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PROGRAMAÇÃO 
 

II 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 

10/06 História e Física - 8º A / B 1,0 

11/06 
Matemática – 8º A / B 

Espanhol – 8º A 

Redação e Arte – 8º B 
1,0 

12/06 
Geometria – 8º A 

Biologia – 8º A / B  
Ensino Religioso e Redação – 8º B 

1,0 

13/06 
Inglês – 8º A / B 

Português – 8º A  
Geografia e Espanhol – 8º B 

1,0 

14/06 
Arte e Ensino Religioso – 8º A 

Geografia – 8º A / B 

Português e Geometria – 8º B 
1,0 

17/06 
Geografia e Português – 8º A 

Geometria – 8º B 
1,0 

18/06 
Redação – 8º A  

Arte – 8º B 
1,0 

 



 

 

 

 

 DIVERSIFICADA 

- Leitura de paradidático 

 “Vida de droga” (Walcyr Carrasco) 

 Procedimentos:  

 Responder um questionário sobre 

situações que ocorrem ao longo da 

história.  

 Devidamente organizados em grupos,  

realizar uma campanha pela escola, 

conscientizando os demais estudantes 

acerca da problemática, através do 

Projeto Vida sem droga (projeto 

interdisciplinar). 

 Critérios: 

 Estudo contextualizado acerca da 

temática do paradidático 

 Organização/ participação no Projeto Vida 

sem Drogas 
 

 DIVERSIFICADA: 

- Educação para o trânsito 

 Importância dos dispositivos de retenção 

veicular 

 Inércia 

 Lei da ação e reação 

 Velocidade 

 Procedimentos: 

 Em grupos, organizados na sala, os 

estudantes deverão organizar e produzir 

um banner para conscientizar a 

comunidade do CSA sobre a importância 

do uso dos dispositivos de retenção 

veicular.  

 Em particular: importância do cinto de 

segurança; uso da cadeirinha do bebê e 

assento de elevação; uso do capacete 

para motociclistas; perigo do uso do 

celular no trânsito; sinalização vertical e 

horizontal. 

 Critérios: 

 Organização do banner 

 Apresentação do banner no intervalo para 

conscientizar os colegas sobre as 

intervenções e atitudes corretas no 

trânsito 

 

 

 

 DIVERSIFICADA: 

- 4 de julho é o dia da Independência dos EUA. 

 Procedimentos: 

 Pesquisa bibliográfica dos principais nomes da 

independência. 

 Divisão das equipes e temas 

 Produção do roteiro em inglês 

 Gravação e edição do vídeo/podcast 

 Apresentação em sala 

 Critérios: 

 Competência comunicativa 

 Vocabulário 

 Uso de estruturas  

 Pronúncia 

 Fluência 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Paradidático: “Frente al Espejo”  

 Saúde 

 Procedimentos: 

 Elaboração de uma sinopse em grupo. 

 Critérios: 

 Abordar os diferentes aspectos de um quadro 

de bulimia e anorexia. 

 Entender as enfermidades relacionadas ao 

quadro.  

 

 DIVERSIFICADA 

- Campo artístico-literário  

 Livro “Viagem ao centro da terra”, de Júlio Verne, 

Adaptação de Walcyr Carrasco. 

 Procedimentos: 

 Leitura de trechos do livro em sala de aula 

 Avaliação escrita 

 Critérios: 

 Pontualidade no cumprimento das tarefas 

Adequação às atividades solicitadas 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Produção de seminário 

 Tema: Patrimônio cultural - Feira de 

Santana 

 Procedimentos: 

 Apresentação em equipe (os grupos 

devem ser mistos com meninos e 

meninas) 

 Objetividade durante a apresentação 

 Utilizar o tempo máximo de 7 minutos 

 Apresentar proposta de intervenção para 

conservação do patrimônio cultural 

 Critérios: 

 Não fugir do tema  

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Clareza 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Período Regencial 

 Contexto político e social do Período 

Regencial 

 Revoltas Regenciais (Cabanagem, Balaiada, 

Sabinada, Malês, Farroupilha) 

 Procedimentos:  

 Aula expositiva sobre o contexto político 

do período 

 Divisão em equipes 

 Orientação de como será realizado o 

trabalho 

 Esclarecimento dos critérios de 

avaliação 

 Cada aula será destinado um tempo para 

orientação do trabalho 

 Critérios: 

 Integração em grupo; 

 Pontualidade; 

 Criatividade; 

 Domínio. 

- Ações Inovadoras: 
 História da Chanel – criadora da marca e 

da empresa 

 História da Natura 

 História da Chili Beans 

- Global: Interdisciplinar com Matemática (3 

questões – valor: 1,0) 

 

  

 DIVERSIFICADA: 

- Figuras Geométricas 

 Triângulo e Quadrilátero 

 Procedimentos: 

 A turma será dividida em equipes. 

 Cada equipe produzirá anamorfoses 

(imagens distorcidas que parecem 

reais sob determinados Ângulos) 

 As anamorfoses abordarão conteúdos 

geométricos 

 Cada equipe apresentará sua 

anamorfose na data pré-definida. 

 Critérios: 

 A avaliação será feita de acordo com a 

produção da anamorfose, caso ela 

atenda aos requisitos solicitados. 
 

 DIVERSIFICADA: 

- Estudo Estatístico 

 Estatística 

 Gráficos de segmentos e de barras 

 Gráfico de setores  

 Cartograma e pictograma 

 Procedimentos: 

 Introduzir o conteúdo em sala com 

atividades de interpretação de gráficos 

que favoreçam o desenvolvimento da 

competência leitora. 

 Sugerir que os alunos em grupo 

investiguem seu peso e altura, 

podendo coletar esses dados 

utilizando uma balança. 

 Em sala, com a fita métrica, pode-se 

determinar a altura e peso (pré-

estabelecido) de cada aluno, 

confeccionando uma tabela geral. 

 Montar o gráfico referente ao peso e 

altura, aproveitando a oportunidade 

para informar como se calcula o IMC 

(Índice de Massa Corporal), e sua 

importância relacionada a uma boa 

saúde. 

 Critérios: 

 A avaliação será processual, 

examinaremos as produções 

realizadas em sala de aula, como: as 

pesquisas, as criações, as produções, 

e as apresentações.  

 O comportamento, a responsabilidade, 

o comprometimento do aluno durante 

as atividades também serão avaliados. 

 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Apresentação do trabalho: Os sentidos. 

 Procedimentos: 

 Divisão de grupos 

 Estudo do tema 

 Apresentação 

 Critérios: 

 Domínio de conteúdo 

 Disciplina 

 Participação 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Feira de Ciências 

- América: países emergentes (México, 

Argentina e Brasil) 

 Abordando a cidade de Feira de 

Santana - BA como tema central. 

 Abordar características gerais 

dos países americanos 

emergentes.  

 Procedimentos: 

 Por meio de exposições orais, 

visuais, escritas e atividades 

lúdicas, as características 

presentes na cidade 

 Pesquisa escrita e individual 

sobre os temas das equipes 

 Construção de cartazes/ slides e 

falas 

 Apresentação individual oral 

 Critérios:  

 Culminância do projeto 

 Pesquisa escrita e de imagens 

para compor o cartaz 

 Participação efetiva na confecção 

do cartaz e nas falas 

 Apresentação individual e oral 

 

 

 DIVERSIFICADA 

- Mostra de Ciências 

 Conforme o tema da Mostra 

 Procedimentos: 

 Elaborar de acordo com a proposta da 

Mostra de Ciências. 

 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 sobre o 

tema 


