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Componente curricular: Língua Portuguesa
Professor(a): Lucas Solono e Mônica Vilela
I. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
Gramática:
Sintaxe
Frase, oração, período
Sujeito: Sujeito simples, sujeito composto; sujeito desinencial e sujeito indeterminado.
(Definição e explicações) Oração sem sujeito.
Predicado verbal;
Predicado nominal;
Predicado verbo-nominal.
Predicativo do sujeito;
Predicativo do objeto.
Semântica e Estilística
Ambiguidade
Ironia e humor
Efeitos de humor e de ironia nos textos estudados.
Intertextualidade
Comparação de textos verificando semelhanças e diferenças nos modos de tratar uma mesma informação e
identificando opiniões distintas.
Intenções subjacentes às relações intertextuais.
Exploração de elementos não verbais que compõem e enriquecem as mensagens (gráficos, infográficos, mapas,
imagens etc.)
Interpretação de Texto:
Em atividades de leitura e interpretação de texto, como subsídio para análise, serão trabalhados, em
compatibilização com outras frentes de Linguagem:
Gêneros sistematizados: artigos de opinião, artigos expositivos de divulgação científica, reportagens (antecedido
pela retomada do gênero Notícia).
Literatura:
Título: Os miseráveis.
Autor: Victor Hugo. Adaptação de Walcyr Carrasco.
Editora: Moderna.
Redação:
1- Gêneros sistematizados: artigos de opinião, artigos expositivos de divulgação científica, reportagens (antecedido
pela retomada do gênero Notícia).
2- Planejamento e escrita dos textos.
3- Forma composicional.
4- Recursos de coesão nominal e de coesão sequencial.
5- Revisão dos textos produzidos, focalizando, conteúdo em função dos objetivos e da situação comunicativa, a
estrutura do gênero, os recursos de coesão nominal e sequencial, sintaxe, ortografia, pontuação.
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II . Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
Gramática:
HC8.29 - refletir sobre os efeitos do emprego da ordem direta e das variações semânticas causadas pela inversão dos
termos, pela omissão de termos, pela repetição de termos etc;
HC8.35 - identificar os recursos linguísticos responsáveis por relações semânticas que articulam o conteúdo dos
textos ( tempo, espaço, causa, finalidade, condição, oposição, conclusão, comparação, hierarquização, ordenação
textual, entre outras.)
HC8.31 - compreender as possibilidades de estruturação da oração e do período como processos relacionados à
interação linguística, reconhecendo e sabendo utilizar as estratégias mais adequadas à situação comunicativa, ao
gênero textual e aos efeitos de sentido desejados;
HC7.27 - Reconhecer processos de estruturação da oração e seus constituintes.
HC8.30 - observar o funcionamento de diferentes categorias morfológicas nas frases e nos textos, verificando os
efeitos gerados pelo uso dessas categorias;
Interpretação de Texto:
HC8.03 - reconhecer adequadamente recursos expressivos não linguísticos (gestos, postura corporal, expressão
facial, entonação, tom de voz), de acordo com a situação comunicativa.
HC8.09 - de identificar o tema;
HC8.22 - identificar a ideia presente nos parágrafos e reconhecer as formas de organização dos parágrafos;
HC7.06 - reconhecer artigos opinativos, carta do leitor, editoriais como gêneros do argumentar, observando suas
especificidades em relação a intenção, contexto, circunstância de comunicação, conteúdo temático, forma
composicional, recursos linguísticos usados na construção do estilo.
HC8.06 - reconhecer artigos de opinião, crônicas argumentativas, artigos expositivos de divulgação científica como
gêneros do argumentar e do expor, observando suas especificidades em relação a intenção, contexto, circunstância
de comunicação, conteúdo temático, forma composicional, recursos linguísticos usados na construção do estilo.
HC8.16 - distinguir, nos textos lidos, o que é apresentado como fato do que é apresentado como opinião.
HC7.12 - resumir textos lidos, levando em conta o funcionamento do resumo em diferentes situações comunicativas
(resumo como registro de leitura para recuperação futura de informações, resumo de filme (sinopse), resumo de
aula, resumos resultantes de pesquisas bibliográficas etc.).
Redação:
HC8.44- Comparar diferentes notícias ou reportagens a fim de verificar como uma mesma informação pode ser
tratada dependendo da instituição que a veicula.
HP8.06- planejar a coerência do texto a ser escrito, definindo o assunto central, seus desdobramento em tópicos e
subtópicos e também a ordenação e o encadeamento desses tópicos e subtópicos.
HP8.08- Produzir textos, considerando sua função social e discursiva, seu suporte, sua esfera de circulação, bem
como as finalidades comunicativas, a estrutura composicional e as características linguístico-discursivas
HP8.14- Reproduzir textos, considerando as relações entre oralidade e escrita no que se refere à suficiência de
informações e à necessidade de explicitação daquilo que se quer que o interlocutor entenda.
HP8.15- Usar recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto.
HP8.16- Utilizar, na produção de textos, os processos lexicais e sintáticos de construção da coesão referencial:
sinonímia, antonímia, relações metafóricas e metonímicas, associações semânticas, uso de expressões sinalizadoras
da manutenção, mudança e retomada de um tópico – quanto a, no que se refere a etc. (processos lexicais); pronomes
e advérbios anafóricos, artigos indefinidos e definidos, em concordância com o termo retomado, elipse, posição das
palavras-chave no parágrafo e na frase, deslocamento de termos (processos sintáticos).
HP8.18- Utilizar, na produção de textos, os processos de estruturação da oração e de seus constituintes. cada gênero.
HP8.09- Dispor, ordenar e organizar o próprio texto, com tecnologias adequadas à situação de comunicação,
buscando atingir maior legibilidade (caligrafia legível, tipo e tamanho de letras, margens, espaçamento adequado
entre título e corpo do texto, ausência de rasuras, parágrafos etc.).
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HP8.10- Desenvolver estratégias para a monitoração da própria escrita ao longo do processo de produção do texto.
HP8.11- Revisar e reelaborar os próprios textos, considerando o gênero e a situação de uso.
HP8.12- Usar a língua padrão em situações de uso formal.
III. Habilidades fundantes:
HC7.10 - Comparar textos identificando diferentes formas de tratar a mesma informação.
HC6.28 -observar o funcionamento de diferentes categorias morfológicas nas frases e nos textos, verificando os
efeitos gerados pelo uso dessas categorias.
HC7.28 – Identificar relações coesivas explícitas de referenciação (coesão nominal) e sequenciação (conexão)
IV. Situações de Aprendizagem:
1- Aula expositiva e interativa;
2- Livro didático;
3- Apresentação de slides;
4- Leitura de jornais, revistas e textos literários diversos;
5- Exploração da oralidade: troca de experiências nas ações de ouvir e falar (debates, discussões, correções e
partilhas);
6- Aulas interativas na sala Multimídia e na biblioteca.
7- Trabalhos e atividades individuais e em grupo;
8- Correção de tarefas;
9- Execução de projetos com parcerias de outras disciplinas;
10- Execução de projetos voltados para o trabalho com gêneros textuais;
11- Criação de um Portfólio com redações produzidas;
12- Utilização do portal da escola;
13- Lista de exercícios no Classroom;
14- Uso dos Chromebooks.
V. Instrumentos de avaliação e valorização:
1. Prova Parcial- Valor 10,0 pontos – peso 1
2. Prova Abrangente (PA) – Valor 10,0 pontos – peso 2
3. Verificação de Aprendizagem 3,0 (pontos Gramática) + 2,0 pontos (Interpretação)= 5 pontos Peso 1
4. Prova Literária- (PL1 + PL2)= 5 pontos - Peso 1
DATAS:



Prova literária 1 - Realizar-se-á em 01 de Março de 2019
Prova Literária 2 - Realizar-se-á em 18 de Março de 2019

5. Quatro redações com as devidas refacções. As produções textuais estarão de acordo com os gêneros estudados.
Valor 8,0 pontos (cada redação) – peso 1
6. Portfólio – Pasta de redação contendo as produções de textos trabalhadas em processos (rascunhos, primeira
versão, segunda versão, final etc.), bem como suas devidas refacções e demais anexos – Valor 2,0 pontos – peso 1
7. Prova Abrangente de redação- valor 10,0 pontos.

Obs.: Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade de
cada turma.
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Componente curricular: Artes Visuais
Professor(a): Fabíola Sausmikat

I- Tema iluminador:
Compreensão da necessidade de aceitar e tolerar as diferenças.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
II.

Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. Apresentação na sala multimídia de obras que trabalham arte e matemática e pesquisa de artistas em casa.
2. Artistas que trabalham com matemática, arte interativa e intervenção urbana.
3. Obras de artistas que trabalham com matemática, arte interativa e intervenção urbana.
4. Pinturas

III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
H5- Compreender as características de uma arte interativa.
H6- Ser capaz de criar e produzir trabalhos de arte interativa com originalidade.
H4- Ser capaz de criar e produzir uma intervenção de arte com originalidade.
H3- Compreender as características da intervenção urbana nas artes visuais.
IV. Habilidades fundantes:
H5- Compreender as características de uma arte interativa.
H3- Compreender as características da intervenção urbana nas artes visuais.
V. Situações de Aprendizagem:
1. Apresentação na sala multimídia de obras que trabalham arte e matemática e pesquisa de artistas em casa.
2. Trabalho em grupo com atividades de arte e matemática e apresentação para a turma.
3. Planejar e executar uma intervenção de arte na sala de aula ou no pátio da escola.
4. Apresentar na sala multimídia imagens de artistas que utilizam a matemática.
5. Pintura com tinta acrílica.
6- Planejar e executar um projeto de arte interativa.
VI. Instrumentos de avaliação e valorização:
Observação das atividades feitas em sala e pesquisas.
Obs.: Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade de
cada turma.
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Componente curricular: Língua Espanhola
Professor(a): Elisângela Deboni
I - Tema iluminador:
A importância da exemplificação de algumas iniciativas úteis para o convívio em sociedade;
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”. (Campanha
da Fraternidade 2019)
II - Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. Particípios regulares e irregulares.
2. Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo (verbos regulares e irregulares).
3. Acento diacrítico nas palavras monossílabas.
4. Vocabulário: Meses do ano, festas típicas, estações do ano e dias da semana.
5. Revisão: Pretérito Indefinido.
6. Leitura e interpretação de textos diversos.
III - Habilidades a serem contempladas na avaliação:
HE1-Conhecer a importância das celebrações nas culturas como elemento gerador de identidade.
HE2 - Conhecer o léxico e as estruturas linguísticas e usá-las em diversos contextos.
HE3- Identificar o uso do Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo Assim como conjugar corretamente os verbos.
HE4- Diferenciar os usos dos distintos tipos de pretéritos para expressar ações passadas, em relação à proximidade
com o tempo real do falante.
HE5 – Aplicar corretamente os distintos tipos de pretérito para expressar ações passadas conjugando os verbos de
forma correta em relação à proximidade com o tempo real do falante. He6- Diferenciar os monossílabos por meio da
acentuação.
HE7- Interpretar os textos propostos e suas temáticas.
HE8- Formar os particípios regulares e irregulares.
HE9 - Aplicar o vocabulário sobre meses do ano de acordo com o contexto apresentado.
HE10- Identificar o uso do Pretérito Indefinido e conjugá-lo corretamente nos contextos apresentados.
IV - Habilidades Fundantes:
HE6 - Interpretar diferentes tipos de textos.
HE15- Aplicar o léxico estudado em diversos contextos.
HE16- Compreender a conjugação e estruturas dos verbos regulares e irregulares nos diferentes tempos verbais.
V- Situações de Aprendizagem:
Utilização do livro didático: Ventana.
Caderno.
Aulas expositivas, e dinâmicas participativas (leitura, escuta de áudios, expressão oral, produção de textos escritos,
diálogos entre alunos)
Atividades para casa (pesquisas, tarefas de fixação de conteúdos apreendidos, e correção das mesmas em sala de
aula)
Uso das plataformas da Google for education.
Utilização do Portal Educacional para pesquisa.
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VI - Instrumentos de avaliação e valorização:
2 VAs (verificações de aprendizagem). Valor: 5,0 pontos (cada).
P.P (prova parcial). Valor: 10 pontos.
P.A (prova abrangente). Valor: 20 pontos.
Bônus Diagnóstica. Valor: 1,0
Bônus Simulados modelo PAS/ ENEM. Valor: 1,0
Obs.1 Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações, de acordo com a necessidade de
cada turma.
Obs.2 Os conteúdos trabalhados no primeiro e no segundo trimestre poderão ser novamente cobrados no terceiro
trimestre.
Obs. 3 As atividades de casa poderão ser validadas com nota, compondo o N da fórmula de composição da nota
do aluno.

Componente curricular: Língua Inglesa
Professor(a): Alessandra Berniz
I- Tema iluminador:
A importância da exemplificação de algumas iniciativas úteis para o convívio em sociedade;
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
II - Temas e Tópicos (conteúdo programático):
"1- Simple Past. * Conceito *Formação
*verbos regulares
*verbos irregulares.
*verbos auxiliares.
*forma interrogative
*forma negative
2- Verbs + gerund or infinitive
3- Gerund as subjects of the sentences
4- Comparative of iquality
5- Comparative of superiority
6- Superlative
7- Quantifiers Few / little
III - Habilidades a serem contempladas na avaliação:
Hing1 Conceituar Simple Past.
Hing2 Classificar os verbos terminados em ED em regulares.
Hing3 Classificar os verbos com outras terminações em irregulares.
Hing4 Transformar as frases afirmativas em interrogativas utilizando o verbo auxiliar DID.
Hing5 Transformar as frases afirmativas em negativas utilizando o verbo auxiliar didn´t.
Hing6 Utilizar o verbo + gerundio ou infinitivo.
Hing7 Utilizar o gerúndio como sujeito de frases.
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Hing8
Hing9
Hing10
Hing11
Hing12
Hing13
Hing14
Hing15
Hing16

Conceituar o comparativo de igualdade.
Utilizar a formação do comparativo de igualdade.
Conceituar o Comparativo de Superioridade.
Utilizar a formação do comparativo de superioridade para adjetivos longos
Utilizar a formação do comparativo de superioridade para adjetivos curtos.
Conceituar Superlativo.
Utilizar o Superlativo com adjetivos longos
Utilizar o Superlativo com adjetivos curtos.
Utilizar Few / little como contáveis e incontáveis.

IV - Habilidades Fundantes:
Hing1 Conceituar Simple Past.
Hing10 Conceituar o Comparativo de Superioridade.
Hing10 Conceituar o Comparativo de Superioridade.
V - Situações de Aprendizagem:
Utilização do livro didático
Caderno.
Aulas expositivas, e dinâmicas participativas (leitura, escuta de áudios, expressão oral, produção de textos escritos,
diálogos entre alunos)
Atividades para casa (pesquisas, tarefas de fixação de conteúdos apreendidos, e correção das mesmas em sala de
aula)
VI - Instrumentos de avaliação e valorização:
2 VAs (verificações de aprendizagem). Valor: 5,0 pontos (cada).
P.P (prova parcial). Valor: 10 pontos.
P.A (prova abrangente). Valor: 20 pontos.
Bônus Diagnóstica. Valor: 1,0
Bônus Simulados modelo PAS/ ENEM. Valor: 1,0
Obs.1 Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações, de acordo com a necessidade de
cada turma.
Obs.2 Os conteúdos trabalhados no primeiro e, no segundo trimestre, poderão ser novamente cobrados no
terceiro trimestre.
Obs. 3 As atividades de casa poderão ser validadas com nota, compondo o N da fórmula de composição da nota
do aluno.
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Componente curricular: Educação Física
Professor(a): Edson Fabrício
I- Tema iluminador:
O importante entendimento de que próximo é qualquer pessoa que precisa de nós e torna-se objeto de nossa
atenção.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da
identidade.
II- Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. Cooperação X socialização através do esporte e brincadeiras de rua.
2. Valências Físicas:
2.1. Força (flexão de braço, abdominal, dorsal e agachamento)
2.2. Flexibilidade (exercícios de alongamentos em pé e no solo);
2.3. Agilidade / Velocidade (pique-pega, pique-bandeirinha, drible, condução de bola, tiros de velocidade curta
e longa);
2.4. Resistência Aeróbica (teste de 12 minutos, jogos com duração de 15 a 20 minutos).
2.5 Coordenação Motora (arremessar, chutar, agarrar, lançar, saltar, correr, parar, bloquear, sincronizando
corretamente membros superiores e inferiores );
3. Desporto Escolar (Esportes olímpicos coletivos, não-olímpicos e paraolímpicos
4. Desenvolver os esportes com meio e como fim aplicando a regras de cada modalidade.
lll - Habilidades fundantes:
HEF1 - Compreender a Educação Física como instrumento importante na busca e na manutenção da saúde e
promoção da mesma;
HEF7 - Vivenciar a motricidade em sua plenitude, por meio de ações lúdicas, a fim de estimulara manutenção das
habilidades motoras de base;
HEF8 - Desenvolver prática esportiva por meio da execução de movimentos básicos característicos dos esportes.
IV- Habilidades a serem contempladas nas atividades práticas e teóricas:
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo
social.
H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função de necessidades cinestésicas.
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de integração social, considerando os limites de desempenho e
as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.
V- Situações de Aprendizagem:
Avaliação diagnóstica;
· Atividades com bolas de tamanhos variados;
· Jogos de corrida, de chutes, de saltos e de arremessos;
· Jogos de ação e reação;
· Atividades individuais, em duplas e em grupo;
· Atividades alternativas: peteca, tênis, bets, queimadas, bambolê, corda e elástico;
· Jogos cooperativos e regionais; · Vivenciar os fundamentos e técnicas dos desportos coletivos.
· Exercícios de criatividade e expressão corporal através da criação de coreografias individuais e em grupos;
9
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VI- Instrumentos de avaliação e valorização:
Observação da participação dos alunos nas atividades durante as aulas, avaliações escritas, autoavaliação e feedback
para os alunos.
Observação e registro da participação dos alunos nas atividades cotidianas.
Avaliação prática trimestral.
Obs.1 Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações, de acordo com a necessidade de
cada turma.
Obs.2 Os conteúdos trabalhados no primeiro e no segundo trimestre poderão ser novamente cobrados no terceiro
trimestre.

Componente curricular: Geografia
Professor(a): Taynã Kairala
I. Tema iluminador
O importante entendimento de que próximo é qualquer pessoa que precisa de nós e torna-se objeto de nossa
atenção.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás
libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”. (Campanha da Fraternidade 2019)
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. Os continentes.
1.1 Como regionalizar o espaço mundial.
1.2 Massas continentais.
1.3 O Velho, o Novo e o Novíssimo Mundo.
1.4 Antártida.
2.Grandes paisagens naturais.
2.1 O que é uma paisagem natural.
2.2 Paisagens naturais da Terra.
3. Grandes regiões culturais.
3.1 Etnocentrismo e diferenças culturais.
3.2 Grandes civilizações da atualidade.
4. Regiões geoeconômicas: o Norte e o Sul.
4.1 Países ricos e países pobres.
4.2 Como medir as desigualdades.
5. O que é América Latina.
5.1 Formação histórica.
5.2 Situação atual de subdesenvolvimento.
5.3 Autoritarismo político.
5.4 Diferenças entre os países latino-americanos.
6. Mercosul e países platinos.
6.1 Tentativas de unificação da América Latina.
6.2 Mercosul.
6.3 Países platinos.
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7. Países andinos e Guianas.
7.1 América do Sul: aspectos gerais e regiões.
7.2 América Andina.
7.3 Guianas.
III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
HGEO1: Compreender as diferentes formas de regionalização mundial.
HGEO2: Caracterizar as paisagens naturais da Terra.
HGEO3: Caracterizar as grandes regiões culturais.
HGEO4: Compreender a diferença entre etnocentrismo e relativismo cultural e as consequências de cada um deles.
HGEO5: Caracterizar as grandes civilizações da atualidade.
HGEO6: Caracterizar o Norte e o Sul geoeconômicos.
HGEO7: Interpretar os indicadores socioeconômicos responsáveis por medir as desigualdades.
HGEO8: Caracterizar a América Latina.
HGEO9: Apontar como ocorreu a formação da América Latina.
HGEO10: Analisar os motivos que levaram a América Latina à atual situação de subdesenvolvimento e à existência
de regimes autoritários.
HGEO11: Distinguir os países latino-americanos.
HGEO12: Relatar como ocorreram as tentativas de criação de um bloco econômico dos países latino-americanos.
HGEO13: Caracterizar os países platinos.
HGEO14: Compreender o processo de formação histórica dos conjuntos regionais da América do Sul.
HGEO15: Caracterizar os países andinos e as Guianas.
IV. Habilidades fundantes:
HGEOd1: Analisar os indicadores sociais utilizados para estudar a população brasileira.
HGEOd2: Analisar as características físicas do Brasil.
HGEOd3: Compreender as diferentes formas de organização das sociedades e suas organizações políticas.
V. Situações de Aprendizagem:
Pesquisa sobre situações etnocentricas.
Analisar o Brasil levando em consideração os aspectos estudados.
Uso de recursos iconográficos.
Atividades propostas pelo livro didático, Portal Educacional e pelo(a) professor(a).
Parceria com redação para a produção de textos sobre os assuntos estudados.
Parceria com História para analisar o desenvolvimento do capitalismo.
Pesquisa relacionada aos dados socioeconômicos do Brasil e do Mundo.
VI. Instrumentos de avaliação e valorização:
Verificações de Aprendizagem: Valor 10 pontos (peso 1)
1 Prova Parcial : Valor 10 pontos (peso 1)
1 Prova Abrangente: Valor 10 pontos (peso 2)
1 Avaliação Diagnóstica - Bônus de até 1 ponto na média do trimestre.
N: tarefas de casa e de sala, pequenos trabalhos e avaliação formativa - Valor 10 pontos (peso 1)
Obs.: Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade de
cada turma.
11

Colégio Sagrado Coração de Maria – Brasília-DF – SGAN 702, Conjunto C – Tel: 3031 5000 – Ens. Fundamental II – 8º ANO

Componente curricular: História
Professor(a): Luciano Neri
I. Tema iluminador
O importante entendimento de que próximo é qualquer pessoa que precisa de nós e torna-se objeto de nossa
atenção.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás
libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”. (Campanha da Fraternidade 2019)
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
Unidade 1
● Tema 1 e 2: Expansão Territorial (criadores de gado, Jesuítas).
● Tema 3: bandeiras e Monções.
● Tema 4: União Ibérica, Revolta de Beckman, Guerra dos Mascates.
Unidade 2:
● Tema 1: Descoberta do Ouro, Guerra dos Emboabas. Escravos e impostos.
● Tema 2: Conquista das Minas.
● Tema 4: A sociedade Mineira.
Unidade 3:
● Tema 1: Revoluções inglesas.
● Tema 2: A Revolução Industrial.
● Tema 3: O cotidiano do mundo industrializado.
● Tema 4: Luta Operária e organização sindical.
Unidade 4
● Tema 1: Iluminismo.
● Tema 2: Independência dos EUA.
● Tema 3, 4 e 5: Revolução Francesa.
III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
HH2 Explicar o processo de abastecimento interno da colônia e os tráficos de escravos africanos e indígenas.
HH3 Relacionar o sistema de tributação com as revoltas ocorridas nas áreas mineradoras.
HH4 Analisar a atividade mineradora como dinamizadora da sociedade brasileira no século XVIII.
HH5 Relacionar a diversificação do emprego da mão de obra escrava ao aumento da população forra.
HH6 Descrever a importância do processo de urbanização para a mobilidade social na sociedade mineradora
HH8 Reconhecer o processo de desenvolvimento científico durante o Iluminismo.
HH9 Caracterizar o Iluminismo como um movimento heterogêneo, a partir das críticas feitas à sociedade do Antigo
Regime.
HH10 Identificar as principais ideias dos pensadores iluministas para a formação do mundo contemporâneo.
HH12 Conceituar o pensamento liberal, a partir de estudo sobre as Revoluções Inglesas do século XVII.
HH13 Relacionar a Revolução Inglesa com a Revolução Industrial e a sua relevância para a conformação do
capitalismo na Inglaterra.
HH15 Explicar as razões do pioneirismo inglês na Revolução Industrial.
HH16 Reconhecer que as máquinas modificaram a relação do homem com o tempo e com o trabalho.
HH23 Relacionar a dinâmica colonial inglesa na América ao processo de independência das 13 Colônias (EF08HI07 Adaptado).
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HH24 Conceituar a forma de governo adotada pelos Estados Unidos no pós-independência.
Hh25 Analisar as modificações políticas e sociais ocorridas na França, no século XVIII, impostas pela legislação da
época.
HH26 Identificar as formas de participação popular no processo revolucionário francês.
IV. Habilidades da Avaliação Diagnóstica
H1 Compreender os principais acontecimentos ocorridos na Idade Média.
H2 Analisar os fatos ocorridos na Idade Moderna que modificaram a História da humanidade.
H3 Analisar o processo de colonização da América.
V. Habilidades fundantes:
HH6 Descrever a importância do processo de urbanização para a mobilidade social na sociedade mineradora.
HH16 Reconhecer que as máquinas modificaram a relação do homem com o tempo e com o trabalho.
HH24 Conceituar a forma de governo adotada pelos Estados Unidos no pós-independência.
VI. Situações de Aprendizagem:
1. Aula expositiva.
2. Elaboração de material de estudo (fichamento, mapas conceituais, resumos, áudios etc).
3. Filmes ou vídeos que complementam a aula expositiva.
4. Esquema no quadro elaborado pelo professor
5. Sugestões de obras literárias, HQs e charges que complementam o assunto abordado em sala.
6. Pesquisa na Biblioteca.
7. Utilização do Google sala de aula visando o desenvolvimento metacognitivo dos alunos.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrumentos de avaliação e valorização:
Prova Parcial Escrita – 10 Pontos
Prova Abrangente – 20 pontos
2 VAs – 5,0 pontos cada.
Simulado – Bônus de 0 a 1,0 ponto, dependendo do número de acertos.
Avaliação Diagnóstica - Bônus de 0 a 1,0 ponto, dependendo do número de acertos.

Obs.: Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade de
cada turma.
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Componente curricular: Ciências
Professor(a): Ronan
I. Tema iluminador
A importância do desejo de fazer algo para ajudar qualquer pessoa que esteja em necessidade, levando em conta
nossas possibilidades.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
Tópico - A célula como sistema
1. O ser humano e a organização do corpo.
1.1 – A célula e suas estruturas
1.2 – Tipos de células
1.3 – Os tecidos animais.
Tópico - Funções de Nutrição
2. Nutrientes e o sistema digestório.
2.1 – A nutrição é os alimentos: vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídeos e proteínas.
2.2 – O sistema digestório
2.3 – Etapas da digestão e a saúde do sistema digestório
3. Sistema cardiovascular.
3.1 – Funções e estruturas do sistema cardiovascular.
3.2 – O sangue e sua circulação.
4. Avaliação Diagnóstica
4.1 – Adaptações associadas ao controle da temperatura do corpo
4.2 – Características dos seres vivos: composição química, metabolismo, organização celular e ciclo de vida.
4.3 – Fungos: representantes e o papel ecológico.
III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
H8.02 Reconhecer as interações entre corpo ambiente e a vida saudável.
H8.03 Localizar os principais órgãos e aparelhos do corpo humano em representações figurativas.
H8.05 Analisar cardápios em relação ao valor nutricional dos alimentos utilizando tabelas e pirâmide alimentar.
H8.09 Associar o processo da circulação com o transporte e distribuição de materiais pelo corpo.
H8.11 Reconhecer que as fezes são constituídas por materiais que foram absorvidos pelo organismo, durante o
processo digestivo.
H8.12 Reconhecer a pele como sistema de revestimento e proteção das partes internas do corpo.
H8.13 Reconhecer a interdependência dos sistemas funcionais.
H8.28 Identificar propriedades térmicas da água e sua importância na regulação do clima e da temperatura corporal.
H8.37 Compreender que funções vitais como nutrição, transporte, digestão, excreção, respiração e fotossíntese
ocorrem na célula.
H8.38 Reconhecer os diferentes tipos de tecidos que compõem os órgãos dos sistemas funcionais humanos.
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IV. Habilidades fundantes:
H7.23 - Reconhecer adaptações comportamentais e morfológicas, relacionadas ao controle de temperatura no corpo.
H7.19 - Reconhecer que os seres vivos apresentam características como composição química, metabolismo,
organização celular e ciclo de vida.
H7.10 Reconhecer a importância ecológica dos fungos e suas aplicações na área econômica e da saúde.
V. Situações de Aprendizagem:
- Uso das plataformas da Google for education.
- Utilização do Portal Educacional para pesquisa.
- Discussão dos temas a partir de textos complementares e do livro texto;
- Aula experimental no laboratório com registro e construção do relatório no caderno;
- Exercícios de fixação extras e revisão dos conteúdos trabalhados.
- Correção das atividades de casa e exercícios extras.
- Leitura e discussão dos textos em sala com argumentação e exposição oral.
- Utilização de resumos, esquemas e mapas conceituais para revisão dos conteúdos.
- Análise de Situações-problema
- Análise de imagens e/ou textos relacionados aos temas e tópicos a serem trabalhados no trimestre.
VI. Instrumentos de avaliação e valorização:
Verificações de Aprendizagem: Valor 10 pontos (peso 1)
1 Prova Parcial : Valor 10 pontos (peso 1)
1 Prova Abrangente: Valor 10 pontos (peso 2)
1 Avaliação diagnóstica - Bônus até 1 ponto na média do trimestre.
Simulados (PAS e ENEM) – Bônus de 0 a 1,0 ponto, dependendo do número de acertos.
Obs.1 Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações, de acordo com a necessidade de
cada turma.
Obs.2 As atividades de casa poderão ser validadas com nota, compondo o N da fórmula de composição da nota do
aluno.

Componente curricular: Matemática
Professor(a): Gabielle
I. Tema iluminador:
Fraternidade e Políticas PúBlicas;
Lema: “ Serás libertado pelo direito e pela Justiça” Is 1,27
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. Números Reais
1.1. Números Naturais: conceito, representação e propriedades.
1.2. Números Inteiros: conceito, representação e propriedades.
1.3. Números Racionais: conceito, representação e propriedades.
1.4. Números Irracionais: conceito, representação e propriedades.
1.5. Números Reais: conceito, representações e propriedades.
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2. Operações algébricas
2.1. Expressões algébricas.
2.1.1. Situações representadas por expressões algébricas.
2.1.2. Restrições para o denominador.
2.1.3. Valor numérico de uma expressão algébrica.
2.1.4. Fórmulas.
2.2. Operações com monômios e polinômios.
2.2.1. Adição algébrica.
2.2.2. Propriedades de multiplicação e divisão de potências de mesma base.
2.2.3 Multiplicação de monômios e polinômios
2.2.4 Divisão de monômios e polinômios.
III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
HMEF8.01. Resolver problemas envolvendo operações com números naturais, inteiros e racionais.
HMEF8.02. Determinar a raiz quadrada exata de um número racional.
HMEF8.03. Identificar as dízimas não periódicas como números irracionais.
HMEF8.04. Identificar e determinar as dízimas periódicas como números racionais.
HMEF8.05. Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números racionais a partir de situações
contextualizadas e da resolução de problemas.
HMEF8.06. Operar com radicais, utilizando aproximações na forma decimal.
HMEF8.29 Utilizar a linguagem algébrica para representar simbolicamente as propriedades das operações nos
conjuntos numéricos e na geometria.
HMEF8.30 Resolver situações problema utilizando a linguagem algébrica.
HMEF8.31 Interpretar e produzir escritas algébricas, em situações que envolvam generalização de propriedades,
incógnitas, fórmulas, relações numéricas e padrões.
HMEF8.32 Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica.
HMEF8.33 Operar com monômios e polinômios: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.
IV. Habilidades fundantes:
HMEFII 7.10 Operar com números racionais em situações-problema, utilizando as quatro operações.
V. Situações de Aprendizagem:
a) aula expositiva;
b) utilização do livro texto;
c) atividades durante a aula e para casa;
d) aulas no laboratório de Matemática;
e) aula no laboratório de Informática;
f) investigação de situações reais no uso da Matemática;
g) exercícios de revisão e de fixação no livro e no caderno;
h) correção de exercícios.
i) google for education.
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VI. Instrumentos de avaliação e valorização:
. Avaliação Diagnóstica - bônus de 0 a 1 ponto na média do trimestre.
· VA’s (verificações de aprendizagem). Serão duas de 3 pontos cada.
· P.P (prova parcial). Valor: 10 pontos (sendo 3 pontos de Geometria)
· P.A (prova abrangente). Valor: 10 pontos (sendo 3 pontos de Geometria) com peso 2.
· 2 simulados – bônus de 0 a 0,5 ponto para cada um, de acordo com o número de acertos.

Obs.: Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade de
cada turma.

Componente curricular: Geometria
Professor(a): D’Angeles
I. Tema iluminador
O valor da compreensão de que cada pessoa tem que aceitar a responsabilidade por suas ações.
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
Medidas Unidade de comprimento.
Unidade de superfície.
Unidade de volume.
Unidade de capacidade.
Unidade de massa.
Unidade de tempo.
Unidade de ângulo.
Área do círculo.
Área de Figuras Planas.
III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas:
HMEFII 8.07 Resolver problemas envolvendo unidades de medida de comprimento, superfície, área do círculo,
capacidade, volume, massa, tempo e ângulo.
HMEFII 8.24 Resolver situação-problema envolvendo cálculo de áreas de figuras planas (círculo, triângulo,
paralelogramo, retângulo, quadrado).
HMEFII 8.25 Resolver situação-problema envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas (círculo, triângulo,
paralelogramo, retângulo, quadrado).
IV. Situações de Aprendizagem:
-Aula expositiva.
-Visita ao portal educacional.
-Resolução de problemas.
-Investigação de situações reais no uso da Matemática.
-Exercícios de revisão e de fixação no livro e no caderno.
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-Correção de exercícios.
-Aula no laboratório de matemática.
-Ficha Quinzenal
-Google for education.
V. Instrumentos de avaliação e valorização:
(2 ) VA’s(verificações de aprendizagem). Valor: 2 pontos cada.
( 1 ) P.P(prova parcial). Valor: 10 pontos (sendo 2 pontos de Geometria).
( 1 ) P.A(prova abrangente). Valor: 10 pontos (sendo 2 pontos de Geometria) com peso 2.

Componente curricular: Ensino Religioso
Professor(a): Juan Carlos Gaviria
Temas Iluminadores:
TI - Consumo responsável e sustentável.
O tema da Campanha: Fraternidade e Políticas Públicas e Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,
27).
Temas e Tópicos (conteúdo programático):
1. O humano que somos e queremos ser.
 Condição humana.
 Tensão entre o bem e o mal.
 Sentido da vida.
 Dimensão da corporeidade.
 Afetividade.
 Sexualidade.
 Dimensão psicossocial.
 Individualidade.
 Alteridade.
 Eticidade.
 Dimensão da espiritualidade.
 Conceito.
 Vivência.
Habilidades a serem contempladas na avaliação:
H8.01- Reconhecer que humano é aquele que se deixa humanizar e busca humanizar por meio de ações que
considerem a si mesmo, aos outros, à natureza e à espiritualidade.
H8.02 - Valorizar a relação afetiva de um ser humano com o outro.
H8.03 – Entender o conceito de espiritualidade e suas manifestações na modernidade.
H8.04 - Distinguir os conceitos de religiosidade e religião, crença e fé.
Habilidades Fundantes
HLE37 Ler e interpretar texto literário e não literário. (Diagnóstica).
HLE5 Compreender o uso e a diferença dos artigos definidos, indefinido e neutro, assim como o uso das contrações.
(Diagnóstica).
HLE2 Compreender a conjugação e estruturas dos verbos regulares e irregulares nos diversos tempos verbais.
(Diagnóstica)
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Situações de Aprendizagem:
Caderno.
Aulas expositivas, e dinâmicas participativas (trabalhos em grupo, debates, produção de textos escritos).
Atividades para casa (pesquisas, tarefas de fixação de conteúdos apreendidos, e correção - comentários - das
mesmas em sala de aula).
Pesquisas e apresentações na sala de aula.
Instrumentos de avaliação e valorização:
2 VAs (verificações de aprendizagem). Valor: 5,0 pontos (cada).
P.A (prova abrangente). Valor: 10 pontos com peso 2.
Diagnóstica: Bônus:1,0 dependendo do número de acertos
Obs.1 Os conteúdos e os instrumentos de avaliação poderão sofrer alterações, de acordo com a necessidade de
cada turma.
Obs.2 Os conteúdos trabalhados no primeiro e no segundo trimestre poderão ser novamente cobrados no terceiro
trimestre.
Obs. 3 As atividades de casa poderão ser validadas com nota, compondo o N da fórmula de composição da nota
do aluno.

Componente curricular: Empreendedorismo
Professor(a): Gabriel Mello
I. Tema iluminador
A diferença entre sabedoria de inteligência, destacando a ideia de que ambas as qualidades são necessárias para
uma vida de êxito;
“Fraternidade e Políticas Públicas”, tendo como lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”.
(Campanha da Fraternidade 2019)
II. Temas e Tópicos (conteúdo programático):
Empreendedorismo.
1.1 Aspectos práticos.
1.2 Autorregulação.
Mapa Conceitual: como fazer e por que fazer?
1.3 Formação cidadã.
1.4 Empreendedor social.
2. Liderança.
2.1 Características de um líder.
2.2 Organização e compromisso: valorizando a educação.
3. JPIC
3.1 Em Cristo somos todos irmãos.
4. Educação financeira.
4.1 Preparando para o futuro.
4.2 Consumo equilibrado e consciente.
Compreender o conceito de ser empreendedor.
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III. Habilidades a serem contempladas nas atividades avaliativas
HE 2
HE 3
HE 4
HE 5
HE 6
HE 7
HE 8
HE 9
HE 10

Atuar como empreendedor.
Demonstrar equilíbrio emocional a partir das dificuldades encontradas.
Conhecer a si mesmo, suas potencialidades e suas limitações.
Valorizar a educação.
Ser capaz de observar, escutar e se pronunciar de forma objetiva e eficiente.
Estabelecer alternativas para realização do seu projeto de vida.
Defender com suas atitudes um ambiente de justiça e solidariedade.
Atuar com liderança.
Ter consciência que toda decisão irá gerar implicações para si e para a sociedade

IV Situações de Aprendizagem
Apresentação da proposta de trabalho, da professora e do objetivo das aulas por meio de slides e vídeos.
2- Realização de atividades diagnósticas.
3- Organização dos combinados e regras com a exploração do Guia do Estudante 2018.
4- Aula expositiva com a utilização de vídeos e imagens sobre mapa conceitual.
5- Elaboração de mapas conceituais.
6- Exposição de filmes que colaborem com o desenvolvimento dos temas trabalhados em sala.
7- Palestras e atividades desenvolvendo o Projeto do JPIC e da Campanha da Fraternidade (Freternidade e superação
da violência – Vós sois todos irmãos).
8- Realização de dinâmicas.
9- Atividades de educação financeira, por meio do livro didático, realização de debates e desafios.

1ª ETAPA LETIVA - CALENDÁRIO PROVAS PARCIAIS 8º E 9º ANOS

8º ANO

9º ANO

HORÁRIO DE APLICAÇÃO
DIA DA SEMANA

11h10 – 12h50 ou
17h10 –18h50

11h10 – 12h50

19/3 - Terçafeira

L. Portuguesa e Ensino
Religioso

Química – Física - Biologia

20/3 - Quartafeira

Ciências

21/3 - Quintafeira

História e L. Espanhola

-L. Inglesa e História

22/3 - Sextafeira

Geografia e L. Inglesa

L. Portuguesa - Filosofia

26/3 - Terçafeira

Matemática e
Geometria

Matemática e Geometria

27/3 - Quartafeira

–

Geografia e L. Espanhola

Observações:
Os horários poderão ser alterados em função da necessidade de cada turma.
As provas parciais de Artes poderão ser escritas ou mediante entrega e apresentação de trabalhos
marcados pelos professores. Para Ed. Física e Ensino Religioso a avaliação é realizada durante o trimestre
e a nota é feita por meio de conceitos.
•
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CALENDÁRIO PROVAS ABRANGENTES 8º E 9º ANOS

8º ANO
HORÁRIO DE APLICAÇÃO
DIA DA SEMANA
22/4 - Segunda-feira

7h30 – 10h
Ciências

23/4 - Terça-feira

Geografia

24/4 - Quarta-feira

Matemática

25/4 - Quinta-feira

L. Espanhola

26/4 - Sexta-feira

L. Portuguesa e Redação

29/4 – Segunda –feira
30/04 – Terça-feira

Língua inglesa e Ensino Religioso
História

CALENDÁRIO SEGUNDA CHAMADA – 8º e 9º anos

8º e 9º ANOS
HORÁRIO DE APLICAÇÃO
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DIA DA SEMANA

7H30 – 10H

06/5 - Segunda-feira

L. Inglesa / Geografia /L. Espanhola

08/5 – Quarta-feira

(Química, Física e Biologia – 9º anos)/
Ciências/ História

09/5 – Quinta-feira

Matemática / L. Portuguesa/ Redação/
Filosofia
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