Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Cronograma Anos Iniciais Sexto Ano
4° Bimestre - 2022
Professor: MARLA // Disciplina: ARTES// Ano e Turma: 8ºs A / B / C
AULAS /
DATAS
03//10 a 10/10

CONTEÚDO OBJETIVADO
Conteúdo: O desenho do corpo humano. (páginas 96, 97, 98, 99).
Objetivo: Compreender a estrutura do corpo humano, as técnicas para sua ilustração e as
diferenças entre o corpo feminino e masculino no desenho.
Tarefa: Desenhe uma pessoa utilizando apenas uma linha de acordo com o modelo na página
100 superior do nosso livro. Na parte inferior faça o seu trabalho.

17/10 a 24/10

Conteúdo: O Realismo na Arte. (páginas 106, 107 e 108).
Objetivo: Identificar o Realismo e suas principais características;
Reconhecer a arte como veículo de crítica social e econômica em diferentes épocas.
Tarefa: Que tema lhe causa mais perplexidade em relação à desigualdade social brasileira?
Represente suas ideias no espaço em branco da página 109 que pode ser por meio de desenho ou
coagem ou fotografia.

25/10 a 31/10

Semana de Provas – P1
Avaliação de todas as atividades do livro da página 96 a 108.

07/11 a 14/11

Conteúdo: Tempo e Sinais em Música. (páginas 117, 118, 119, 120, 121, 122,123,
124 e 125).

Objetivo: Reconhecer as características e o objetivo do gênero musical canção.
Tarefa: Que sentimento está em seu coração agora? Crie um poema a partir dele, e em
seguida, transforme o texto em canção, lembrando-se de respeitar a prosódia.
Entender como a publicidade pode ser utilizada em situações sociais.
21/11 a 28/11

Semana de Provas P2 – Avaliação e correção das páginas 117 a 125 completas.

INFORMAÇÃO GERAIS:
P1 – 10,0 - Avaliação de todas as atividades do livro da página 96 a 108. (Na Semana de provas)
P2 – 10,0 - Avaliação e correção das páginas 117 a 125 completas. (Na semana de provas)
Tarefas – 10,0
Tarefa – 1 - Desenhe uma pessoa utilizando apenas uma linha de acordo com o modelo na página 100 superior do
nosso livro. Na parte inferior faça o seu trabalho.
(Valor da tarefa: 2.5)
Tarefa – 2- Que tema lhe causa mais perplexidade em relação à desigualdade social brasileira? Represente suas ideias
no espaço em branco da página 109 que pode ser por meio de desenho ou coagem ou fotografia.
(Valor da tarefa: 5.0)

Colégio Adventista Jardim Leblon - CAC

Muito Além do Ensino

Tarefa – 3- Que sentimento está em seu coração agora? Crie um poema a partir dele, e em seguida, transforme
o texto em canção, lembrando-se de respeitar a prosódia.
Entender como a publicidade pode ser utilizada em situações sociais.
(Valor da tarefa: 2.5)
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Simone Alves

AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10

17/10 a 21/10

25/10 a 31/10

01/11 a 04/11

07/11 a 11/11

14/11 a 18/11

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 8º Ano A/B

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Ação: energia em transformação (capítulo 10)
OBJETIVO: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não
renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Ler sobre os modelos de energia cinética e potencial, resumir no caderno.
Aula 2 – Calcular a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Responder
exercícios das páginas 8 e 10.
Aula 3 – Calcular o trabalho mecânico realizado por uma força específica exercícios das
páginas 12, 14, 16 e 17. (2,5 pontos)
CONTEÚDO: Ação: energia em transformação (capítulo 10)
OBJETIVO: Saber que a energia potencial gravitacional pode ser transformada em energia
cinética, e vice-versa.
ESTRATÉGIA: Corrigir os exercícios
CONTEÚDO: Capítulo 11 - Eletrizante I
OBJETIVO: Saber como ocorrem os processos de eletrização (por atrito, contato e indução)
e conhecer algumas formas de aplicação de cada um deles.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre eletrostática, tipos de eletrização e materiais que atuam como
condutores e isolantes elétricos. Resumo no caderno
Aula 2 e 3 – Atividade impressa e revisão para prova
Avaliações P1 – 4º Bimestre – Capítulo 10 e 11 – Energia cinética - Energia potencial; Eletrostática - Eletrização condutores e isolantes elétricos páginas 4 até a página 27.
CONTEÚDO: Capítulo 12 - Eletrizante II
OBJETIVO: (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com - Identificar fontes de energia
renovável e não renovável que podem ser aplicadas na geração de corrente elétrica; Reconhecer o processo de transformação energética em diferentes modelos de usinas, para
fins de produção de energia elétrica; pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e
compará-los a circuitos elétricos residenciais
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Entrega e correção da prova.
Aula 2 e 3 – Aula prática: “Pilha” de batata página 34 (2,5 pontos)
CONTEÚDO: Capítulo 12 - Eletrizante II
OBJETIVO: (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não
renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Aula explicativa sobre como geramos energia?
Aula 2 e 3 – Aula prática: Vai sair faísca! Página 46 (2,5 pontos)
CONTEÚDO: Capítulo 12 - Eletrizante II
OBJETIVO: Saber calcular o consumo de energia elétrica pelos aparelhos elétricos
utilizando a unidade de medida quilowatt-hora.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
ESTRATÉGIA:
(67) 3047-9551
Aula 1 – Aula explicativa sobre corrente,
resistência e potência elétrica.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Aula 2 – Aula explicativa sobre o consumo de energia elétrica
Aula 3 – Resolver as atividades do livro páginas 47 a 52 e revisão para a prova
21/11 a 25/11

Avaliações P2 – 4º Bimestre - Capítulo 12 - Eletrizante II

28/11 a 02/12

CONTEÚDO: Formas de energia, eletrostática
ESTRATÉGIA:
Aula 1 – Entrega e correção da prova P2
Aula 2 e 3 – Revisão para prova de reavaliação

02/12 a 08/12

Reavaliações/PS

12/12 a 14/12
15/12 a 19/12

Encerramento 4º Bimestre
Exame final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Capítulo 10 - Ação: Energia em transformação – Energia
Capítulo 11 - Eletrizante I - Eletrostática - Eletrização - Condutores e isolantes elétricos PROVA 2 = 10,0
Capítulo 12 - Eletrizante II - Corrente elétrica - Como geramos energia? - Receptores e resistores elétricos - Vamos
ligar tudo!

TAREFA = 10,0
Atividades do capítulo 10 (2,5 pontos)
Aula prática: “Pilha” de batata página 34 (2,5 pontos)
Aula prática: Vai sair faísca! Página 46 (2,5 pontos)
Atividades do capítulo 12 (2,5 pontos)

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A
NECESSIDADE DA ESCOLA.

ALTERAÇÕES

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

CONFORME

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Camila Freitas
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: Ciências

Série/Turma: 8º ano C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Capítulo 10 – Ação: energia em transformação
OBJETIVO: Reconhecer o Sol como a fonte primária de energia; Identificar e classificar
diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências,
comunidades ou cidades.

03/10 a 07/10
ESTRATÉGIA: Computador/tablet. Projetor. Atividade prática: bola (tênis de mesa, por
exemplo), balança e fita métrica. Prática 2: cartolina, régua, tesoura, canetinha, lápis de cor.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Trabalho e potência
OBJETIVO: Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência
(descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada
equipamento no consumo doméstico mensal.

17/10 a 24/10

ESTRATÉGIA: Computador/tablet. Projetor. Vídeos de apoio. Simulador: Forças e
Movimento: noções básicas. Disponível em: https://phet.colorado.edu/sims/html/forcesand-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_pt_BR.html
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

25/10 a 31/10

CONTEÚDO: Prova Bimestral – P1 – Capítulo 10 – Ação: energia em transformação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 11 – Eletrizante I
OBJETIVO: O estudante compreenderá sobre o histórico dos estudos com eletricidade, além
da configuração atômica que leva a formação de carga (íons).

01/11 a 11/11

ESTRATÉGIA: Computador/tablet Prática
1: bexiga Prática 2: cartolina, massinha de modelar e caneta hidrográfica. Prática 3: retalho
de seda, linha de costura, canudo de plástico, fita adesiva, pedaço de papel alumínio, 2
tubos de caneta esferográfica, pente de plástico e pedaço de papel.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

14/11 a 18/11

CONTEÚDO: Capítulo 11 – Eletrizante I
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
OBJETIVO: O estudante compreenderá sobre o histórico dos estudos com eletricidade,
além da configuração atômica que leva a formação de carga (íons) e também aprenderá sobre
circuitos elétricos.
ESTRATÉGIA: Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpadas ou outros
dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais.
Tablet/computador e projetor
Atividade prática 1: fio de cobre, lâmpada, bateria/pilha, água, sal, vinagre, palha de aço,
pedaço de madeira e pedaço de plástico.
Atividade prática 2: papel alumínio, folha sulfite e celulares.
Atividade prática 3: lâmpada (LED - 3V), multímetro, batatas, fio de cobre, pregos zincados,
fios com garra jacaré.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Prova Bimestral – P2 – Capitulo 11 – Eletrizante I

21/11 a 25/11

TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 12 – Eletrizante II
OBJETIVO: Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos
de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.

28/11 a 30/11

ESTRATÉGIA: Livro didático, cadernos para anotações dos alunos/as.
Projetor, tablets/ computadores Atividade prática: folha sulfite, pilhas, fios de cobre, lâmpada
(LED), palha de aço número zero e interruptor.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Reavaliação Bimestral – 4º Bimestre – Capítulos 10 e 11.

02/12 a 08/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

15/12 a 19/12

Exame Final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0 - Capítulo 10 – Ação: energia em transformação

PROVA 2 = 10,0
Capitulo 11 – Eletrizante I
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Tarefa 1: DATA DE ENTREGA: 17/10 – IMPRETERIVELMENTE
VALOR: 0 a 5
Pesquisar sobre: Fontes de energia renovável
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
Trabalho com capa, introdução, desenvolvimento e conclusão
TAREFA 2: DATA DE ENTREGA: 01/11 - IMPRETERIVELMENTE
Valor: 0 a 5 – Construir um circuito elétrico simples para casa.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): DEIVID G. E JACKSON M. Disciplina: ED. FÍSICA Série/Turma: 8º ANO A/B/C

AULAS /
DATAS

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

(por semana)

CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do Futsal no
mundo.
OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
03/10 a 07/10
1 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). História e Evolução do futsal no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

10/10 a 14/10
2 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: A torcida organizada e a violência nos estádios.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Fundamentos do Futsal.

17/10 a 18/10

OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

3semana
Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Questionário sobre os fundamentos e regras do futsal.
25/10 a 28/10
4 semana

Prova Prática P1
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal). História, Regras e Fundamentos Do Jogo
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do Futebol no
mundo.

31/10 a 04/10
5 semana

OBJETIVO: Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
nos esportes de invasão.
ESTRATÉGIA: Apresentar para os alunos a importância da análise do jogo. Aulas
Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e evolução do futebol mundial.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). História e Evolução do futebol no
Brasil.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

07/10 a 11/11
6 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aulas Teóricas e prática (jogo com regras simplificadas).
TAREFA: Questionário sobre a história e evolução do futebol no Brasil.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (Futebol). Fundamentos do Futebol.
OBJETIVO: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

14/11 a 18/11
7 semana

Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em diferentes
manifestações.
ESTRATÉGIA: Praticar o esporte de invasão oferecido pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas. Aula Prática (Fundamentos do jogo).
TAREFA: Questionário sobre fundamentos do futebol.

21/11 a 25/11
8 semana

Prova Teórica P2
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal). História, Regras e Fundamentos Do
Jogo
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal). Esportes – Esporte de invasão
(Futebol).
28/11 a 02/12
Inicio das
Reavaliações
9 semana

OBJETIVO: Revisão de conteúdo do bimestre.
ESTRATÉGIA: Aulas teóricas com vídeos e Power Point.
TAREFA: Exercícios educativos que desenvolvam as noções básicas das diferentes
Táticas esportivas existentes.
REAVALIAÇÕES BIMESTRAIS.
CONTEÚDO: Esportes – Esporte de invasão (futsal).

5/12 a 8/12
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.
10 semana
Esportes – Esporte de invasão (Futebol).
História, Regras e Fundamentos Do Jogo.

CONTEÚDO: Jogos Recreativos.
12/12 a 14/12 fim
do 4º Bimestre
11 semana

OBJETIVO: Promover a interação e a integração dos alunos.
ESTRATÉGIA: Aulas práticas recreativas.
TAREFA: Não inclui.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA PRÁTICA P1 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futsal).
Avaliação Física: Corrida intervalada 12min. Peso 4,0
Fundamentos do jogo:
Passes. Peso 2,0
Drible. Peso 2,0
Recepção. Peso 2,0
PROVA TEÓRICA P2 = 10,0
CONTEÚDO: Esporte de invasão (futebol/futsal).
TAREFA AVALIATIVA = 10,0
Questionário 1. Peso 5,0
Questionário sobre os fundamentos e regras do Futsal/Futebol.
Resumo 1. Peso 5,0
A torcida organizada e a violência nos estádios.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do 4º Bimestre – 2022
Professor(a): Lislley

Disciplina: Lengua Española

Série/Turma: 8º ano A, B e C

AULAS / DATAS
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
(por semana)
CONTEÚDO: Pretérito imperfecto

Aula 1
04/10 (8º ano A)

OBJETIVO: Definir em sala tal forma verbal. Observar em quais situações
pode-se utilizar este tipo de pretérito. Trabalhar as conjugações do pretérito
imperfeito. Apresentar alguns verbos irregulares também neste tempo verbal.

06/10 (8º ano B e C)
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Mi planeta, mi casa

Aula 2
18/10 (8º ano A)

OBJETIVO: Passar vocabulário relacionado a alguns problemas ambientais e
seus recursos sustentáveis em espanhol. Analisar críticas acerca das ações
humanas sobre o meio ambiente.

20/10 (8º ano B e C)
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 3

Aplicação da P1 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

25/10 (8º ano A)
27/10 (8º ano B e C)
Aula 4
01/11 (8º ano A)
03/11 (8º ano B e C)

CONTEÚDO: Pretérito pluscuamperfecto
OBJETIVO: Conceituar tal pretérito. Observar como o mesmo se comporta e
em quais situações pode ser usado. Trabalhar as conjugações deste pretérito.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
Av. Cuiabá, 1311 - Jardim Leblon, Campo Grande - MS, 79092-035
(67) 3047-9551

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon
CONTEÚDO: Mi salud

Aula 5
08/11 (8º ano A)

OBJETIVO: Ensinar vocabulário ligado ao tema saúde. Ensinar modo usado
para dar conselhos, sugestões e recomendações ligadas a esta área. Falar de
hábitos saudáveis e nocivos à saúde.

10/11 (8º ano B e C)
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.
CONTEÚDO: Prospectos de medicamentos y Eslogan

Aula 6
17/11 (8º ano B e C)
22/11 (8º ano A)

OBJETIVO: Observar quais são as principais características destes gêneros
textuais, assim como os elementos que os compõem.
ESTRATÉGIA: Utilizar slides disponíveis no e-class. Utilizar vídeos
complementares e outros materiais multimídias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada,
conforme calendário.

Aula 7

Aplicação da P2 e entrega do glossário para visto/nota. Uso permitido do
glossário com o conteúdo de vocabulário.

24/11 (8º ano B e C)
29/11 (8º ano A)
Aula 8

Aplicação da Reavaliação/Ps (sem uso do glossário).

01/12 (8º ano B e C)
06/12 (8º ano A)

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS
P1 = 0 a 10
- Los pretéritos
- Pretérito imperfecto
- El medio ambiente
P2 = 10
- Los pretéritos
- Pretérito pluscuamperfecto
- Salud y bienestar
- Las 8 medicinas naturales
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- Eslogan y prospectos médicos
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P1 = 5,0
- Vocabulário sobre “medio ambiente”.
TAREFA AVALIATIVA - ENTREGA DO GLOSSÁRIO NA P2 = 5,0
- Vocabulário sobre “8 medicinas naturales”.

REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota bimestral de prova).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL II
Cronograma do IV Bimestre – 2022
Professor(a): Lucimar Porangaba Disciplina: Geografia - Série/Turma: 8º ANO A/B/C

AULAS / DATAS
(por semana)

03-07/10

13-14/10

17-21/10

24-28/10
25-31/10 – P01

31/10/ 01/11
03,04/11

07-11/11

16-18/11

21-25/11
PROVA P02

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Aspectos gerais da globalização
OBJETIVOS: Compreender as fronteiras internacionais.
ESTRATÉGIA: VÍDEO – slides – resumo no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Aspectos gerais da globalização
OBJETIVO: Compreender as fronteiras internacionais.
ESTRATÉGIA: Aula expositiva e interativa
Quadro comparativo entre as regiões estudadas
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Aspectos gerais da globalização
OBJETIVOS: Compreender as recentes transformações mundiais.
ESTRATÉGIA:
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Países desenvolvidos e subdesenvolvidos da América e Aspectos
gerais da globalização
OBJETIVOS: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: slides e vídeo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Globalização e Sociedade
OBJETIVOS: Definir a globalização da economia do consumo mundial
ESTRATÉGIA: atividades em grupo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Globalização e Sociedade
OBJETIVOS: Definir a globalização da economia do consumo mundial
ESTRATÉGIA: apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Globalização e Sociedade
OBJETIVOS: Definir a globalização da economia do consumo mundial
ESTRATÉGIA: apresentação de minisseminário
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDO: Globalização e Sociedade
OBJETIVO: Averiguar conhecimento adquirido
ESTRATÉGIA: Revisão, dinâmica e Prova P02
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28-30/11 / 01-2/12

05-09/12

12-16/12
14/12

19 e 20/12

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Aspectos gerais da globalização e Globalização e Sociedade
OBJETIVO: Avaliar aprendizado adquirido.
ESTRATÉGIA: Revisar os conteúdos da P 01 e P 02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Aspectos gerais da globalização e Globalização e Sociedade
OBJETIVO:
ESTRATÉGIA: Revisão
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
CONTEÚDOS: Países desenvolvidos e subdesenvolvidos da América, Aspectos gerais da
globalização, Globalização e Sociedade.
OBJETIVO:
ESTRATÉGIA: REAVALIAÇÃO P 01 / P02
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme
calendário.
EXAME FINAL

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Países desenvolvidos e subdesenvolvidos da América – cap.09 e Aspectos gerais da globalização
cap 10.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Globalização e Sociedade – cap 11
TAREFA = 10,0 – Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário e mais os trabalhos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor
em todos os seus caminhos,
e ele endireitará as suas veredas.
Provérbios 3:5-6
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Samara Maeli Disciplina: História

AULAS /
DATAS
(por semana)

Série/Turma: 8º A/B/C

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
OBJETIVO: Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional
nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.

03/10 a 07/10
(SEMANA 1)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 02 a 07; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 1: Ler e resolver as atividades propostas na página 07 –
NA PRÁTICA.
CONTEÚDO: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
OBJETIVO: Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional
nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.

13/10 e 14/10
(SEMANA 2)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 08 a 15; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 2: Elaborar mapa mental sobre o conteúdo.
INÍCIO P1
CONTEÚDO: O império do café.
OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

17/10 a 21/10
(SEMANA 3)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 16 a 22; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 3: Pesquisar e registrar no caderno sobre o Movimento abolicionista na
Inglaterra.
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FIM P1
CONTEÚDO: O império do café.
OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

24/10 a 28/10
(SEMANA 4)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 23 a 29; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 4: Pesquisar e registrar no caderno sobre a Imigração europeia.
CONTEÚDO: O império do café.
OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

31/10 a 04/11
(SEMANA 5)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 30 a 38; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 29 –
NA PRÁTICA.
CONTEÚDO: Neocolonialismo.
OBJETIVO: Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus,
procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre
as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.

07/11 a 11/11
(SEMANA 6)

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 39 a 44; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 6: Pesquisar e registrar no caderno sobre os Avanços da ciência e da
tecnologia durante o Neocolonialismo.
INÍCIO P2
CONTEÚDO: Neocolonialismo.
OBJETIVO: Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus,

14/11 a 18/11
(SEMANA 7)

procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre
as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.

ESTRATÉGIA:
Acompanhar a apostila, páginas 45 a 50; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
21/11 a 25/11

FIM P2
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(SEMANA 8)

CONTEÚDO: Neocolonialismo.
OBJETIVO: Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus,
procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre
as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica.

ESTRATÉGIA:
/ Neocolonialismo. Acompanhar a apostila, páginas 51 a 56; Ler, grifar e resolver os exercícios.
Explicações e conversação.
TAREFA 8: Ler e resolver as atividades propostas na página 50 – NA PRÁTICA.
APLICAÇÃO PS
CONTEÚDO: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
/ O império do café.
/ Neocolonialismo.
28/11 a 02/12
(SEMANA 9)

OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

ESTRATÉGIA:
Semana de PS – revisão de conteúdo e aplicação da reavaliação.
CONTEÚDO: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
/ O império do café.
/ Neocolonialismo.
05/12 a 09/12
(SEMANA 10)

OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
CONTEÚDO: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
/ O império do café.
/ Neocolonialismo.
12/12 a 14/12
(SEMANA 11)

OBJETIVO: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.

ESTRATÉGIA:
Revisões necessárias para finalização do ano letivo.
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: As primeiras décadas do Segundo Reinado.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: O império do café. / Neocolonialismo.
TAREFA = 10,0
TAREFA AVALIATIVA 1: Ler e resolver as atividades propostas na página 07 – NA PRÁTICA.
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TAREFA AVALIATIVA 5: Ler e resolver as atividades propostas na página 29 – NA PRÁTICA.

SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a
nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir.
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de
seus egressos.

DISCIPLINA
Língua Inglesa

PROFESSOR
TURMA
PERÍODO
CARGA HORARIA
Joel Ramos
8º ano
03/10 a 14/12
EMENTA 4º BIMESTRE
Desenvolver a habilidade de pensamento lógico e interpretativo em língua inglesa. Desenvolver não apenas conteúdo acadêmico, mas
também habilidades fundamentais para um ser humano, tais como: comunicação, investigação, questionamento, pensamento crítico e
resolução de problemas utilizando a língua estrangeira.
OBJETIVOS CONCEITUAIS
Promover o desenvolvimento de habilidades na língua inglesa para leitura e compreensão de textos;
Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita;
Compreender e empregar regras básicas de estrutura gramatical em Língua Inglesa;
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Formar cidadãos globais que ajam com ética e respeito diante da sociedade, a partir do relacionamento com o Criador; Auxiliar os alunos
na compreensão do propósito de vida e missão; formar indivíduos que usem sua liberdade de escolha para agir e pensar de acordo com
a sua relação/comunicação com o Criador e com o próximo.
DATA/AULA
CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS
Capítulo 7 – At the Workshop
●
Week 1
Aula 1: Words & Expressions – p. 130
●
Most Common tools
(03/10 – 07/10)
Vocabulary: Most common tools
●
Relative Pronouns
Aula 2: Relative Pronouns – p. 132
●
Grammar: Relative Pronouns
●
Feriado
Week 2
Aula 1: Feriado
(10/10 – 14/10)
Reflexive Pronouns
●
Aula 2: Reflexive Pronouns – p. 137
●
Grammar: Reflexive Pronouns
Industrial Materials
●
Week 3
Aula 1: Words & Expressions – p. 135
●
(17/10 – 21/10)
Revisão
Vocabulary: Industrial Materials
●
Aula 2: Revisão para P1.
●
Avaliações – P1
Week 4
Aula 1: Semana de Provas
●
(24/10 – 28/10)
Aula 2: Semana de Provas
Capítulo 8 – The Science Fair
●
Week 5
Aula 1: Words & Expressions – p. 146
Mathematics
●
(30/10 – 04/11)
Vocabulary: Mathematics
Prefixes
●
Aula 2: New Language – p. 148
●
Grammar: Prefixes
●
Science
Week 6
Aula 1: Words & Expressions – p. 151
●
(07/11 – 11/11)
Vocabulary: Science
●
Aula 2: New Language – p. 153
●
Grammar: Suffixes
●
Idioms in Context
Week 7
Aula 1: Idioms in context – p. 146
●
(14/11 – 18/11)
Aula 2: Idioms in context – p. 151
●
Avaliações – P2
Week 8
Aula 1: Semana de Provas
●
Aula 2: Semana de Provas
(21/11 – 25/11)
●
Revisão
Week 9
Aula 1: Correção da Reavaliação
●
(28/11 – 02/12)
Aula 2: Revisão para a Reavaliação.
Semana de Reavaliação
Reavaliações
Week 10

(05/12 – 09/12)
Exame Final
Exame Final
Week 11

(12/12 – 16/12)
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS
P1 (10,0): Relative Pronouns; Reflexive Pronouns; Most Common Tools; Industrial Materials.
P2 (10,0): Mathematics; Prefixes; Suffixes; Idioms in context.
Atividades do Livro Didático (10,0)
Reavaliação (10,0): Relative Pronouns; Reflexive Pronouns; Most Common Tools; Industrial Materials; Mathematics; Prefixes; Suffixes;
Idioms in context.
●
●
●
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do III bimestre – 2022
Professor(a): Camila Schmidt de Andrade Gomes Disciplina: Língua Inglesa Série/Turma: 8º ANO C
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Auxiliar WILL de Futuro do Presente Leitura e interpretação de texto
Vocabulários de uso em situações específicas

1a, 2a e 3ª aula
04, 05 e 11/10
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Perceber as variações e os diferentes contextos de uso da língua para
desenvolvimento da compreensão de textos orais (notícias, entrevistas televisivas,
documentários, Talk Show, exposição oral, conversa informal, entre outros).
ESTRATÉGIA: Apresentar os tipos de leitura, explicar a importância da leitura, além de
levar exemplos de meios de textos digitais e impressos.
TAREFA (Livros): Pre reading e o DID YOU KNOW? da página 127. MOST COMMON
TOOLS da página 130.
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos Pronomes relativos Pronomes reflexivos
Construção de pequenos tutoriais de leitura de textos

4ª, 5ª e 6a aula
12, 18 e 19/10
quarta-feira
terça- feira
quarta-feira

7ª, 8ª e 9a aula
25, 26/10 e 01/11
terça- feira
quarta-feira
terça- feira

OBJETIVO: Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de
comunicação finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de frases).
ESTRATÉGIA: Leitura para reconhecimento de algumas palavras comuns em vocabulários
textuais, desenvolver pesquisa para que os alunos conheçam vocabulários diferenciados.
TAREFA (Livros): Atividades de LISTENING da página 134 (atividades 18, 19 e 20) e
solicite que leiam o COMIC STRIP da página 135 e realizem as atividades 21, 22 e 23 da
mesma página. Pesquisa no site https://www.etsy.com/ . Eles (as) deverão pesquisar uma
opção que lhes agrade no que se refere ao DO IT YOURSELF e trazer suas escolhas para
apresentar ao grupo no próximo encontro.
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos Pronomes relativos Usos de prefixos em
radicais para variação de sentidos em palavras simples
OBJETIVO: Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that,
whose) para construir períodos compostos por subordinação.
ESTRATÉGIA: Explicar os tipos de tempo verbal do futuro e exemplificar o porque que o
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going to é específico para eventos próximos.
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Leitura e interpretação de textos Uso de prefixos e sufixos na língua inglesa
OBJETIVO: Reconhecer a importância da relação semântica entre o léxico e a interpretação
textual, a fim de desenvolver a capacidade interpretativa, objetivando uma progressiva
10ª, 11ª e 12a aula
autonomia no processo de compreensão textual.
08, 09 e 15/11
terça- feira
ESTRATÉGIA: Uso de imagens e texto versáteis para aprenderem a diferenciar a arte visual
quarta-feira
e dramática, dentre pinturas e cinemas, e teatro.
terça- feira
TAREFA (Livros): Realização da atividade 21 da página 150 em casa. Atividades 1 e 2 da
página 160.
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Tools / industrial materials, Relative e reflexive pronouns,

PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Mathematic, Prefixes/sufixes e science.
TAREFA = 10,0
Tarefas postadas no E-class e vistado no caderno.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da reavaliação
substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor (a): ANA PAULA SILVA DE LIMA
Série/Turma: 8º ANO
AULAS /
DATAS
(por semana)

Disciplina: LITERATURA

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas
OBJETIVO: Incentivar a leitura e compreender as temáticas apresentadas no paradidático.

03/10 a 07/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada. Apresentar a obra e seus aspectos gerais por meio de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas
OBJETIVO: Praticar a leitura e conhecimento de vocábulos novos trazidos no texto pelo
paradidático.

10/10 a 14/10

ESTRATÉGIA: Leitura direcionada dos textos para que os alunos se familiarizem com a
história. Organização de grupos. Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro.
Explicação da P1/ 4.º Bimestre.
TAREFA (Livros): Início do Trabalho Avaliativo. Sendo a primeira parte pesquisa e a
segunda parte apresentação do trabalho feito pelo grupo. Temática relacionada ao paradidático.
CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas
OBJETIVO: Contextualizar temáticas apresentadas no paradidático capacitando-o a
estabelecer relações com seu conhecimento de mundo.

17/10 a 21/10

ESTRATÉGIA: Trabalho Avaliativo. Organização de grupos. Entrega da pesquisa ao
professor em sala. Apresentação do trabalho feito pelo grupo.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P1 – 4.º Bimestre

24/10 a 28/10

OBJETIVO; Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.
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ESTRATÉGIA: Avaliação ocorrerá durante as aulas, através de Atividade Avaliativa
relacionada ao paradidático.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas
OBJETIVO: Incentivar a leitura e refletir sobre temas apresentados no paradidático.

31/10 a 04/11

ESTRATÉGIA: Organização de grupos com 4 integrantes cada. Leitura direcionada para
atividades em sala.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas
OBJETIVO: Praticar a leitura e auxiliar na compreensão do texto.

07/11 a 11/11

ESTRATÉGIA: Preparar o material em slides para explicação do conteúdo através de aula
expositiva dialogada.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

CONTEÚDO: Paradidático- Tribos urbanas

14/11 a 18/11

OBJETIVO: Auxiliar o aluno na aprendizagem através de exercícios, utilizando o
paradidático, que servirá também como uma revisão para a P2 Bimestral.
ESTRATÉGIA: Exercícios referente ao paradidático.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Período de avaliações P2 – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

21/11 a 25/11

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para as avaliações.
CONTEÚDO: Revisão para a PS
OBJETIVO: Mais uma vez teremos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento obtido
pelo aluno durante as aulas e analisar como este entendeu o conteúdo tratado, que no caso foi o
Paradidático- Tribos urbanas e textos relacionados as temáticas do mesmo.

28/11 a 02/12

ESTRATÉGIA: Trazer as recordações do aluno sobre o que foi ensinado em sala de aula,
instigar o aluno a relembrar os pontos importantes que foram abordados em pesquisas e atividades
abordadas pelo livro Tribos urbanas.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Período de Reavaliações – 4.º Bimestre
OBJETIVO: Acompanhar a aprendizagem e avaliar o desempenho, o conhecimento dos
alunos durante este processo de aprendizagem.

05/12 a 09/12

ESTRATÉGIA: Levar aos alunos este desafio de uma maneira justa e honesta, através da
realização de prova.
TAREFA: Período de dedicação para avaliação.
CONTEÚDO: Correção e devolutiva da PS.
OBJETIVO: Que os alunos tenham o feedback de seu próprio entendimento do conteúdo e com
o auxílio da correção ele possa enxergar em quais áreas ele precisa se dedicar mais.

12/12 a 14/12

ESTRATÉGIA: Todos os alunos com as provas em mãos devem acompanhar a correção oral
do professor; a professora deve sempre instigar a resposta dos alunos e ajudá-los na interpretação
de cada texto e questão da prova. Tirando as dúvidas, quando houver, durante a correção.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Pesquisa Avaliativa. Data de entrega avisada no e-class e por meio da agenda digital. Tema de pesquisa
relacionada ao Paradidático- Tribos urbanas = 5,0 pontos. A Pesquisa Avaliativa deve conter:
Capa com nomes dos integrantes (1,0 ponto), Desenvolvimento (2,0 pontos); Conclusão, mínimo
10 linhas (1,5 ponto) e Bibliografia (0,5 ponto).
Apresentação da pesquisa = 5,0 pontos.
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Paradidático - Tribos urbanas e textos, estudo e apontamentos no caderno relacionados a
temática do paradidático.
TAREFA = 10,0
Atividades pedidas durante o bimestre, no e-class e em sala, totalizando 10 pontos.
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Paradidático- Tribos urbanas, textos, estudo e apontamentos
no caderno relacionados ao paradidático bimestral (a nota da reavaliação substitui a menor nota de prova
do bimestre).
OBS: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2.022
Professor(a): Maicon Openkowski Soares Disciplina: Matemática Série/Turma: 8o A, B e C
AULAS / DATAS
(por semana)
05/10 a 08/10

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA
Conteúdo: Porcentagem, juros.
Objetivo: Identificar e calcular situações problemas envolvendo porcentagem e juros simples .

Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Princípio multiplicativo da contagem, probabilidades e gráficos
Objetivo: Realizar contagem a partir do princípio da multiplicativo, calcular probabilidade de um
evento e ler informações contidas em gráficos.
14/10 a 15/10

Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.
12, 13/10 – Feriado e Recesso

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

19/10 a 22/10

Conteúdo: Medidas de tendência central e dispersão, organização de dados em classe
Objetivo: Calcular as médias aritmética, moda e mediana, como também organizar dados e
classifica-los .

Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

26/10 a 29/10

Conteúdo: Probabilidade e Estatística
Objetivo: Resolver problemas a partir dos conhecimentos aprendidos de porcentagem,
juros e probabilidade.

Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P1 de Matemática.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Expressões Algébricas
02/11 a 05/11

Objetivo: Realizar a identificação de um polinômio e seu grau e efetuar as quatro operações
envolvendo polinômios.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Expressões Algébricas
09/11 a 12/11

Objetivo: Realizar a identificação de um polinômio e seu grau e efetuar as quatro operações
envolvendo polinômios.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
Conteúdo: Produtos notáveis.
16/11 a 19/11

Objetivo: Identificar situações onde aplicasse produtos notáveis de modo a simplificar cálculos
envolvendo polinômios.
Estratégia: Explicação e exercícios de fixação, utilização do livro e caderno.

TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
23/11 a 26/11

Conteúdo: Polinômios
Objetivo: Identificar e calcular situações problemas envolvendo polinômios.
Revisão dos conteúdos dados até agora e P2 de Matemática.

30/11 a 03/12

Revisão de conteúdo
Reavaliações

07/12 à 10/12

Reavaliações

14/12 a 16/12

Exame Final

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 9: Probabilidade e estatística
PROVA 2 = 10,0
Conteúdos: Capítulo 9: Polinômios
TAREFA AVALIATIVA 1= 5,0
TAREFA AVALIATIVA 2= 5,0
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).
OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.

Colégio Adventista Campo-Grandense
Unidade Jardim Leblon

Cronograma Fundamental Anos Finais
IV bimestre – 2022
Professor(a): ANE MORAIS Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL Série/Turma: 8 A/B/TA

AULAS / DATAS
SEMANA
03/10/22 e 1314/10/22

SEMANA
17/10/22

SEMANA
24/10/22

SEMANA
31/10/22

SEMANA
07/11/22

SEMANA
14/11/22

SEMANA
21/11/22

CONTEÚDO/ OBJETIVO / ESTRATÉGIA
CRÔNICA NARRATIVA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera jornalística, especialmente os textos
da rede social.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
CRÔNICA DESCRITIVA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera subjetiva, pessoal e intimista.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P1/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período das duas
primeiras semanas do Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
DISCURSO ORAL ENGAJADO
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera oratória, especialmente a tipologia
expositiva.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
DISCURSO DE FORMATURA
Objetivos- Familiarizar-se com gêneros da
esfera da oratória, especialmente expressar
sua opinião
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
AVALIAÇÕES P2/ IV BIMESTRE
Objetivos- Avaliar o aprendizado adquirido
pelo aluno durante o período restante do
Bimestre.
Estratégias- Aula de Revisão + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos.
LEITURA

TAREFAS
Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.

Serão postadas na
plataforma E-class.
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SEMANA
28/11/21

SEMANA
05/12/22
SEMANA
12/12/22

Objetivos- Incentivo a leitura e boa
interpretação.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
Leitura
Serão postadas na
Objetivos- Incentivo a leitura e boa plataforma E-class.
interpretação.
Estratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
REAVALIAÇÕES

LEITURA,
ENCERRAMENTOS
E Serão postadas na
DESPEDIDA.
plataforma E-class.
ObjetivosEstratégias- Aula Expositiva + Atividades de
produção escrita e de leitura de textos gerados nas
diferentes esferas de atividades sociais
INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0.
Conteúdos: Crônica Narrativa, Crônica Descritiva e Interpretação de Textos.
PROVA 2 = 10,0.
Conteúdos: Discurso Oral Engajado, Discurso de Formatura e Interpretação de textos
TAREFAS = 10,0.
ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Conteúdo do Gênero Textual Crônica Narrativa no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Conteúdo do Gênero Textual Crônica Descritiva no Caderno.
ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Conteúdo Gênero Textual Discurso Oral Engajado e Formatura no
Caderno.
*Cada Atividade Avaliativa valerá 3,33)
SIMULADO (Fund II) = Ponto extra

PS/ REAVALIAÇÃO: Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre. (A nota da
recuperação substitui a menor nota bimestral).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME
NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gislaine Anjos
AULAS /
DATAS
(por semana)

03/10 a 07/10

10/10 a 14/10
10, 11, 12
recesso

17/10 a 21/10

24/10 a 28/10
Avaliações P1
25 a 31

31/10 a 04/11

07/11 a 11/11

Disciplina: Língua Portuguesa Série/Turma: 8º ano
CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Orações subordinadas adjetivas
OBJETIVO: Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceito no caderno
AULA 2: atividades do livro páginas 9 a 15
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Orações subordinadas adjetivas
OBJETIVO: Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Vírgula e produção de sentido
OBJETIVO: Conhecer regras e aplicação correto para o uso da vírgula
ESTRATÉGIA:
AULA 1: conceito e atividades do livro páginas 26 a 28
AULA 2: correção de atividades
AULA 3: atividades no caderno e correção
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Orações subordinadas adjetivas/ Vírgula e produção de sentido
OBJETIVO: Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas; Conhecer regras e
aplicação correto para o uso da vírgula
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Tipos de intertextualidade
OBJETIVO: Reconhecer a intertextualidade como um diálogo entre os textos;
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades do livro páginas 39 a 42
AULA 2: conceitos no caderno
AULA 3: atividades e correção
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Orações subordinadas adverbiais
OBJETIVO: Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os
para enriquecer seus próprios textos
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Conceito no caderno
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14/11 a 18/11

21/11 a 25/11
Avaliações P2

28/11 a 02/12

05/12 a 09/12
02 a 08
reavaliações

12/12 a 16/12

AULA 2: atividades do livro páginas 42 a 45
AULA 3: Correção de atividades
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Orações subordinadas adverbiais
OBJETIVO: Identificar efeitos de sentido do uso de orações adverbiais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: Atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: Correção de atividades
TAREFA (LIVROS): Será publicada no E-class no dia da aula dada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Tipos de intertextualidade/ Orações subordinadas adverbiais
OBJETIVO: : Reconhecer a intertextualidade como um diálogo entre os textos; : Identificar
efeitos de sentido do uso de orações adverbiais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades de revisão
AULA 2: atividades de revisão
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Tipos de intertextualidade/ Orações subordinadas adverbiais
OBJETIVO: Reconhecer a intertextualidade como um diálogo entre os textos; : Identificar
efeitos de sentido do uso de orações adverbiais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: reescrita e correção da prova
AULA 2: revisão de conteúdos
AULA 3: revisão de conteúdos
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Tipos de intertextualidade/ Orações subordinadas adverbiais/ Orações
subordinadas adjetivas/ Vírgula e produção de sentido
OBJETIVO: Reconhecer a intertextualidade como um diálogo entre os textos; : Identificar
efeitos de sentido do uso de orações adverbiais
ESTRATÉGIA:
AULA 1: revisão de conteúdos
AULA 2: revisão de conteúdos
AULA 3: avaliação
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: interpretação de texto
OBJETIVO: ler e interpretar textos e tirinhas
ESTRATÉGIA:
AULA 1: atividades no caderno
AULA 2: atividades no caderno
AULA 3: atividades no caderno
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Interpretação textual; Orações subordinadas adjetivas - livro páginas 9 a 15; Vírgula e produção de
sentido - livro páginas 26 a 28.
PROVA 2 = 10,0
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Conteúdos: Tipos de intertextualidade - livro páginas 39 a 42; Orações subordinadas adverbiais - livro
páginas 42 a 45.

TAREFA = 10,0
- Tarefas que valem ponto são postadas no E-class, contendo o quanto vale, descrito em cada uma.
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Cronograma do IV bimestre – 2022
Professor(a): Gabriellen B. de Oliveira Disciplina: Ensino Religioso Série/Turma: 8º ano
AULAS /
DATAS
(por semana)

CONTEÚDO / OBJETIVO / ESTRATÉGIA / TAREFA

CONTEÚDO: Capítulo 13: Sinais de um recomeço
OBJETIVO: Explicar como as profecias revelam que Deus está no comando da História e
conhecer e valorizar o trabalho dos profetas na divulgação da mensagem de Deus. (Daniel
4:35).

Aula 1
ESTRATÉGIA: Realizar uma revisão geral dos fatos históricos e profecias que apontam
para a volta de Jesus através de powerpoint e vídeo explicativo
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13- Sinais de um recomeço
OBJETIVO: Identificar algumas profecias bíblicas e seu cumprimento na História.

Aula 2

Estratégia: Apresentar um trecho do filme “A última batalha” e discutir sobre os
acontecimentos de Mateus 24.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 13: Sinais de um recomeço
OBJETIVO: Explicar as três mensagens angélicas registradas em Apocalipse 14 e
compreender seu significado e sua relação com os temas como criação, juízo e adoração.

Aula 3

ESTRATÉGIA: Realizar um mapa mental sobre as três mensagens angélicas e seu
significado.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Da morte para a vida

Aula 4

OBJETIVO: Explicar como as profecias revelam que Deus está no comando da História e
conhecer e valorizar o trabalho dos profetas na divulgação da mensagem de Deus. (Daniel
4:35).
ESTRATÉGIA: Realizar uma corrida bíblica comentando os versos sobre as profecias.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
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CONTEÚDO: Capítulo 14: Da morte para a vida
OBJETIVO: Identificar algumas profecias bíblicas e seu cumprimento na História.

Aula 5

ESTRATÉGIA: Realizar um poema com o tema Vida Eterna, e apresentar para a classe.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 14: Da morte para a vida
OBJETIVO: Explicar as três mensagens angélicas registradas em Apocalipse 14 e
compreender seu significado e sua relação com os temas como criação, juízo e adoração.

Aula 6
ESTRATÉGIA: Realizar um kahoot de revisão do tema estudado.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: O fim de todo medo
OBJETIVO: Analisar, à luz da Bíblia, modos de estar preparado para a volta de Jesus.

Aula 7

ESTRATÉGIA:
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO:

Capítulo 15: O fim de todo medo

OBJETIVO: Analisar, à luz da Bíblia, modos de estar preparado para a volta de Jesus.

Aula 8

ESTRATÉGIA: Apresentar o vídeo do Bible Project contextualizando o livro do
Apocalipse e realizar uma síntese de seu propósito.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 15: O fim de todo medo
OBJETIVO: Demonstrar interesse de compartilhar com a família e amigos a mensagem de
esperança da vida eterna. (Isaías 66:25).

Aula 9

ESTRATÉGIA: Realizar a simulação de um júri para a realização de um julgamento em
paralelo à história bíblica da salvação.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Lar doce lar!

Aula 10

OBJETIVO: Explicar como as profecias revelam que Deus está no comando da História e
conhecer e valorizar o trabalho dos profetas na divulgação da mensagem de Deus. (Daniel
4:35).
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ESTRATÉGIA: Leitura do artigo: “A cidade santa e suas relações o Jardim do Éden”,
publicado de Leonardo Godinho Nunes, em Notícias Adventistas - Igreja Adventista do Sétimo
Dia, pelo link: https://noticias.adventistas.org/pt/coluna/leonardonunes/a-cidade-santa-esuas- 23 relacoes-com-o-jardim-do-eden/ e discussão sobre o assunto.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Lar doce lar!
OBJETIVO: Identificar algumas profecias bíblicas e seu cumprimento na História.

Aula 11

ESTRATÉGIA: Em duplas ou trios, realizar uma maquete representando a forma como
os alunos imaginam a nova terra.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Capítulo 16: Lar doce lar!
OBJETIVO: Explicar as três mensagens angélicas registradas em 22 Apocalipse 14 e
compreender seu significado e sua relação com os temas como criação, juízo e adoração

Aula 12
ESTRATÉGIA: Realizar uma corrida bíblica com os textos sobre a descrição da Nova
Jerusalém.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17
OBJETIVO: Identificar algumas profecias bíblicas e seu cumprimento na História.

Aula 13

ESTRATÉGIA: Realizar o jogo Imagem e Ação adaptado com palavras-chave de todo o
conteúdo estudado durante o bimestre.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.
CONTEÚDO: Revisão dos capítulos 14, 15, 16 e 17.
OBJETIVO: Identificar algumas profecias bíblicas e seu cumprimento na História.

Aula 14
ESTRATÉGIA: Filme sobre o assunto estudado no bimestre.
TAREFA (Livros): Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, conforme calendário.

INFORMAÇÕES GERAIS
PROVA 1 = 10,0
Conteúdos: Capítulos 13 e 14
PROVA 2 = 10,0
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Conteúdos:

Capítulos 15 e 16

TAREFA = 10,0
Tarefas de casa:
07/10-Atividades do capítulo 13 da apostila 2,0
14/10Atividades do capítulo 14 da apostila 2,0
04/11-Atividades do capítulo 15 da apostila 2,0
11/11-Atividades do capítulo 16 da apostila 2,0
Mapa mental- 2,0
SIMULADO = 1,0 Ponto Bônus (Matemática e Língua Portuguesa)
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Todo conteúdo estudado da P1 e P2 durante o bimestre (a nota da
reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre).

OBS: AS DATAS DESTE CRONOGRAMA ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA ESCOLA.
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