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PROGRAMAÇÃO 
 

I CICLO 
 

 

8º ANO 
 

 
 

IDENTIDADE COM A EDUCAÇÃO 
 

PREZADO(A) ESTUDANTE 
 

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 
realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre 
esse poder, algo antes considerado impossível se torna 

realidade.” (Albert Einstein) 
 

 

 

 

 

 
 

DIVERSIFICADA 

DATA DISCIPLINAS PESO 

25/03 
Geografia – 8º A / B 

Geometria – 8º B 
2,0 

26/03 
Matemática – 8º A 
Espanhol – 8º A 

2,0 

27/03 
Física – 8º A / B 

E. Religioso – 8º B 
2,0 

28/03 
Física – 8º A / Inglês – 8º A 

Espanhol – 8º B 
2,0 

29/03 
Geometria – 8º A 

Matemática – 8º B / Arte – 8º A / B  

E. Religioso – 8º A  
2,0 

01/04 História – 8º A / B 2,0 

02/04 
Espanhol – 8º A 

Redação – 8º A / B 
2,0 

03/04 
E. Religioso – 8º B / Redação – 8º A 

Biologia – 8º A / B 
Português – 8º A 

2,0 

04/04 
Espanhol – 8º B 

Inglês – 8º B 

Português – 8º B 
2,0 

05/04 
Arte – 8º A / B 

E. Religioso – 8º A 
2,0 

 



  

 
 DIVERSIFICADA 

- Leitura de paradidático 

 “E agora, mãe?” (Isabel Vieira) 

 Procedimentos: 

 Estudo contextualizado acerca da 

temática do paradidático  

 Quiz 

 Produção de vídeos jornalísticos acerca 

da temática 

 Roda de conversa sobre a temática  

 Critérios: 

 A avaliação ocorrerá em duas etapas: a 

primeira consistirá em responder a um 

questionário sobre situações que ocorrem 

ao longo da história 

 Na segunda etapa, os alunos, 

devidamente organizados em grupos, 

realizarão uma campanha pela escola, 

conscientizando os demais estudantes 

acerca da problemática.  

 

 DIVERSIFICADA: 

- Construção de um acelerômetro  

 Aceleração linear e aceleração centrípeta  

 Procedimentos: 

 Para construção do acelerômetro 

(dispositivo que indica a direção da 

aceleração linear e centrípeta dos corpos) 

deve-se utilizar: uma garrafa pet, 30 cm de 

barbante e duas rolhas. 

 A montagem será feita prendendo o 

barbante na extremidade das duas rolhas. 

Em seguida deve-se encher a garrafa com 

água, colocando uma rolha em seu 

interior, com o barbante até um pouco 

mais da metade. 

 A outra rolha servirá pra fechar e vedar a 

garrafa.   

 Critérios: 

 Construção do acelerômetro  

 Participação no teste do acelerômetro 

com atividades específicas na quadra de 

esportes 

 Responder questionário sobre o 

acelerômetro, explicando o seu princípio 

de funcionamento.  

 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Eixo Dimensão Intercultural  

 Manifestações culturais  

 Procedimentos: 

 Mundialmente conhecido, o St Patrick’s Day é 

celebrado no dia 17 de março. 

 Durante o mês de março, será discutido o tema 

com os alunos do 8º ano visando trabalhar a 

cultura anglófona.   

 Para isso, os alunos se vestirão de verde e serão 

divididos em equipes. 

 Serão realizados mini seminários 

 Cada grupo ficará com um tema: 

 1- who was St Patrick? 

 2- How did St Patrick’s Day begin? 

 3- why green? 

 4- Symbols 

 5- Traditions 

 6- St Patrick’s Day around the world 

 Critérios: 

 Uso do conhecimento adquirido em sala de aula  

 Capacidade de expressar-se oralmente com outros 

falantes com ritmo e entonação adequada  

 O comportamento, a responsabilidade, o 

comprometimento do aluno durante as 

atividades, também serão avaliados. 

 Conteúdo 

 DIVERSIFICADA: 

- Viagem a Canudos 

- Números Reais  

 Números naturais, inteiros, racionais, 

irracionais e reais  

 Procedimentos: 

 A viagem a Canudos será um trabalho 

interdisciplinar, a fim de proporcionar uma 

aprendizagem mais ampla aos alunos 

 Esse projeto iniciará com pesquisas feitas 

pelos alunos, sobre o assunto para que 

possam conhecer melhor a história e os 

importantes números referentes à cidade de 

Canudos 

 Posteriormente, eles terão um curso, rápido, de 

fotografia, pois durante a viagem eles terão 

que fotografar lugares e objetos que eles 

considerarem importante para o trabalho  

 A culminância será uma peça teatral que fará a 

conexão da cidade de Canudos e Feira de 

Santana 

 Critérios: 

 A avaliação será processual, examinaremos as 

produções realizadas em sala de aula e durante 

a viagem, como: as pesquisas, criações, 

produções e apresentações 

 O comportamento, a responsabilidade, o 

comprometimento do aluno durante as 

atividades, também serão avaliados 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Escola renascentista 

- Arte barroco  

 Conceito do renascimento  

 Técnicas renascentistas  

 Características do barroco 

 Conceito do barroco 

 Barroco no Brasil 

 Técnica do Claro escuro  

 Procedimentos: 

 Trabalho em grupo 

 Apresentação: Barraco europeu, barroco 

brasileiro, principais representantes do 

barroco. 

 Apresentação de escultura em sabão em 

barra 

 Apresentação de telas barrocas 

 Apresentação de música barroca  

 Critérios: 

 Criatividade  

 Tempo/ disciplina  

 Atividade prática 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Iluminismo  

- Revoluções inglesas do século XVIII 

- Mapa Conceitual 

 Procedimentos:  

 Em equipe (serão cinco), os alunos 

produzirão um mapa Conceitual que 

apresente as fases da Revolução Francesa. 

 Os cinco grupos construirão um mapa com 

sua respectiva fase, no qual deverá conter 

elementos de seu contexto social a fim de 

dialogar com o conteúdo e apresentarão em 

forma de seminário. 

 Critérios: 

 Relação pertinente entre as palavras-chave 

utilizada no Mapa 

 Organização cronológica da temática 

 Concisão de ideias 

 Adequação entre mapa e falas na 

apresentação 

 Criatividade 

 Organização da equipe 

- Ações Inovadoras: 
 Vídeos com reportagens sobre 

Educação Financeira e 

Empreendedorismo 

 Fábulas; histórias reais  

 Estudos de casos pessoais e 

empresariais  

- Global: Interdisciplinar com Matemática (3 

questões – valor: 1,0) 

 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Paradidático “Grandes pintores” – Latino-

americanos  

 Biografia 

 Procedimentos: 

 Diálogo temático com as palavras 

heterosemanticas 

 Os conteúdos envolvidos deverão ser 

explanados a priori nas aulas  

 Os alunos formarão as equipes, que 

devem se apresentar com nome do 

grupo. 

 Será em sala de aula 

 Atividade em grupo  

 Critérios: 

 Conhecer a realidade, estilo e 

biografia dos pintores. 

 Favorecer culturalmente um maior 

contato dos alunos com vida e obra 

dos pintores 

 O comportamento, a responsabilidade, 

o comprometimento do aluno durante 

as atividades, também serão 

avaliados. 

  

 DIVERSIFICADA: 

- Ângulos e Polígonos  

 Procedimentos: 

 A turma será dividida em equipes  

 Cada equipe produzirá um vídeo sobre 

ângulo e polígono na construção civil, 

na arquitetura, na arte, entre outros.  

 O vídeo deve abordar a utilização 

desses conteúdos no nosso cotidiano 

 O vídeo pode ser feito em formato de 

documentário ou a critério da equipe 

 O vídeo deve ter no mínimo 3 minutos 

e no máximo 10 minutos 

 Cada equipe apresentará sua 

produção na data pré-definida  

 Critérios: 

 A avaliação será feita de acordo a 

produção do vídeo, caso ele atenda ao 

conteúdo solicitado. 

 DIVERSIFICADA 

- Leitura e discussão em sala  

 Procedimentos: 

- Pesquisa sobre a temática do livro: situação de 

crianças sem reconhecimento legal da paternidade 

- Apresentação das pesquisas  

- Avaliação escrita sobre a obra  

 Critérios: 

 Coesão textual  

 Uso da norma culta  

 Coerência nas ideias apresentadas 

 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Os Alimentos  

 Os alimentos e suas importâncias  

 Procedimentos: 

 Divisão dos grupos 

 Separação dos temas  

 Reuniões em aulas pré-determinadas  

 Apresentação em sala  

 Critérios: 

 Avaliação: domínio de conteúdo, 

organização da equipe  

 
 DIVERSIFICADA: 

- O Consumo e sua relação com as 

questões ambientais  

 “O ter se tornou mais importante 

do que o ser” (trabalhando 

valores sociais) 

 O consumo desigual de energia 

no mundo e no Brasil  

 A água: um recurso inesgotável?  

 A produção de alimentos X 

crescimentos da população 

 Energias alternativas: uma 

solução para o futuro  

 Alimentação alternativa X 

escassez de alimentos 

 Procedimentos: 

 Pesquisa escrita e individual 

sobre os temas das equipes  

 Construção de cartazes/ slides e 

falas 

 Apresentação individual oral 

 Critérios:  

 Pesquisa escrita e de imagens 

para compor o cartaz 

 Participação efetiva na confecção 

do cartaz e nas falas  

 Apresentação individual e oral 

 DIVERSIFICADA 

- Crenças religiosas e filosofia de vida 

 Campanha da Fraternidade 2019 

 Livro: Vida de Droga 

 Procedimentos: 

 Pesquisa sobre o tema 

 Estudo dirigido 

 Elaboração de trabalho individual, em 

dupla, em trio ou em grupo 

 O trabalho poderá ser: criação e 

apresentação de poemas, dramatização, 

vídeo, música 

 Critérios: 

 Participação e interesse do aluno na 

elaboração e apresentação do trabalho 

 Assiduidade e disciplina durante as 

aulas e apresentações de trabalho  

 Criatividade e conhecimento 



 

 


