
PLANILHA DE TRABALHOS (1º TRIMESTRE 2021)

ENSINO FUNDAMENTAL - 8º Ano

DISCIPLINA PROFESSOR (A) TEMA TÉCNICA/PROCEDIMENTO DATA DE
ENTREGA

Matemática Ândrea
Expressão Algébrica Documento compartilhado até 20/04

Língua
Portuguesa

Cláudia Pinheiro

* Livro: Ponte para Terabítia

* Livro: Descanse em paz,
meu amor...

* verificação de leitura - formulário

* verificação de leitura - formulário

* de 05 a 18.03

* de 08 a 18.04

Inglês Cristiane/Marcela/
Leticia

Superlative and comparative
forms

- Crie uma pesquisa da classe usando
qualquer ferramenta digital: Google
Forms, Survey Hero, Survey Monkey,
caixinhas do Insta Stories, Mentimeter,
etc ... você escolhe!
- Inclua 4 perguntas comparativas e 4
superlativas.
- Escreva uma boa apresentação
explicando o resultado. Você pode
adicionar fotos e legendas para ilustrar
as ideias.

12/04

Ciências Guilherme
Sonehara Fontes de Energia

Pesquisa e produção de apresentação
referente às fontes de energia mais
utilizadas no planeta.

Continuada -
segunda quinzena
de abril.

História Ricardo Costa
Revolução Industrial e
mundo do trabalho

Pesquisa sobre as mudanças nas
relações de trabalho e nas condições de
vida do trabalhador industrial

Segunda quinzena
de Abril

Geografia Eduardo Atualidades

Pesquisa e produção de textos que
relacionam temas atuais aos conceitos
demográficos estudados na disciplina
de Geografia.

Prazo final primeira
quinzena de abril.

Artes
Roberto Ferrari

Rapa Nui (filme)

Mandalas

-Conteúdo sobre degradação ambiental
- Pesquisa e formulário

-Colorir, utilizando escala Cromática
de tons e semitons

Primeira quinzena
de abril

Espanhol Amanda

Cidades Espanholas Pesquisa e produção de
cartaz/apresentação sobre uma cidade
espanhola.

Até 15/04

Desenho
Geométrico Roberto Ferrari

- Fichas de
Trabalhos 01/02/03
e 04 do Livro de
Atividades - DG

Trabalhos são realizados de acordo
com o conteúdo desenvolvido em aulas
virtuais

Prazo final - 1ª
quinzena de abril

Educação
Física

Douglas Selestrino A Ginástica no âmbito
escolar

- Realização de trabalho sobre
o tema abordado nas aulas
remotas, enfatizando os
benefícios dentro da área
escolar.

Até 18/04



PLANILHA DE TRABALHOS (1º TRIMESTRE 2021)

ENSINO FUNDAMENTAL - 9º Ano

DISCIPLINA PROFESSOR (A) TEMA TÉCNICA/PROCEDIMENTO DATA DE
ENTREGA

Matemática Marcelo B./Ândrea
Produtos notáveis e
fatoração

Documento compartilhado até 14/04

Língua
Portuguesa

Marcela Sanches
Blanco

Thaísa Person

*Livro: Ciumento de
carterinha

*Livro: Anjo de quatro
patas

*verificação de leitura: rodas de
  conversa e formulário.

*verificação de leitura: rodas de
  conversa e formulário.

● 05/03 a
18/03

● 06/04 a
20/04

Inglês Marcela/Letícia Misunderstood Animals

- Produzir um cartaz informativo
sobre "Misunderstood animals"
- Você deve escolher um animal
que é considerado como
"misunderstood" ou e pensar: o
que as pessoas acham dele? Ele é
realmente assim como as pessoas
dizem ou elas estão enganadas?
- Pesquise informações que
comprovem a importância desse
animal para a natureza. A
intenção é educar e conscientizar
as pessoas sobre o animal que
você escolheu.
- Sugestão para criação do seu
cartaz: use o site ou app do
"canva".

05/04

Ciências Elisete Aulas de laboratórios.
Formulários sobre as experiências Ao longo do 1º

trimestre.

História Ricardo A. Guerras Mundiais
Apresentação de um vídeo
explicativo de um
filme/livro/game ou quadros
sobre as Guerras Mundiais

Até 15/04

Geografia Constâncio e Eduardo
Projeto Atualidades

Projeto anual com base em
pesquisas em jornais, revistas e
sites sobre assuntos e temas da
atualidade. Montagem de painel,
por meio da classroom de
Geografia, com todos os assuntos
escolhidos.

Ao longo do 1º
trimestre.

Artes Roberto Ferrari

Frida Kahlo - Surrealismo
(filme)
Henri Matisse - Colagens -
Fauvismo

Pesquisa e Formulário

Colagens tendo como pano de
fundo o corpo humano e seus
movimentos

Primeira Quinzena
de Abril

Espanhol Amanda

Frida Kahlo Produção de cartaz/apresentação
sobre Frida Kahlo (do nascimento
à atualidade).

Até 15/04



Desenho
Geométrico

Roberto Ferrari
Fichas de Trabalho -
01/02/03 e 04 - Livro de
Atividade de DG

Trabalhos são realizados de
acordo com o conteúdo
desenvolvido em aulas virtuais

Prazo final - 1ª
quinzena de abril

Educação
Física Douglas Selestrino

O Doping no esporte
moderno no contexto da
ética e do direito
esportivo.

-Pesquisa e produção de trabalho
baseado nos conteúdos das aulas
remotas.

Até dia 18/04


