
 

 

 Datas da Global atualizadas 13/08 

AVALIAÇÕES 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 Os Componentes Curriculares Ensino Religioso, Inglês e Arte 

terão avaliação (parcial) de forma diferenciada. 

 A parcial (Inglês) será durante a aula de Inglês no dia 03/09 

(Terça-feira). 

 A(s) atividade(s) diversificada(s) serão realizadas durante o(s) 

ciclo(s), de acordo com as programações entregues aos 

estudantes e nos meios de comunicação do colégio. 

 Após as avaliações haverá aula normal. (Caso a maioria dos 

estudantes terminem antes do horário preestabelecido no 

cronograma, as aulas serão iniciadas). 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III CICLO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

PARCIAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

02/09 (Segunda-feira) Português e Redação 3,0 

04/09 (Quarta-feira) Matemática 3,0 

06/09 (Sexta-feira) História e Geografia 3,0 

10/09 (Terça-feira) 
Espanhol e Ciências 

(Física/Biologia) 
3,0 

12/09 (Quinta-feira) Geometria  3,0 

GLOBAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

07/11 (Quinta-feira) Português e Redação 5,0 

08/11 (Sexta-feira) Matemática e Arte 5,0 

11/11 (Segunda-
feira) 

História e Geografia 5,0 

12/11 (Terça-feira) 
Espanhol e Ciências 

(Física/Biologia) 
5,0 

13/11 (Quarta-feira) Geometria e Inglês 5,0 

8º ANO 



 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 PARCIAL 

- Gêneros textuais : artigo de opinião 

- Orações Coordenadas 

- Figuras de linguagem 

- Uso dos “porquês” 

 Orações Coordenadas: sindéticas e 

assindéticas 

 Orações coordenadas sindéticas: aditivas, 

adversativas, alternativas, conclusivas e 

explicativas 

 Figuras de linguagem: metáfora, 

comparação, pleonasmo, antítese, 

eufemismo, hipérbole, personificação, etc. 

 

 GLOBAL 

 

- Gêneros textuais: Carta do leitor e debate 

- Orações subordinadas adverbiais 

- Orações subordinadas substantivas 

- Homônimos e Parônimos 

 Orações subordinadas adverbiais: causal, 

consecutiva, condicional, conformativa, 

concessiva, comparativa, temporal, final e 

proporcional 

 Orações subordinadas substantivas: 

subjetiva, objetiva indireta, completiva 

nominal, predicativa e apositiva. 

REDAÇÃO 

 PARCIAL 

 

- Campo de atuação pública 

- Campo jornalístico/midiático 

 Gênero textual artigo de opinião 

 Construção da argumentação 

 
 GLOBAL 

 

- Campo de atuação na vida pública 

- Texto dramático: estrutura de linguagem 

 Dissertação argumentativa 

 Tipologia argumentativa 

 Estrutura e linguagem  

CIÊNCIAS: BIOLOGIA  

BIOLOGIA: 
 

 PARCIAL 
 

- Sistema Nervoso 
- Sistema Endócrino 

 Anatomia e fisiologia do sistema endócrino 

 GLOBAL  

 
- Reprodução humana 

 Sistema Reprodutor 
 Gravidez e adolescência 

 

 

 INGLÊS

 

 PARCIAL 

 

- Listening : desenvolver a habilidade de escuta no 

que concerne a : esportes, estórias e programas de 

TV. 

 

 GLOBAL 

 

- Vocabulary: adventure sports, adjectives of  

feeling, crime, safety online, movies and TV shows, 

performing arts. 

- Grammar: past progressive, past progressive x 

simple past, adverbs of manner and present perfect 

- Reading comprehension. 

 

MATEMÁTICA 

 PARCIAL 

 
- Frações algébricas 
- Equações fracionárias e literais 

 Frações algébricas 

 Simplificação de fração algébrica 

 O mdc e o mmc de monômios e polinômios 

 Redução de frações algébricas ao mesmo 

denominador 

 Adição e subtração de frações algébricas 

 Multiplicação de frações algébricas 

 Divisão de frações algébricas 

 Potenciação de frações algébricas 

 Equações fracionárias 

 Equações literais 

 

 GLOBAL 

 

- Sistemas de equações do 1º grau com duas 

incógnitas 

 Sistema de duas equações do 1º grau com 

duas incógnitas 

 Sistemas de equações fracionárias 

 Solução gráfica de uma equação do 1º grau 

com duas incógnitas 

 Solução gráfica de um sistema de duas 

equações do 1º grau com duas incógnitas  

 Solução de problemas 

 

 

HISTÓRIA 
 

 PARCIAL 
 

- Segundo Reinado 
- Revoluções, Nacionalismo e Teorias na 
Europa do século XIX 

 O golpe da Maioridade 
 O Café 
 Movimentos abolicionistas e 

republicanos 
 Os Barões do café 
 Os grupos políticos 
 Revoluções na Europa 
 Os socialismos na Europa 

 
 GLOBAL 

 
- Imperialismo no século XIX 

 Segunda Revolução Industrial 

 Imperialismo na África e Ásia 

 Os Estados Unidos no Século XIX 

(Corrido para o Oeste e a Guerra de 

Secessão) 
 

ARTE 

 PARCIAL 
 

- Poesia popular 
- Xilogravura 

 Principais autores da poesia popular 
 Características da xilogravura 
 Cordel/ Cordelistas 
 Conceito de embolada 
 Conceito de repente 

 
 GLOBAL 

 
- Poesia popular 
- Xilogravura 
- Cordel 
- Repente 
- Embolada 

 Cordel/ Cordelistas 
 Conceito de embolada 
 Conceito de repente 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 PARCIAL 
 

- Valores e vivências 
 Autonomia - Exercício da liberdade 

 Responsabilidade e autenticidade 
 
 GLOBAL 

 
- Liberdade religiosa no contexto da 
pluralidade cultural, religiosa e do sincretismo 

 As igrejas eletrônicas e seu poder de 

mobilização das massas 
 Conflitos étnicos, preconceitos e 

intolerância religiosa 
 

 

GEOMETRIA 
 

 PARCIAL 

 

- Paralelogramo, trapézio e 

circunferência 

 Paralelogramos 

 Trapézios 

- A circunferência 

 Raio 

 Diãmetro 

 Corda 

 O círculo 

 

 GLOBAL  

 

- Círculo e circunferência 

 O círculo 

 Posições de uma reta em relação a 

uma circunferência 

 Posições relativas de duas 

circunferências 

 Ângulos cujos vértices não 

pertencem à circunferência 

 Segmentos tangentes 

 Ângulo inscrito e arco capaz 

ESPANHOL 

 

 PARCIAL 
- Presente do Subjuntivo 
- Vocabulário 

 Verbos irregulares no presente do 

Subjuntivo 

 Vocabulário 

 

 GLOBAL 

- Presente do Subjuntivo 
- Vocabulário 

 Verbos irregulares no presente do 

Subjuntivo 

 Vocabulário 

 Verbos regulares no presente do 

Subjuntivo 

 Imperativo (regulares) 

 

 

CIÊNCIAS: FÍSICA 

 
 PARCIAL 

- Energia mecânica 

 Energia cinética 
 Energia potencial 
 Conservação da energia mecânica 
 Transformação da energia 

 
 GLOBAL 

- Termometria 
 Escalas termométricas 
 Dilatação térmica 
 Calor 
 Capacidade térmica 

GEOGRAFIA 

 PARCIAL 

- América: Economia de base mineral 

- América: Economia de base 

agropecuária 

 A força da produção de 

hidrocarbonetos da Venezuela 

 Chile e suas estratégicas minas de 

cobres 

 Bolívia: Gás natural essencial para o 

funcionamento do Centro-Sul do 

Brasil. 

 A Colômbia antes e depois do fim do 

narcotráfico. 

 Aspecto populacional da Colômbia 

 Uruguai: Melhor país da América do 

Sul para se viver. Por quais 

motivos? 

 América Central: Herança histórica 

do processo colonial 

 Cuba: Da Revolução dos “Barbudos” 

à abertura econômica em 2015. 

 

 GLOBAL 

- África: heranças, conflitos e 

diversidades.  

 África: meio natural 

 A África e o imperialismo europeu 

 África: população, regionalização 

e economia 

 A África no século XXI 

 

GEOGRAFIA 



 

 

 


