
 

 

AVALIAÇÕES 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 VALOR:  
2,0 pontos 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 19/09 A 03/10 
 Os pontos das diversificadas de Inglês e Espanhol terão 1,0 ponto para o 

The Voice. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III 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 

19/09 Inglês – 8º A 2,0 

20/09 

 
Espanhol – 8º B 
Português – 8º B 

Geometria – 8º A 
Arte – 8º A / B 

Ensino Religioso – 8º A 

Matemática – 8º B 

2,0 

23/09 

Geografia – 8º A 
História – 8º B  

Geometria – 8º B 

2,0 

24/09 
Redação – 8º A / B 

Espanhol – 8º A 
2,0 

25/09 

Física – 8º A 
Redação – 8º A 

Biologia – 8º B 
Ensino Religioso – 8º B 

2,0 

26/09 

 
Física – 8º A 

Espanhol – 8º B 
 

2,0 

27/09 

 

Arte – 8º A / B 
Ensino Religioso – 8º A 

 

2,0 

30/09 

 
História – 8º A 

Geografia – 8º B 

 

2,0 

01/10 Espanhol – 8º A 2,0 

02/10 

 
Português – 8º A 
Biologia – 8º A 

Física – 8º B 
Ensino Religioso – 8º B 

 

2,0 

03/10 

 
Matemática – 8º A 

Inglês – 8º B 

 

2,0 

 

 



 

 

 

 
- Leitura de paradidático 

 Paradidático: “Os miseráveis”, de Vitor 
Hugo. 
 Procedimentos:  

 A partir da leitura do livro “Os 

miseráveis”, espera-se que, além de 
conhecer um clássico, os alunos possam 
compreender um pouco mais sobre as 
relações humanas. 

 Trabalho interdisciplinar (disciplina 
História). 

 Os alunos farão um QUIZ a fim de 

assegurar a leitura e depois farão 
dramatizações a partir dos capítulos do 
romance. 
 Critérios: 

 Estudo contextualizado acerca da 
temática do paradidático. 
 

- Energia térmica 
 Propagação do calor 
 Equilíbrio térmico 

 Procedimentos: 
 Condução térmica com uso de uma barra 

metálica, parafina de vela e palitos. Numa 
barra metálica, deve-se pingar, 
espaçadamente, a parafina colando os 
palitos. Após secar e fixar, colocar a 
ponta da barra sob a chama de uma vela e 
observar o derretimento e queda dos 
palitos.  

 Convecção no pote de vidro – Utiliza-se 
um recipiente de vidro com água no fundo 
do recipiente. O mesmo deve ser 
colocado sob a chama de uma vela. 

 Espiral de convecção – Numa folha de 
papel, deve-se desenhar e recortar uma 
espiral. A mesma deve ser amarrada na 

extremidade e colocada, a certa distância, 
sob a chama de uma vela. 

 Condução térmica na bexiga – Deve-se 
encher a bexiga com água até certo 
volume que a mesma não estoure. Em 
seguida, colocar a bexiga cheia de água 
sob a chama da vela. 
 Critérios: 

 Participação nas atividades experimentais 
 Breve relatório, em equipe, sobre a 

fenomenologia observada 
 Resolução do questionário. 

 

 

 

- The Voice 
 Procedimentos: 

 A música ao longo da história vem sendo um 
instrumento para fomentar a aprendizagem. 
Nessa perspectiva, vivenciamos essa 
experiência visando não somente a 
aprendizagem da língua estrangeira, mas 
também desenvolver a sensibilidade, a 
inteligência emocional, a percepção auditiva, 
além da sociabilidade. 

 Os alunos deverão criar pot-pourri entre 2 e 3 
minutos, com músicas em língua inglesa e 

espanhola e apresentar em grupos de 4 a 6 
componentes. 
 Critérios: 

 Pontualidade e organização nas 
apresentações. 
 

 
- The Voice  

 Procedimentos: 
 A música ao longo da história vem sendo um 

instrumento para fomentar a aprendizagem. 
Nessa perspectiva, vivenciamos essa 

experiência visando não somente a 
aprendizagem da língua estrangeira, mas 
também desenvolver a sensibilidade, a 
inteligência emocional, a percepção auditiva, 
além da sociabilidade. Os alunos deverão criar 
pot-pourri entre 2 e 3 minutos, com músicas 
em língua inglesa e espanhola e apresentar em 

grupos de 4 a 6 componentes. 
 Critérios: 

 Pontualidade e organização nas 
apresentações. 

 
 

 

 

- Bossa Nova 
- Tropicalismo 
- Jovem Guarda 

 Procedimentos: 
 Produção de painel 

 Critérios: 
 Clareza nas produções dos cordéis 
 Assiduidade 
 Entregar no prazo estabelecido. 

 

 

- Revoluções e ideologias do século XIX 
 Procedimentos:  

 Montagens e apresentação de painéis. 
 Critérios: 

 Relacionar obra e conteúdos 
trabalhados em sala de aula 

 Criatividade 
 Domínio da obra 

 

- Ações Inovadoras: 
 História do Instituto Beleza Natural 
 História de Luiza Trajano do Magazine 

Luisa 
 História da Loja Imaginarium 

 

- Projeto: O Ensino Religioso e a 
Aprendizagem dos valores essenciais: Fazer o 
bem faz bem! 

 Valores diversos: solidariedade, partilha, 
amor... 
 Procedimentos: 

 Culminância do projeto: será planejada 
de acordo com as sugestões dos 
estudantes. 
 Critérios: 

 A apropriação do conteúdo será avaliada 
durante o processo através da 
observação dos seguintes pontos: na 
expressão de uma relação respeitosa 

com os colegas; na aceitação das 
diferenças de opiniões e de credos; na 
participação em sala. 

 Assiduidade na pontualidade. 

 

  
- Círculo e circunferência 

 O círculo 
 Posições de um ponto em relação a 

uma circunferência 
 Posições de uma em relação a uma 

circunferência 
 Posições relativas de duas 

circunferências. 
 Procedimentos: 

 A turma será dividida em equipes. 
 Cada equipe ficará responsável por 

um subtópico. 
 As equipes deverão abordar o 

subtópico em uma apresentação de 10 
minutos. 

 As equipes poderão usar qualquer 
meio para apresentar, aula expositiva, 
vídeos, slides. 

 Cada equipe apresentará sua 
produção na data pré-definida. 
 Critérios: 

 Consistência argumentativa 
(contextualização, questionamentos, 
exemplificações, dados, informações) 

 Adequação do material didático ao 
conteúdo 

 Clareza, objetividade e 
comunicabilidade 

 Linguagem:  adequação, com 
correção, fluência e dicção 

 Adequação ao tempo disponível 

- Estatística 
 Procedimentos: 

 Pesquisa estatística 
 Critérios: 

 A avaliação será processual. 
Examinaremos as produções 

realizadas durante todo o evento, 
como: pesquisa; amostras; tabelas; 
gráficos; e apresentações do trabalho. 
O comportamento, a responsabilidade 
e o comprometimento do aluno 
durante as atividades também serão 
avaliados. 

 

 DIVERSIFICADA: 
- Sistema Muscular e Esquelético 

 Procedimentos: 
 Divisão de grupos 

 Separação dos temas 
 Reuniões em aulas pré- 

determinadas. 
 Critérios: 

 Apresentação em sala. 
 

 
- As relações existentes entre o Brasil e 
a África. 

 Condições naturais semelhantes 
entre os dois países 

 Pobreza e fome 

 Corrupção e ditaduras militares 
 O Brasil na África 
 Racismo e preconceito BRICS 

 Procedimentos: 
 Pesquisa individual sobre o tema 
 Confeccionar material para a 

apresentação na forma de slides 

ou cartazes 
 Elaborar falas específicas para as 

apresentações 
 Apresentar, por meio de 

exposição oral, o material 
confeccionado. 
 Critérios:  

 Pesquisa escrita 

 Confecção dos materiais 
 Apresentação oral do 

trabalho. 

- Campo artístico-literário  
 Livro “A corrente da vida”, de 

Walcyr Carrasco 
 Procedimentos: 

 Leitura de trechos do livro em 
sala de aula 

 Apresentações orais em sala 
 Avaliação escrita. 

 Critérios: 
 Pontualidade no cumprimento das 

tarefas 
 Adequação às atividades 

solicitadas 
 



 

 

 


