
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
SETOR DE SUPERVISÃO E EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA

ROTEIROS DE ESTUDO  - 8º ANO- PFV - ANO LETIVO 2018

1.EDUCAÇÃO MUSICAL – 8º ANO

8º ANO (801 e 803)

1) Elementos da música e da grafia musical:
Pentagrama;
notas musicais, incluindo as notas suplementares em clave de sol;
figuras de som e de silêncio: semibreve até colcheia; 
compassos simples: binário, ternário e quaternário; travessão simples e travessão duplo;
sinais de intensidade: pianíssimo (pp),  piano (p), mezzo piano (mp), mezzo forte (mf), forte (f), for-

tíssimo (ff), crescendo e diminuendo;
sinais de repetição: ritornello, ritornello com casa de 1ª e 2ª vez, Da capo; Da Capo al Fine; Al 

Segno. 
tom e semitom;
alterações: sustenido, bemol e bequadro;
noções de intervalo (classificação quanto ao tamanho e forma de execução: harmônico e melódico –

ascendente e descendente)
2) História da Música Ocidental:

• Impressionismo
3) Música Brasileira – Gêneros e Movimentos Populares:

• Lundu, Modinha, Maxixe, Choro, Samba, Teatro de Revista e Marcha
4) Flauta Doce:

• Posições trabalhadas em aula (notas naturais: dó3 a lá4; notas alteradas: sib3; fá#3 e 4 e ré#3).
5) Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do Colégio Pedro.

8º ANO (802 e 804)

1) Elementos da música e da grafia musical:
Pentagrama;
notas musicais, incluindo as notas suplementares em clave de sol;
figuras de som e de silêncio: semibreve até colcheia; 
compassos simples: binário, ternário e quaternário; travessão simples e travessão duplo;
sinais de intensidade: pianíssimo (pp),  piano (p), mezzo piano (mp), mezzo forte (mf), forte (f), fortíssimo 

(ff), crescendo e diminuendo;
sinais de repetição: ritornello, ritornello com casa de 1ª e 2ª vez, Da capo; Da Capo al Fine; Al Segno. 
tom e semitom;
alterações: sustenido, bemol e bequadro;
noções de intervalo (classificação quanto ao tamanho e forma de execução: harmônico e melódico – ascen-

dente e descendente)
2) História da Música Ocidental:

• Impressionismo
3) Música Brasileira – Gêneros e Movimentos Populares:

• Lundu, Modinha, Maxixe, Choro,
4) Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do Colégio Pedro.

2. HISTÓRIA – 8º ANO
8o ano fundamental
as conjurações.
a corte portuguesa no Brasil.



o primeiro reinado.
o período regencial.
o segundo reinado.
livro : unidades 6 e 8.

3.MATEMÁTICA – 8º ANO

⟹Ângulos e Polígonos.
⟹Triângulos em geral.
⟹ Arcos e ângulos na circunferência.
⟹Expressões Algébricas; Cálculo do valor Numérico, Operações com Polinômios.
⟹Produtos Notáveis.
⟹Fatoração.

4.PORTUGUÊS – 8º ANO
• O texto jornalístico: elementos da notícia
• Poema: verso, estrofe, rima, ritmo, identificação de soneto
• Conto: estrutura do conto e elementos da narrativa
• Denotação e conotação
• Figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia, antítese, personificação, hipérbole
• Termos da oração: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento 

nominal, aposto
• Funções sintáticas dos termos oracionais.

5.CIÊNCIAS – 8º ANO
1) CÉLULAS E TECIDOS:

a. Divisão Celular
b. Conceito de Mitose e Meiose: Diferenças Entre Elas.
c. Núcleo, Cromossomos e DNA.
d. Organelas e suas Funções 
e. Tecidos:  Epitelial  Glandular  (Glândulas  Endócrinas  e  Exócrinas),  Adiposo,  Sanguíneo,

Cartilaginoso e Ósseo (Características e Funções no Organismo Humano).

2) REPRODUÇÃO HUMANA
a. Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino e Feminino.
b. Métodos Contraceptivos (Camisinha e Pílula Anticoncepcional; Prevenção às DST).
c. Ciclo Menstrual. Hormônios.
d. Fecundação e Nidação. Anexos Embrionários.
e. Formação e Tipos de Gêmeos.
f. Determinação Genética do Sexo.

3) FISIOLOGIA HUMANA:
I. Sistema Digestório:

a. Nutrientes: Alimentos Construtores, Reguladores e Energéticos.
b. Calorias. Fibras. Análise de Rótulos de Alimentos.
c. Anatomia e Fisiologia: Órgãos e Funções.
d. Ação das Principais Enzimas e dos Sucos Digestórios: Etapas da Digestão.

II. Sistema Circulatório:
a. Anatomia e Fisiologia: Órgãos e Funções.
b. Coração, Vasos Sanguíneos e Sangue.
c. Grande e Pequena Circulação: Circuitos do Sangue.
d. Hematose: Diferenças entre Sangue Venoso e Sangue Arterial.



III. Sistema Respiratório:
a. Anatomia e Fisiologia: Órgãos e Funções.
b. Hematose nos Alvéolos.
c. Entrada e Saída de Ar dos Pulmões.
d. Ação do Diafragma.

  6. DESENHO – 8º ANO
8º ANO 

806 (Prof. Carina) - Lugares Geométricos; Construções de Quadriláteros; Tangencia e Concordância

Demais turmas
- Lugares geométricos: circunferência de círculo; mediatriz, bissetriz, par de paralelas e par de arcos 
capazes;
- Quadriláteros: paralelogramos; trapézios e trapezóides;
– Tangência e concordância entre reta e circunferência e entre duas ou mais circunferências;
– Aplicação do conceito de arco capaz a tangência;
– Arcos na arquitetura.

7. INGLÊS – 8º ANO

UNIDADES DO LIVRO: Unidades 1 até 8

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO: 

. Present Simple - Present Continuous, Will, Comparative and Superlative forms, Simple Past (verb to be, 
regular verbs, irregular verbs), Past Continuous, Simple Past X Past Continuous

. Movie and book genres, Occupations, Personality adjectives, Kinds of TV shows, False cognates, 
Housework chores, Types of relationships
TEMAS:  What a wonderful world; Looking to the past; The entertainment industry, Relationships, 
Volunteering

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; inferência lexical; 
referência pronominal e numérica.

8. GEOGRAFIA – 8º ANO
1o trimestre:
Conceito e Características do Capitalismo (caderno), Socialismo (caderno) e Globalização (p. 34, 35 e 36).
2o trimestre: AMÉRICA:
- Semelhanças entre os países da Am. Latina (p. 138-140, 157)
- Relações entre Am. Anglo-Saxônica e América Latina (p. 138-139 e 157)
3o trimestre: ÁFRICA:

Folha anexada
2ª REVISÃO (E ÚLTIMA) DE GEOGRAFIA 1 – Quais as principais características do Apartheid ocorrido na
África do Sul? 
As vítimas do Apartheid estudavam em uma escola diferente da dos brancos, com conteúdo planejado para
mantê-los na classe trabalhadora. Frequentar universidades era proibido. E, a partir de 1953, vários outros
ambientes passaram a ser demarcados como “somente para brancos”, como áreas municipais, bancos de
praça, ônibus, restaurantes e hospitais. 
2 – Em que ano se iniciou e terminou o Apartheid e quais foram as reações locais? 
1948. Grupos de resistência ao Apartheid começaram a surgir desde 1949 e sempre foram enfrentados com
violência  pelas  autoridades.  A  oposição era  constantemente  detida/presa,  grupos de  resistência  eram
desmantelados. 
3– Quais os principais fatores que influenciaram o fim do Apartheid?
O enfraquecimento da economia, sobretudo por meio dos embargos comerciais e sanções da ONU.
4 – Onde o grupo terrorista Boko Haram atua?
 Norte da Nigéria e Camarões. 
5 – Como o Boko Haram surgiu? 



O surgimento do Boko Haram ocorreu em 2002 como uma seita e como uma instituição de ensino gratuita
para  as  pessoas  que  não  podiam  pagar  pelas  instituições  de  alto  custo.  Assim,  o  fator  dinheiro  e  a
resistência à educação ocidental fez com que várias famílias muçulmanas e pobres escolhessem matricular
seus filhos nesta escola extremista. 
6 – Qual o objetivo do Boko Haram?
 Combater os princípios e legados ocidentais deixados pela colonização britânica no país, é a construção de
uma república islâmica, implantando a sharia. 

7 – O que foi o genocídio de Ruanda? 
Foi um desdobramento da guerra civil ruandesa e ocorreu em 1994. O presidente do país foi assassinado e
extremistas hutus começaram um intenso massacre étnico, que vitimou 800 mil pessoas tutsis no país. 
8 – Qual foi a consequência do genocídio de Ruanda para o Congo? 
O genocídio de Ruanda ocasionou a migração em massa de hutus e tutsis para o Congo. A etnia tutsi passou
a ser mais uma vez perseguida tanto pelos hutus quanto pelos  congoleses, o que ocasionou a primeira
guerra civil do Congo.
 9 – Qual é a motivação do atual conflito no Congo? Qual sua consequência? 
Os  conflitos  que pairam no Congo perpassam  questões  políticas  (ditadura),  econômicas  (país  rico  em
coltan),  étnicas  e  culturais  (perseguição  a  etnias).  As  violações  dos  direitos  humanos  ainda  são
generalizadas e incluem mutilações físicas, assassinatos, violência sexual, prisões arbitrárias e detenções
em condições desumanas. 
10 – O que motivou a separação do Sudão e Sudão do Sul? 
O aspecto religioso. O Sudão é predominantemente muçulmano enquanto o Sudão do Sul é cristão. 
11 – O que motivou a colonização e o imperialismo na África? 
As principais razões foram a necessidade de obter matérias-primas e de ampliar o mercado consumidor
para as indústrias europeias no século XIX. 
12 – Como se deu a Partilha da África no século XIX? 
A Partilha da África foi feita, no século XIX, de modo a atender aos interesses europeus, desconsiderando as
características, os interesses e os direitos das populações africanas. 
13 – Cite as razões para a descolonização da África. 
Entre as principais razões, estão o enfraquecimento das potências coloniais, em razão da II Guerra Mundial,
o apoio da opinião pública mundial aos movimentos de libertação, o apoio dos EUA e da União Soviética
aos processos de libertação, com o objetivo de atrair os novos países para sua esfera de influência. 
14 – Quais foram as consequências do neocolonialismo para o continente africano? 
Com o fim do domínio  colonial,  as  fronteiras  impostas  pelos europeus  não se  alteraram,  e tensões e
rivalidades étnicas resultaram em guerras civis sangrentas. A falta de bases políticas locais comprometidas
com  os  países  africanos  permitiu  que  a  disputa  entre  grupos  rivais  se  intensificasse,  gerando  grande
instabilidade política no continente.

9. FRANCÊS - 8º ANO



Unité 1 - Leçons 1, 2 et 3
Expressar uma vontade, uma possibilidade, uma noção e uma obrigação 
Os verbos vouloir, pouvoir, savoir e devoir no presente do indicativo 
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, 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)/ Tu
devrais, Il/Elle devrait + verbo no infinitivo, os interrogativos quel(s), quelle(s)
Expressar uma opinião sobre os diferentes estilos de vestir 
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 (vocabulário das tarefas domésticas) / as negações:  ne...
jamais, ne... plus etc...
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

Material utilizado: Pixel 2 (livro texto e caderno de exercícios), Editora CLE Internacional 

10. CIÊNCIAS SOCIAIS– 8º ANO

AGUARDANDO O ENVIO PELA EQUIPE

11. ARTES VISUAIS – 8º ANO
1) ARTE COLONIAL BRASILEIRA: Conceitos, definições e principais artistas
2) BARROCO NO BRASIL ( REVISÃO EUROPA) : Conceitos, definições e principais artistas
3) A Arte do século XIX no Brasil e na Europa: do Neoclássico ao Impressionismo 3.1) A imagem neoclássica: 
características e principais artistas Brasil e Europa
3.2) A Missão Artística Francesa
3.3) A imagem no romantismo: características e principais artistas Brasil e Europa 3.4) A Academia de Belas 
Artes no Brasil (primeiros anos)
3.5) As características estéticas e formais do Realismo na Europa e no Brasil: Características do Realismo
3.6) A Arte Brasileira no final do século XIX. Características e artistas
3.7) A fotografia: conceito e técnicas. Características
 3.8) As características estéticas e formais do Impressionismo na Europa e no Brasil: Pintura; - O sentido 
visual na Arte; Principais artistas na Europa e sua influência sobre artistas brasileiros.
TRAZER LÁPIS DE COR 


