
 

 

  

 

 

 

Porto Alegre, 10 de agosto de 2022. 

Querido aluno,      

Este é o cronograma das atividades avaliativas para o 3º bimestre. Ele tem como objetivo 

auxiliar na sua organização pessoal e rotina de estudos. Nele você encontrará dicas, 

datas, conteúdos e orientações para ajudá-lo a fazer as suas atividades com excelência. 

 

DICAS 

● Defina seus horários de estudos na semana. 

● Divida o tempo em blocos diários, como por exemplo: 3 blocos de 1 hora cada, 

com 15 minutos de intervalo entre eles. 

● Defina os compromissos que não podem ser adiados ou evitados e separe o 

material para fazê-los. 

● Organize seu local de estudos e silencie TODAS as notificações do celular ou 

computador.  

 

DIVIDA AS DISCIPLINAS POR DIFICULDADE                                                                                   

FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCIL 

   

   

   

   

 

Distribua os estudos na sua semana, de forma que nunca fique mais de 2 disciplinas difíceis por 

dia, para você não se sobrecarregar. 

 

Lembre-se sempre de fazer as anotações durante as aulas e estabeleça o ESTUDO, a sua 

prioridade.  É importante que você organize a sua agenda para não perder os prazos 

das atividades.  

 

 

 

ANOTAÇÕES: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

  

 

 

 

 

     ATIVIDADES AVALIATIVAS - 3º bimestre 

Turma 8º ano/EF II 

TB – Trabalhos  
Informação Importante: Alunos terão somente duas oportunidades para entregar os trabalhos: 

✔ Trabalhos entregues na 1ª data agendada pelo professor, poderão alcançar até 100% da 

nota. 

✔ Trabalhos entregues na 2ª data agendada pelo professor, poderão alcançar até 70% da 

nota. 

✔ Após as datas combinadas, os professores não receberão mais atividades/trabalhos 

atrasados. A nota será recuperada através da prova de recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de 

entrega: 

CIÊNCIAS DA NATUREZA e 

MATEMÁTICA 

 

Projeto - Alimentos 

Funcionais 

 

Data 1: 30/08 (até 10,0) 

Data 2: 06/09 (até 7,0) 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

Data 1: 

Geografia 17/08 

História       31/08 

 

Data 2:  

Geografia 22/08 

História      02/09 

 

Religião TB1: atividade 

do livro em sala 

Capítulo 9: 08/08 (8TA) 

e 09/08 (8MA); 

Capítulo 10: 15/08 

(8TA) e 16/08; 

Capítulo 11: 29/08 

(8TA) e 30/08; 

Capítulo 12: 05/09 

(8TA) e 06/09. 

Religião TB2: atividade 

em sala no dia 12/09 

(8TA) e 13(8MA). 

 

LINGUAGENS 

 

 

8MA 

Data 1: 25/08 

Data 2: 01/09 

 

8TA 

Data 1: 26/08 

Data 2: 02/09 

Orientações: Ciências e Matemática: 

Com base nas etapas 

anteriores (projeto e 

prática), nesse bimestre 

será solicitado um mapa 

mental que relacione 

Ciências e Matemática 

com o tema principal: 

alimentos funcionais. 

Em Geografia:  

Montagem e 

apresentações em 

sala de aula sobre 

assuntos sorteados 

(referentes ao capítulo 

7 - sobre aspectos 

naturais do continente 

americano. O aluno 

Português: O trabalho 

consiste na escrita de um 

artigo de opinião para o 

Concurso de Redação; 

O artigo será escrito em 

sala de aula, podendo, no 

final do Concurso, ser 

publicado em um e-book. 

 



 

 

  

 

Os critérios em avaliação 

serão apresentados em 

sala de aula, assim como 

disponibilizados no e-

class. 

Ciências → Avaliação 

continuada: Produção 

de mapa mental 

referente ao conteúdo 

de Cinemática, relatórios 

de aulas práticas, tarefas 

dadas em aula. 

 

trará materiais de 

casa para a 

realização da sua 

montagem. 

Explicações sobre o 

trabalho e o sorteio 

será na primeira 

semana de agosto 

(retorno às aulas).  

 

Religião: Dinâmica do 

tribunal (p.38). Estudo 

de caso fictício, com 

o objetivo de fazer 

com que os alunos 

reconheçam a 

impotência do 

julgamento humano e 

a necessidade de tal 

buscar ter uma vida 

transformada por 

Jesus.  Estudo de caso, 

divisão dos grupos e 

formulação das teses: 

22 (8TA) e 23/08 

(8MA). Apresentação 

das discussões: 12/09. 

Veredito do júri e 

conclusões do 

professor: 12/09 (8TA) 

e 13/09 (8MA). 

Os alunos da 8MA que 

não vierem no dia 

12/09, podem 

entregar na 2º data 

13/09 um resumo 

escrito de uma defesa 

ou acusação do caso, 

com uma conclusão. 

Já a turma 8TA, 

aceitaremos como 2ª 

data (12/09) a 

entrega no 

contraturno no SOE. 

 

HISTÓRIA:  

Exposição do 

Bicentenário da 

Independência do 

Brasil.  

 

 

Inglês: A avaliação 

continuada consistirá na 

realização de exercícios do 

livro e do caderno ao longo 

do bimestre totalizando 10 

atividades, cada uma 

valendo 01 ponto. As 

atividades são tanto temas 

como para consecução 

em sala de aula.  

 

Artes: 

A avaliação continuada 

consistirá na entrega das 

atividades diárias e na 

produção das ilustrações 

relacionadas às produções 

textuais referentes ao 

concurso literário. 

 

Ed. Física - Avaliação 

contínua - Participação nas 

atividades, Teste físico e 

atividade teórica sobre 

drogas e anabolizantes. 



 

 

  

 

Confeccionar uma 

réplica, de algum 

objeto, que ajude a 

contar a história da 

Independência ou 

fazer uma pintura em 

tela sobre o referido 

tema. Os critérios de 

avaliação serão:   

 

Coerência com o 

tema, criatividade e 

capricho. 

 

Deverá ser individual.  

 

 

AV1- 1ª prova do bimestre 

MATEMÁTICA 

8MA: 19/08 

8TA: 18/08 

LINGUAGENS 

8MA: 16/08 

8TA: 16/08 

Matemática: 

Avaliação continuada - Produção de mapas 

mentais referente aos conteúdos, relatórios de 

aulas práticas, tarefas dadas em aula e enviadas 

como pesquisa/tema para casa, listas de 

exercícios. Sempre será comunicado aos alunos 

com antecedência. 

Português: 

Direitos do consumidor; carta de reclamação 

e solicitação; adequação vocabular; 

interpretação textual. 

 

 

 

AV2 – 2ª avaliação do bimestre 

MATEMÁTICA 

 

05/09 – 2ª feira 

LINGUAGENS 

 

06/09 – 3ª feira 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

08/09 – 5ª feira 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

09/09 – 6ª feira 
Matemática Português + inglês + 

redação  

Ciências 

 

História + geografia  

● Matemática 

Cap 6: Sequências, 

proporções e 

funções. 

 

Cap 7: 

Transformações 

geométricas e 

simetrias. 

 

Cap 8: Áreas e 

volumes. 

● Português 

Etapas de escrita; 

Crase; Particularidades 

da língua; Ortografia; 

Paradidáticos Sem 

fôlego e Olhos virtuais. 

 

● Inglês 

Comparatives - 

Igualdade, 

Superioridade e 

Inferioridade. 

● Ciências 

Capítulos 7 e 8 do 

livro didático.  

 

 

 

● História: 

capítulos 7 e 8 do livro 

didático. 

 

● Geografia: 

capítulos 7 e 8 do livro 

didático. 

 

 



 

 

  

 

 Superlatives  

Páginas 50 até 86 

 

● Artes: 

Missão artística 

francesa no Brasil 

Paisagismo 

Arquitetura como arte 

Música no Brasil 

Imperial 

Hinos Pátrios 

Romantismo 

Teatro Brasileiro 

Fotografia como arte 

Grupos Instrumentais 

 

● Redação 

Escrita de resenha 

crítica de filme a partir 

das instruções do livro 

(pág. 62-63). 

 

PROVAS DE 2ª CHAMADA – PROVA PRESENCIAL PARA ALUNOS COM FALTAS JUSTIFICADAS.

Turno da manhã: 

● Matemática: 13/09, às 14h 

● Humanas: 13/09, às 14h 

● Linguagens: 14/09, às 14h 

● Natureza: 15/09, às 14h 

Turno da tarde: 

● Matemática: 13/09, às 8h55 

● Humanas: 13/09, às 8h55 

● Linguagens: 14/09, às 8h55 

● Natureza: 15/09, às 8h55 

 

Obs.: Caso o aluno não compareça na data e horário estipulados para a 2ª chamada, a 

reposição dessa nota será através da prova de recuperação, segundo o cronograma abaixo. 

REC – Prova de Recuperação 

MATEMÁTICA  

16/09 – 6ª feira 

LINGUAGENS 

21/09 – 4ªfeira 

NATUREZA  

22/09 – 5ª feira 

HUMANAS  

23/09 – 6ª feira 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante 

o bimestre em 

matemática. 

 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante o 

bimestre em português, 

inglês, redação. 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante o 

bimestre em ciências. 

 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante 

o bimestre em 

história, geografia e 

religião. 

 

 

 


