
                         CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVALIAÇÕES E CONTEÚDOS  

                                    I TRIMESTRE 2020- 8° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2:  VALOR 5,0 (CINCO PONTOS) 
DATA / HORÁRIO DISCIPLINA (S) CONTEÚDOS 

07/03 
(Sábado) 

7h30min às 10h30min 

MATEMÁTICA 
já realizada 

Cap. 01: Números reais, potenciação e radiciação - Números Racionais, Dízimas           
periódicas simples e composta (I/P/N) - (parte inteira, não decimal e decimal); 
Cap. 02: Grandezas proporcionais e porcentagem. Grandezas diretamente proporcionais,         
inversamente proporcionais; 

09/03 – 8º A/ 
13/03 – 8º B 

Aula de Redação 

 REDAÇÃO 
já realizada 

Cap. 1: Manchete e notícia de jornal. 

11/03 
(Quarta-feira) 

1º horário 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

já realizada 

Interpretação de texto; Cap. 1: Formação de palavras: Composição por justaposição e            
aglutinação; Hifenização (uso do Hífen) na composição; Cap. 2: Neologismos,          
onomatopeia, estrangeirismo e hibridismos; Variação linguística. 

20/05 (quarta-feira) 
5º horário 

GEOGRAFIA  
 

Cap. 1: O ser humano e o seu lugar no mundo. / Cap. 2: O mundo dividido. 

22/05 (Sexta-feira) 
5º horário 

CIÊNCIAS 
Cap. 01: Fontes e tipos de energias (Origem dos recursos naturais; Recursos renováveis e              
não renováveis); Cap. 02: Transformação e energia; Princípios da conservação de energia. 

01/06 
(segunda-feira)  

5º horário:  
INGLÊS  

Interpretação de texto; Revisão de tempos verbais – Presente Simples e Presente            
Contínuos; Cap. 1: Futuro com Will; Cap. 2: Futuro com To be going to. 

03/06  
(Quarta-feira)  

2º horário 

FILOSOFIA 
 

Cap. 01: Assumir os rumos da própria vida – pensando o tempo e autonomia / Cap. 02:                 
Autonomia – Exercício da responsabilidade / Cap. 03: Eu, o outro e a realidade. 

04/06 (quinta-feira) 
5º horário 

HISTÓRIA  Cap. 01: Revolução na Inglaterra. / Cap. 02: A Revolução Industrial 

10/06 
(quarta-feira}) 

3º horário 
ESPANHOL 

Comprensión lectora; Cap. 01: Apócope, / Cap. 02: Pretérito pluscuamperfecto de           
indicativo / Cap. 03: Condicional de indicativo (regulares e irregulares) 

Atividades 
realizadas até 10/06 

EDUC. FÍSICA 
Trabalho em equipe orientado pelo professor:(Esporte de rede/parede ou invasão          
Futevôlei, Futsal, Natação, Saltos ornamentais e Beisebol). 

Arte 
Cap. 4: Inspirados pela natureza- A natureza como inspiração para a criação artística;             
artistas viajantes e pinturas de paisagens. (Pintura sobre suporte a ser definido -             
Reprodução de paisagem) 

 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1 (Simulado) – VALOR: 4,0 (Quatro pontos) 
DATA / HORÁRIO DISCIPLINA (S) CONTEÚDOS 

12/06 
Sexta-feira 
4º , 5º e 6º 
horários 

 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Interpretação de texto; Cap. 1: Formação de palavras: Composição por justaposição e            
aglutinação; Hifenização (uso do Hífen) na composição; Cap. 2: Neologismos,          
onomatopeia, estrangeirismo e hibridismos; Variação linguística. 

MATEMÁTICA 

Cap. 01: Números reais, potenciação e radiciação - Números Racionais, Dízimas periódicas            
simples e composta (I/P/N) - (parte inteira, não decimal e decimal); 
Cap. 02: Grandezas proporcionais e porcentagem. Grandezas diretamente proporcionais,         
inversamente proporcionais. 

GEOGRAFIA Cap. 1: O ser humano e o seu lugar no mundo; Cap. 2: O mundo dividido 
HISTÓRIA Cap. 01: Revolução na Inglaterra; Cap. 02: A Revolução Industrial 

CIÊNCIAS 
Cap. 01: Origem dos recursos naturais, recursos renováveis e não renováveis principais            
fontes de energia; Cap. 02: Princípio da conservação de energia tipos de usinas de energia               
elétrica. 

ESPANHOL Comprensión lectora; Cap. 03: Condicional de indicativo(regulares e irregulares) 

FILOSOFIA 
Cap. 01: Assumir os rumos da própria vida – pensando o tempo e autonomia  
Cap. 02: Autonomia – Exercício da responsabilidade 

ARTE 

Cap. 01: Um segundo olhar- Elementos constitutivos das artes visuais (proporção,           
perspectiva, movimento) em diferentes produções artísticas. 
Cap. 02: O teatro entra em cena- História mundial do teatro; Gêneros teatrais e suas               
características; estilos cênicos contextualizados no tempo e no espaço. 

EDUC. FÍSICA Esportes de marca (Natação) - Apostila, caderno. 

INGLÊS 
Text comprehesion. Cap. 1: Futuro com Will; Cap. 2: Futuro com To be going to; Cap. 3:                 
Futuro com To be going to x will. 



Observações referentes à Processual 1: 
1. P1-Redação – Atividades avaliativas orientadas pela Professora: Cap. 3: Haicai, Cap. 4: Reescrita de romance juvenil. 

 

 

 

 
 

Atividades diversificadas - valor: 2,0 

Obs.: 

Aplicada e 

orientada 

pelo 

professor. 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Livro paradidático: Sempre haverá um amanhã 

Atividade na sala Google (individual) / Apresentação (pesquisa , cartaz/folder) 
REDAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Jogo + atitude: Cap. 02: Grandezas proporcionais e porcentagem. Grandezas          

diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. 

Atividades práticas: montagem de Tangram (cap. 3) 

GEOGRAFIA 
Atividade diagnóstica em classe: Cap. 1: O ser humano e o seu lugar no mundo; 
Atividade Sala Google: Cap. 4: O mundo integrado/ Cap.5 – A população mundial.  

HISTÓRIA 
Seminário e atividade na sala Google: 

Cap. 4: EUA: Independência e Guerra civil 

CIÊNCIAS 
Atividade prática- Montagem de circuitos elétricos com arduino e com o site Tinker             

cad. Capítulos 3 e 4. 

INGLÊS Atividade da sala Google - Cap. 3: Futuro com To be going to x will. 

ESPANHOL Apresentação de países da cultura hispânica: trabalho escrito.  

FILOSOFIA Atividade da sala Google: Cap. 3: Eu, o outro e a realidade 

ARTE 

Cap. 02: O teatro entra em cena- História mundial do teatro; Gêneros teatrais e suas               

características; estilos cênicos contextualizados no tempo e no espaço. 

(Pintura sobre suporte a ser definido - Reprodução de paisagem). 

EDUC. FÍSICA Apresentação do trabalho sobre o esporte que foi pesquisado na P2. 

 

 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES DO I TRIMESTRE (Período da 
quarentena) :  
 
1- Avaliações: Processual 2 (5,0 pontos) e o Simulado(4,0 pontos) acontecerão no horário online,              
com acompanhamento do professor. No momento da aula, será liberado o link de acesso à avaliação,                
através do google formulário. 
2- A atividade diversificada (2,0 pontos) e atividades diárias (tarefas de casa pontuadas- 1,0 ponto),               
serão orientadas pelo professor de cada disciplina durante as aulas online. 
3- O Projeto Empreendedorismo (2,0 pontos) também será retomado e em breve enviaremos novo               
comunicado com as orientações. 
4- O calendário de Avaliações Formais (6,0 pontos) será divulgado posteriormente.  
5- Os resultados das avaliações serão postados no SEI e poderão ser visualizados através da área                
restrita do site. 
6- SEGUNDA CHAMADA—CASO O ALUNO ESTEJA IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR A AVALIAÇÃO NA DATA             
AGENDADA, SOLICITAMOS QUE A FAMÍLIA ENVIE E-MAIL PARA A COORDENAÇÃO COM A JUSTIFICATIVA ATÉ 48H               
APÓS A FALTA. 
7- Feriado-11/06 (quinta-feira) -Feriado Corpus Christi.  
12/06- Sexta-feira,  teremos atividades  online normalmente. 
 

O CRONOGRAMA ACIMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES           
PEDAGÓGICAS 
 

 

 
Atenciosamente,  



Coordenação Pedagógica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


