
 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Jessica Soares de S. C. Muniz        Disciplina: Ciências   Série: 8º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

 

     18/02 

 

 

TB1 - Trabalho 

 

 

3 

 
 
 

Tecidos para todo o corpo 

 
Trabalho individual. Deverá ser feito um desenho de cada 

um dos tecidos a seguir: Epitelial, ósseo, cartilaginoso, 
adiposo, sanguíneo, muscular liso, muscular estriado 
esquelético, muscular estriado cardíaco e nervoso. 

Cada desenho deve estar em uma folha A4, deve ser 
pintado, devidamente identificado e ao lado escrever 
resumidamente as características principais de cada 

tecido. Somente a capa poderá ser impressa. 
 

06/03 SI- Simulado UCB 3 Revisão dos conteúdos do 7º ano – Fungos,  
protistas, moneras e vírus. 

Livro 7º ano 
         Capítulos 22, 23 e 24. 

 

17/03 

 
TB2 - Trabalho 

 
2 

 
Construção de um sistema digestório com 

massa de modelar 

Usando papel no tamanho A4, deverá ser feito um esboço do 
corpo humano e com massa de modelar construir o sistema 
digestório em cima desse esboço. Individual ou em dupla. 

Mais informações em sala. 

 

24/03 

 
PR1 - Prova 

 
10 

 
Capítulo 2: Estudo das células. 

           Capítulo 3: Tecidos para todo o corpo 
Capítulo 4: Sistema digestório. 

Livro paradidático – Algo está acontecendo 
 
 

 
Livro (Capítulos 2, 3 e 4); 

Lista de exercícios; 
Caderno. 

Livro paradidático – Algo está acontecendo 
 

 
Durante o 
bimestre 

 
TD – tarefas diárias 

 
2 

 
Atividades diversas: Tarefas de casa e sala 

 
Informações em sala de aula 

 
 



 
 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Kleber Francisco de Oliveira           Disciplina: Educação Física      Série: 8 º ano B 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

14/02/2020 

 

Trabalho Prático (TB) 

 

5,0 

 

Atividade física e saúde. 

 

Inicialmente, os alunos terão uma aula teórica/expositiva detalhando 

conceitos de VO2 máx e como aferi-lo indiretamente. Em seguida, os 

mesmos serão submetidos a alguns testes individuais (peso, altura, 

resistência de 1000 metros e dobra tricipital), porém daremos ênfase ao 

teste de 1000 metros, para coleta de dados e cálculo do VO2 Máx. 

Em casa, os alunos deverão analisar o seu resultado e qualificar o seu 

rendimento em relação a tabela de classificação.  

Em seguida o aluno deverá realizar uma pesquisa sobre ações práticas para 

aumento do seu VO2 Máx (nível de condicionamento físico) como tipos de 

atividades indicadas, tempo de execução delas. 

 

06/03/2020 

 

Trabalho Escrito (TB) 

 

5,0 

 

Esportes de marca, precisão e invasão. 

 

O aluno terá disponível uma apostila sobre o assunto no portal do colégio, a 

partir do dia 03 de fevereiro de 2020. A atividade consiste em estudar a 

apostila, responder um questionário que consta nas últimas páginas da 

apostila e entregar ao professor na data determinada. 

 

Durante o 

bimestre 

  

Participação nas Aulas 

(PA) 

10,0  

Esportes de marca, precisão e invasão, Atividade 

física e saúde. 

 

Participação Ativa durante as aulas práticas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jacir Gonçalves            Disciplina: Ensino Religioso    Série: 8º ano B 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

03 e 05/03 

 

 

TB1- Trabalho 

 

0 a 10 

 

Caps. “Retrato de Deus”, “O inimigo número 

um”, “Criação com propósito” e “A guerra 

começou” 

 Livro didático, internet.  

 A classe será dividida em quatro grupos, cada grupo 
terá um capítulo para ser trabalhado. 

 Após a leitura as partes serão divididos pelo  
número de membros do grupo. Cada aluno prepara sua 
apresentação individual em Power Point, e entrega em pen 
drive para o líder do grupo que irá reunir os slides para o dia 
da apresentação em sala de aula. 

 Apresentação- 5 pontos. 

 Slides- 3,5 pontos. 

 Tempo- 1,5 ponto.   

Obs. (O professor fará as orientações e acompanhamento 
em sala de aula.) 

 

24/03 

 

PR1- Prova 

 

0 a 10 

Caps. “Retrato de Deus”, “O inimigo número 

um”, “Criação com propósito” e “A guerra 

começou” 

 Livro didático 

 Prova objetiva e dissertativa. 

 

31/03 

 

 

AT1- Exercícios 

 

0 a 10 

Caps. “Retrato de Deus”, “O inimigo número 

um”, “Criação com propósito” e “A guerra 

começou” 

 Livro didático.  

 Responder as tarefas dos capítulos 1 a 4 durante o 
Bimestre. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Elaine Pereira de Santana         Disciplina: Espanhol     Série: 8° ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

05/03/2020 

 

Simulado - SI 3.0 Revisão de conteúdos anteriores 

 

 

Livro Língua Espanhola 7 

16/03/2020 

 

Trabalho: “Argentina – 

ubicación geográfica, 

puntos turísticos, cultura 

y gastronomia”. – TB 

5.0 Livro Língua Espanhola 8 

Internet 

Power point 

Pesquisar sobre a Argentina, localização, pontos turísticos, cultura, 

comidas típicas e imagens. O trabalho é individual e em Espanhol. 

Manuscrito ou impresso. Pesquisar na internet e livro Língua 

Espanhola 8. 

23/03/2020 

 

Prova - PR 10 Capítulos 1 e 2 – Mis planes/Interpretación de 

Texto/Crónica/Estados de ánimo/Uso de los 

posesivos: adjetivos y pronombres/Mi 

comunicación/Género textual: El lenguaje de 

SMS/Apócope 

Livro Língua Espanhola 8 

 

Durante o 

bimestre 

 

 

Atividades do livro - 

TD 

2.0 Capítulos 1 y 2 – Mis planes/Interpretación de 

Texto/Crónica/Estados de ánimo/Uso de los 

posesivos: adjetivos y pronombres/Mi 

comunicación/Género textual: SMS/Apócope 

Livro Língua Espanhola 8 

O aluno deverá realizar as tarefas do livro conforme orientação da 

professora. 

 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Adriano Gárgano Cavalheiro           Disciplina: Geografia    Série: 8º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

17/02 

Nota de Atividade 

(AT1) 7,0 

Capítulo 1 – Organização das Nações Unidas 

(ONU) 

Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios.  

A atividade consistirá na produção de um texto em grupos 

em sala de aula. 

 

06/03 Simulado (SI1) 3,0 Conteúdo do 7º ano. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

 

23/03 Prova (PR2) 10,0 

Capítulo 2 – Organizações internacionais. 

Capítulo 3 – Poder paralelo. Caderno. Livro Didático. Internet. Listas de exercícios. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Maria Aparecida Rocha Santana           Disciplina: Gramática    Série: 8 ano B 

 
 

Data  

 

Tipo de Avaliação 

 

Peso 

 

Conteúdo  

 

Onde encontrar? Como fazer? 

 

05/03 

 

SI - Simulado 

 

3 

Leitura e interpretação –acentuação gráfica - 

exercícios de fixação - recursos da língua em 

variação – pronomes relativos – concordância verbal 

 

Capítulo 1 do livro didático – caderno do aluno - exercícios extras em 

sala e portal. 

 

25/03 

 

PR2 – prova escrita 

 

10 

Leitura e interpretação – Construção do sentido – 

recursos da língua em variação – pronomes relativos 

– concordância verbal e nominal – vírgula - 

exercícios de fixação 

 

Caderno do aluno - Capítulo 1 e 2 do livro didático – Listas do portal 

Durante o 

Bimestre 

 

AT – reescrita 

 

2 

 

Leitura - Interpretações – reescritas – na leitura do 

livro paradidático o aluno deverá escolher um 

capítulo, com a orientação do professor em sala, e 

apresentará um seminário, explicando os aspectos 

do capítulo, detalhando a obediência. 

 

Livro paradidático – caderno do aluno – feitos em sala de aula com a 

orientação do professor – Livro A droga da obediência  

Durante o 

Bimestre 

 

TD – tarefa de casa 

 

2 

 

Tarefas de casa 

 

Livro didático – caderno do aluno – exercícios do livro didático e 

exercícios de fixação orientados pelo professor em sala de aula, 

dando continuidade ao que foi feito em sala. 

Durante o 

Bimestre 

TB - trabalho 3 Pesquisa: Variação linguística – pronomes – 

concordância  

Internet – livros didáticos – caderno do aluno - o aluno irá pesquisar 

o tema dado pelo professor e fará exemplos do seu cotidiano 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jonathas Silva Oliveira              Disciplina: História     Série: 8ºEF B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

06/03 

 

SI1 – Simulado bimestral 3,0 

pontos 

Simulado CPB Conteúdo referente ao ano anterior 

11/03 AT1 – Atividade bimestral 5,0 

pontos 

Capítulo 1 – Transformações na Inglaterra dos 

séculos XVII e XVIII 

 

Seminário a ser apresentado em grupos de até 5 integrantes 

- todos devem apresentar o seminário 

- os temas serão divididos previamente pelo professor 

- o seminário deverá ser apresentado em slides (powerpoint) 

- a nota será dividida em conteúdo e apresentação 

25/03 

 

PR1 – Prova Bimestral 10,0 

pontos 

Capítulo 3 – As luzes da razão 

Capítulo 4 – Estados Unidos: da formação à Guerra 

de Secessão 

Livro didático: Pág. 51 a 85 

Lista de exercícios 

Caderno do aluno 

No decorrer 

do bimestre 

TD1 – Tarefas em sala 

de aula e para casa 

2,0 

pontos 

Tarefas diárias Livro didático 

Outras atividades 

 
 



   
 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 
 

Professora: Júnia Helena Xavier dos Santos                   Disciplina: Língua Inglesa                  Série:  8º  ano B 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

05/03 

 

SIMULADO (SI1) 

 

3 

Interpretação de Texto; Countries, nationalities and 
languages; Simple presente and Simple past 
(affirmative, negative and interrogative); Questions 
and short answers; Regular and Irregular verbs (Past 
Tense ). 

Livro didático (unidade 1); e conhecimentos prévios. 

 

19/03 

 

TRABALHO 

INDIVIDUAL (TD1) 

 

2 

Action Words Picture Dictionary – Dicionário Ilustrado 
de 20 verbos irregulares e frases como exemplos. 

Confeccionar um dicionário ilustrado, em folha sulfite A4, escolhendo 
20 verbos irregulares da lista de verbos, do livro de inglês,  na p. 143 
ou da última página da apostila turbo. Usar desenhos, gravuras ou 
scrapbook para representar cada um deles,  e escrevê-los, abaixo dos 
desenhos, nas três formas: Base form, Simple past e Past Participle. 
Abaixo da lista de verbos o aluno deverá escrever 5 frases para cada 
forma verbal. 5 para o base form, 5 para o simple past e 5 para o past 
participle.O trabalho deve ser entregue em folha sulfite com uma capa 
com o nome da matéria,  nome do aluno, a  série  e a data. Todo o 
trabalho será em inglês. Pode ser manuscrito ou digitado. 

 

26/03 

 

PROVA (PR1) 

 

10 

Interpretação de Texto; Countries, nationalities and 
languages; Simple presente and Simple past 
(affirmative, negative and interrogative); Questions 
and short answers; Regular and Irregular verbs (Past 
Tense ). 

Livro didático (unidades 1 e 2); Apostila Turbo; e o que tiver anotado 
no Caderno. 

 

     02/04 

 

TAREFAS (AT1) 

 

5 

Interpretação de Texto; Countries, nationalities and 
languages; Simple presente and Simple past 
(affirmative, negative and interrogative); Questions 
and short answers; Regular and Irregular verbs (Past 
Tense ). 

Realizar as tarefas de casa e de aula (3); fazer as atividades da 
apostila turbo (2) e participar das aulas atentamente. 
 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 
Professor: Rodnei Leite de Barros             Disciplina: Matemática   Série: 8º B 

Data Tipo de Avaliação Peso Conteúdo Onde encontrar? Como fazer? 

28/01 a 27/03 AT1 4 

Participação: 

 Caderno de exercícios – Tutoriar: 0,5 pontos 

 Realização de tarefas corretamente e 

entregue em dia – até 0,5 ponto. 

 Listas de exercícios – 2,0 pontos. 

 Participação e assiduidade nas atividades em 

sala de aula – 1,0 ponto. 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro didático - 

instruções dadas pelo professor); 

Livro – Unidade 1 – Capitulo 1 do livro: da pagina 6 até a pagina 27; 

Livro – Unidade 1 – Capitulo 2 do livro: da pagina 28 até a pagina 41; 

Livro – Unidade 2 – Capitulo 4 do livro: da pagina 64 até a pagina 91; 

Atividades no Caderno. 

19/02 PR1 10 

Notação Científica;  

Potências Negativas; 

Propriedades de potenciação. 

Livro – Unidade 1 – Capitulo 1 do livro: da pagina 6 até a pagina 27; 

Caderno de exercícios Tutoriar; 

Atividades no Caderno;. 

05/03 SI1 3 Simulado UCB. 

13/03 TR1 3 Trabalho: Ângulos em Geometria. 
Será dada em sala de aula folha sobre instruções do trabalho. 

Fazer individualmente e em casa até a data de entrega 10/03. 

27/03 PR2 10 

Ponto, reta e plano; 

Ângulos – Complementos e Suplementos; 

Ângulos em triângulos; 

Ângulos em polígonos; 

Ângulos e retas. 

Livro – Unidade 1 – Capitulo 2 do livro: da pagina 28 até a pagina 41; 

Livro – Unidade 2 – Capitulo 4 do livro: da pagina 64 até a pagina 91; 

Caderno de exercícios Tutoriar; 

Atividades do caderno. 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Giovana Oliveira Cesar Castanho.                Disciplina: Redação.     Série: 8ºB 

 
 

Data Tipo de Avaliação Peso Conteúdo Onde encontrar? Como fazer? 

 

18/02/2020 

 

(RD1) Produção 
textual: Lenda. 

4.0  Lenda e suas características. 

 Almanaque de Texto: Unidade 01. 

 O aluno desenvolverá um texto proposto pela professora, 
aplicando as características do gênero cobrado e trabalhado em 
sala de aula. 

05/03/2020 (RD2) Simulado. 3.0  Gêneros textuais estudados nos semestres 
anteriores. 

 Produção textual realizada com base nos gêneros textuais 
desenvolvidos em sala nos semestres anteriores. 

10/03/2020 
(RD3) Produção 

textual: Parábola. 
4.0  Parábola e suas características. 

 Almanaque de Texto: Unidade 01. 

 O aluno desenvolverá um texto proposto pela professora, 
aplicando as características do gênero cobrado e trabalhado em 
sala de aula. 

16-20/03/2020 
(RD4) Releitura: 

Parábola. 
4.0  Parábola e suas características. 

 Em grupo, os alunos irão criar uma releitura de alguma parábola 
e realizar uma apresentação teatral. 

Semanalmente/ 

Quinzenalmente 

(TD1) Fichas de 
leituras: Atualidades. 

5.0  Ler é uma descoberta (apostila). 

 Atualidades. 

 Leituras e Atualidades: Fichas sobre temas atuais que exigem 
pesquisas do aluno. 

 Uso do material didático. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Bianca Maria Branco Dias    Disciplina: Arte                 Série: 8º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

Durante o 

bimestre. 

 

TD – Tarefas Diárias 

 

10 

 

O mundo das artes e a arte nas primeiras grandes 

civilizações.  

 

As atividades serão realizadas em sala de aula. Colaborar, participar 

e seguir as instruções da professora.  

 

14/02 

 

TB – Trabalho 

 

4 

 

Retrato Pop – É hora de produzir. 

 

Construa seu próprio retrato Pop de acordo com as instruções da 

página 6. A atividade será feita em casa e entregue na data 

solicitada. 

 

13/03 

 

TB – Trabalho 

 

6 

 

Arquitetura como arte – Oscar Niemeyer  

 

Trabalho em trios. Seguir as instruções da página 16. NÃO UTILIZAR 

ISOPOR – será descontado 2 pontos de trabalhos que utilizarem 

isopor. 

 
 


