; to make; to sit; to break; to do; to 
take; to go; to meet; to bring e etc.); 
                    3) Past Continuous - verbo to be + verbo principal -ING. Ex: I was walking; 
                    4) Palavras interrogativas (who; when; where; what); 
                    5) Pronomes pessoais (I; you; he; she; it; we; you; they);  
                    6) Adjetivos possessivos (my; your; his; her; its; our; your; their);  
                    7) Pronomes oblíquos (me; you; him; her; it; us; you; them); 
 
Gêneros: artigo; blog; biografia; tirinha. 
 



 

MATEMÁTICA 

 

- Produtos notáveis 
- Fatoração 
- Polígonos (soma de ângulos internos, ângulos internos e ângulos externos) 
- Triângulos (lei angular de Tales e tipos de triângulos) 
- Quadriláteros 
- Ângulos na Circunferência 

 

GEOGRAFIA 

 

– Como funciona o capitalismo; 

– As fases do capitalismo; 

– As teorias econômicas do Capitalismo; 

– Globalização; 

– América Latina; 

 – América Anglo-saxônica; 

 – África. 

 

Turma 802:  

– Globalização; 

– Regionalização do mundo; 

 – Regionalização da América; 

– Formação e características da América Latina; 

– Economia da América Latina. 

Orientação: rever os capítulos do livro didático e refazer os exercícios complementares. 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

- Juventude como categoria social 
- A diversidade das juventudes 
- Indústria cultural 
- Sociedade do controle 
- Cibercultura  
- Ciberativismo 
- Tracking 
- Bolhas de informação 
- Pós-Verdade 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

- Basquete e exercícios físicos. 


