PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2021)
ENSINO FUNDAMENTAL - 8º Ano
DISCIPLINA

PROFESSOR (A)

TEMA

TÉCNICA/PROCEDIMENTO

Matemática

Ândrea

Equações

Associar
problemas
envolvendo
equações com situações do cotidiano.
* discussão sobre a obra e verificação
de leitura/formulário

* de 17.05 a 07.06

Cláudia Pinheiro

* Livro: A megera domada,
tradução e adaptação de
Walcyr Carrasco.
* Livro: O mistério da Casa
Verde, de Moacyr Scliar

* discussão sobre a obra e verificação
de leitura/formulário
Alunos farão uma pesquisa de
comportamento sobre atividades online
de seus colegas. A partir da análise dos
resultados, elaborarão um cartaz com
recomendações, alertas, obrigações e
conselhos usando os verbos modais
trabalhados na Unit 3.
Estudo
dos
conteúdos
básicos
referentes à eletricidade e elaboração
de trabalho em grupo avaliando o
consumo de energia elétrica residencial
e ações para economizar energia
elétrica.
Alunos irão criar uma espécie de site,
relacionado à fatos e análises sobre a
revolução francesa

* de 02.08 a 16.08

Língua
Portuguesa

Inglês

Ciências

História

Geografia

Artes

Espanhol

Desenho
Geométrico

Cristiane/Marcela/
Leticia

Guilherme
Sonehara

Ricardo Costa

Eduardo

Roberto Ferrari

Amanda

Survey on Online Activity

Eletricidade e consumo

Site
sobre
Francesa

Revolução

Música e Sociedade
Temas Nacionais/Carlos
Gomes/Castro
Alves/Chiquinha
Gonzaga/Ópera/orquestra/O
s instrumentos de uma
orquestra/Música
Barroca/Villa Lobos/Johann
Sebastian
Bach/Suite/Minueto e
Prelúdio

Triângulos
conceitos/construções

-

primeira quinzena
de junho

Continuada
2a quinzena de
junho e 1a quinzena
de agosto.
Avaliação
processual ao longo
do trimestre

17/06

Aulas
expositivas/seminário
sobre
música/musicos e formas musicais,
instrumentos musicais
execução durante o
trimestre

Elaboração de uma apresentação (com
frases e fotos do acervo pessoal) que
descreva como era a vida do aluno
quando criança.

Infância

Entrega até 10/06

TB 5 - TB 6 - TB 7 - TB 8

Entrega durante o
trimestre

Elaboração de atividades que retratam
o maior evento esportivo do mundo.

Entrega durando o
trimestre

Roberto Ferrari
Jogos Olímpicos na Escola

Educação
Física

Discussão de temas atuais da América
(Continente estudado na disciplina).
Entrega dos temas em arquivos no
Classroom da disciplina

Atualidades

DATA DE
ENTREGA
1ª quinzena de
junho

Douglas Selestrino

PLANILHA DE TRABALHOS (2º TRIMESTRE 2021)
ENSINO FUNDAMENTAL - 9º Ano
DISCIPLINA

PROFESSOR (A)

Matemática

Marcelo B./Ândrea

TEMA
Matemática financeira

Língua
Portuguesa

Marcela Sanches
Blanco

*Livro: O homem estranho
da casa ao lado.

Thaísa Person
*Livro: Os miseráveis

TÉCNICA/PROCEDIMENTO
Seminário criado e apresentado
pelos alunos sob a orientação do
professor.
*Rodas de conversa sobre o livro
e sobre as características do conto
de mistério. Pesquisa sobre
outras obras literárias de mistério
e finalização da atividade por
meio verificação de leitura pelo
formulário.
*Rodas de conversa sobre o livro
e sobre o contexto histórico da
obra. Análise e interpretação das
adaptações da obra e finalização
da atividade por meio verificação
de leitura pelo formulário.

Inglês

FASHION
FOOTPRINT
AWARENESS
PROJECT

Marcela/Letícia

Aulas de laboratórios.
Ciências

Elisete

Alunos farão um poster ou filme,
a escolher, sobre o impacto da
moda no consumo de água, em
teste em animais, no trabalho
infantil e/ou escravo, na poluição
da água, ar e solo, no acúmulo de
resíduos, no efeito estufa, no
desmatamento,
e/
ou
na
reciclagem.
Participação e preenchimento de
um formulário (avaliação) em
cada aula.

1984
História

-Atividades para relacionar o
livro 1984 aos regimes
totalitários

Ricardo A.
Ricardo Costa

DATA DE
ENTREGA
1ª quinzena de junho

●

16/06/2021

●

17/08/2021

Última semana de
junho

Durante todo o 2º
trimestre.Nota:
média
dos
formulários.
Durante todo o 2
semestre

-Gravação de vídeos
interpretativos dos principais
conceitos e episódios do livro
Projeto Atualidades

Geografia

Artes

Constâncio e Eduardo

Roberto Ferrari

Teatro além das Fronteiras
- Novos Espaços/Teatro
Grego/Teatro na Idade
Média/Palco
Italiano/Participação do do
espectador/William
Shakespeare/pesquisa/sem
inário/Romeu e Julieta

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.
Aulas expositivas, pesquisas e
apresentação de seminário sobre
William
Shakespeare
Tragédias/Comédias e Sonetos

Entrega semanal ao
longo do trimestre.

Durante
Trimestre

o

2º

Espanhol

Amanda

Desenho
Geométrico

Roberto Ferrari

Educação
Física

Douglas Selestrino

Comidas espanholas

Homotetia/Aplicações do
Teorema
de
Pitágoras/Aplicações das
Relações métricas do
Triângulo Retângulo
Jogos Olímpicos 2021
Conhecimento amplo das
novas modalidades.

Elaboração de uma apresentação
(com frases e fotos) que explique
os ingredientes e o modo de fazer
de um prato gastronômico.
TB 03 - TB 04 - TB 05 - TB 06
trabalhos propostos no livro texto
de atividades
Elaboração atividades voltada às
novas
modalidades
radicais
olímpicas e vivência sobre alguns
esportes

Entrega até 10/06

Entregas no decorrer
do trimestre
Entregas no decorrer
do trimestre.

