
                                             INFORMATIVO – 8º ano 

Trabalhos para o 3º trimestre -2017 

8º ano 
MATÉRIA                    ATIVIDADES              DATA 

CIÊNCIAS 
Profª Branca 

1-grupo : Embalagens plásticas no cotidiano e 
saúde:  simbologia , numeração .  
2- Individual Lista de exercícios : genética.  

1- 25 e 26/09 
2- 06 e 07/11 

ESPANHOL 
Profª 
Amanda 
                           

 Semana de 23/10 a 27/10 
Atividades de interpretação do livro paradidático "Aventura en 
Machu Picchu" (parte III) 

Avaliação 
continuada - 

ARTE 
Profº Roberto 

A dança 
Questões Sociais abordadas por Portinari 
Musica, Cidadania e Nacionalismo 
Sons e Ritmos na cultura popular 

Avaliação 
continuada em 
sala de aula 

DES. GEO 
Profº 
Roberto 

Quadriláteros 
Polígonos Regulares 
Circunferência e Tangente 
Relação entre ângulos e arcos  

 

GEOGRAFIA 

ProfªDébora 
e  Janete 

Análise e interpretação do filme "Invictus". 
Trabalho de questões relacionadas ao filme, realizado em 
duplas na sala de aula - Temática: Fim da política do Apartheid 
na África do Sul e a eleição de Nelson Mandela como 
presidente do país. 

outubro/novembro 

HISTÓRIA 
Profº Ricardo 
e Cecéu 

Elaboração em grupo de Biografia de personagens 
importantes da história     

 apresentação 19 
de Outubro 

INGLÊS 
Profª Viviane 

Project: My magazine 
Trabalho em grupo de elaboração e edição de uma revista 
toda em inglês com tema adolescente 

Entrega: Última 
aula do mês de 
outubro. 

MATEMÁTICA 

Profª 
Marcela e 
Marcelo 
 

1-Entrega do caderno de atividades e prova baseada nos 
exercícios do caderno.  
 2-Pesquisa e apresentação, em grupo, sobre tecnologias 
antigas que revolucionaram o mundo. Será feita em sala de 
aula. 

1-23/11 
 
2-novembro 

LIPT: Profª 
Cláudia e 
Ana Cláudia 

- questões de interpretação textual: Moodle. - 23/10 (14h) a  
9/11(20h 

 
 
PORTUGUÊS 

Profª Cláudia 
 

1-Teatro: O Príncipe – Cia da Casa Amarela – avaliação e 
produção de resenha após a apresentação da peça. 
2-Livro: Um encontro com a liberdade 
Autor: Júlio Emilio Braz-Editora do Brasil  

1-apresentação: 
21/09 
 
2-24/10 

EN.RELIGIOSO 

Profª Tânia 
Análise e interpretação do filme do filme “ Contato” 
Resgatando o conteúdo estudado: Ciências X Religião 

Sala de aula 

ED. FÍSICA 
Profº Marcos 
 

Tema: Capacidade  Física - Resistência 
Técnica/procedimento: Pesquisar e responder questionário e 
testa-lo - Prática. 

Entrega: 23 e 
24/Outubro/2017 
 

Será autorizada a segunda chamada para as avaliações dos paradidáticos e das avaliações em sala de 
aula de TB das outras disciplinas, somente em casos de doença e luto em família  ( atestados). A 2ª 
chamada será no outro dia após a avaliação regular. 
 
 
 
 
 
 
 



Senhores pais 

       Nesse trimestre, na disciplina de Língua Portuguesa, a leitura de um livro será 
substituída pela apresentação de uma peça teatral no Colégio, e servirá como base para 
avaliação (TB). 
       Os textos   que servem de informações e fundamentações para a peça serão analisados 
previamente em sala, proporcionando aos alunos a oportunidade de virem uma nova 
leitura, além de incentivar a apreciação da arte teatral. 
        A apresentação da peça “O Príncipe” dia 21/09, será feita pela Companhia de teatro 
“Casa Amarela”, com mais de vinte anos de experiência, que estabelecerá um debate após 
o espetáculo. 
       Preço por aluno: $15,00 
 
OBS: O livro  “Um encontro com a liberdade” da  disciplina de Português , será vendido no 
próprio Colégio, com desconto.  A venda será no dia 12/09. 
 
 
 
 
 


