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Disciplina: Ciências 8ºano 

Professor: Lorena Fortes Brito 3º bimestre / 2018 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

30/jul 

Movimento I – Os músculos Conhecer a estrutura básica 

dos músculos.  Caracterizar 

os tipos de tecido muscular 

esquelético, liso e cardíaco.  

Entender o mecanismo da 

contração muscular, 

relacionando-o com a 

estrutura do sarcômero. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

31/jul 

Dinâmica – Leis de Newton Caracterizar o Princípio da 

Inércia. • Definir massa como 

medida de inércia. • Associar 

quantidade de massa com 

maior ou menor tendência de 

um corpo a permanecer em 

repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme. • Discutir 

e aprofundar o conceito de 

princípio físico. • A partir das 

atividades experimentais que 

caracterizam a inércia, 

concluir que a resultante de 

forças é nula.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

01/ago 

Dinâmica – Leis de Newton • A partir das ideias e 

experimentos de Galileu, 

caracterizar e enunciar a 

Primeira Lei de Newton. • 

Caracterizar e enunciar a 

Segunda Lei de Newton • 

Resolver exercícios 

aplicando a Segunda Lei de 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



Newton.  

06/ago 

Movimento II – Os ossos Compreender o conceito de 

esqueleto. Reconhecer os 

ossos como estruturas vivas. 

Conhecer as funções dos 

ossos e das articulações. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

07/ago 

Dinâmica – Leis de Newton • Entender e associar a 

Terceira Lei de Newton com 

atividades do dia a dia. • 

Caracterizar as forças que 

constituem o par ação-reação. 

• Diferenciar ação e reação 

de sistemas de forças. • 

Explicar por que a ação e a 

reação não se equilibram. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

08/ago 

Termômetros e escalas de 

temperatura; Termoscópios; 

Escala Celsius e de Kelvin 

 Compreender os princípios 

da construção de um 

termoscópio e posteriormente 

de um termômetro.  Associar 

contração/dilatação de um 

determinado material com a 

perda/ganho de calor. s  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

13/ago 

Conversão e nomenclatura dos 

graus; Peculiaridade do gelo 

seco 

Caracterizar a importância 

dos termômetros para a 

determinação da temperatura. 

Relacionar a escala celsius 

com a escala kelvin. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



14/ago 

Termofísica; Energia térmica, 

calor e temperatura; 

Mecanismos de transferência 

de calor; Condução térmica 

 

 Definir e estabelecer as 

principais diferenças entre 

energia térmica, calor e 

temperatura.  Associar os 

conceitos de calor, 

temperatura e energia térmica 

a fenômenos naturais do dia a 

dia. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

15/ago 

Temperatura x Sensação 

térmica; Irradiação térmica; 

Convecção térmica 

Identificar e definir os 

processos de propagação de 

calor. Através de 

experimentos simples, 

caracterizar os processos 

físicos de condução, 

convecção e irradiação 

térmica. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

20/ago 

Calorimetria; Variação de 

temperatura; Calor específico 

de um material 

Associar transferência de 

calor com variação de 

temperatura.  Definir e 

diferenciar calor específico 

de capacidade térmica.  

Relacionar massa, calor 

específico e variação de 

temperatura para determinar 

a quantidade de calor 

recebida/ cedida por uma 

substância.  Aplicar a 

equação fundamental da 

calorimetria para cálculos 

simples da variação da 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



temperatura da água.  

Associar conceitos básicos de 

calorimetria ao corpo 

humano, a alimentos 

energéticos e a problemas 

ambientais causados pela 

ação do homem. 

21/ago 

Outro sistema de coordenação 

- o sistema endócrino  

 

 Entender o conceito de 

retroalimentação.  Conhecer 

as principais glândulas 

endócrinas do organismo, 

bem como seus hormônios e 

respectivos efeitos.  

Aprofundar o conhecimento 

sobre duas glândulas e seus 

hormônios: a hipófise e o 

pâncreas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

22/ago 

Uma pequena cela, mas não 

vazia 

 

Conhecer a organização de 

uma célula, bem como as 

estruturas que a compõem. 

Identificar as funções de 

algumas organelas 

citoplasmáticas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

27/ago 

A expressão de nossas células 

 

 Entender e relacionar a 

organização do DNA, genes 

e cromossomos.  Conhecer a 

história de Mendel e a 

construção dos conceitos da 

Genética. Debater as 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



implicações dos avanços da 

Ciência, em especial da 

Biologia Molecular. 

ao capítulo 

28/ago 

Termômetros e escalas de 

temperatura; Termoscópios; 

Escala Celsius e de Kelvin 

 Compreender os princípios 

da construção de um 

termoscópio e posteriormente 

de um termômetro.  Associar 

contração/dilatação de um 

determinado material com a 

perda/ganho de calor. s  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

29/ago 

Conversão e nomenclatura dos 

graus; Peculiaridade do gelo 

seco 

Caracterizar a importância 

dos termômetros para a 

determinação da temperatura. 

Relacionar a escala celsius 

com a escala kelvin. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

03/set TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL 

04/set 

Gravitação; Campo 

gravitacional e aceleração da 

gravidade; Diferença massa e 

peso 

 

Compreender noções básicas 

sobre gravitação e 

caracterizar campo 

gravitacional.  Definir e 

caracterizar queda livre.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

05/set 

Astro e gravidade; Queda livre 

e aceleração da gravidade 

Conceituar força peso e 

diferenciá-la de massa. 

Compreender e aplicar 

conceitos associados à 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



gravitação. de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

10/set 

As células nervosas ; Impulso 

nervoso 

Conhecer a estrutura do 

neurônio e a organização de 

uma sinapse.  Entender a 

natureza do impulso nervoso. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

11/set 

Sistema Nervoso central e 

periférico ; Orgãos e suas 

funções do Sistema Nervoso 

Conhecer a estrutura do 

neurônio e a organização de 

uma sinapse.  Entender a 

natureza do impulso nervoso. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

12/set 

Sistema Nervoso central e 

periférico ; Orgãos e suas 

funções do Sistema Nervoso 

Conhecer a estrutura do 

neurônio e a organização de 

uma sinapse.  Entender a 

natureza do impulso nervoso. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

17/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

18/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

19/set 

Revisão  Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

24/set AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  

25/set AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES  

26/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES Correção das provas AVALIAÇÕES 

     

01/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

02/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

03/out Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: História Professor: Guina 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

02/08 

03/08 

09/08 

 

 

- O Liberalismo contra o pacto 

colonial 

- Perceber uma das 

apropriações das ideias 

iluministas no Brasil. 

 

- Compreender a crise 

econômica, a fome da maioria 

da população e o 

descontentamento dos 

colonos como propulsores 

para uma revolução. 

 

- Estudar dois movimentos 

revoltosos brasileiros que 

foram influenciados pelas 

ideias iluministas. 

 

- Conhecimento prévio: trabalhar com 

os alunos sobre duas conjunturas 

(Revolução Francesa em 1789 e 

independência dos Estados Unidos em 

1776) estudadas nas aulas anteriores. 

Compreender como esses ideais 

iluministas foram utilizados em cada 

uma dessas conjunturas. 

 

- Produção de História em quadrinhos 

sobre os seguintes temas a escolher: 

Conjuração Baiana e Inconfidência 

Mineira. 

 

- Livro Anglo 

 

- Papel oficio 

 

- Lápis coloridos 

10/08 

16/08 

17/08 

 

 

 

- A família real no Brasil e a 

Independência 

 

- Compreender o processo de 

instalação da família real no 

Brasil. 

 

- Perceber o impacto da 

abertura dos portos na 

economia brasileira. 

 

- Compreender o processo de 

independência do Brasil. 

- Reconhecer os objetivos que 

permearam a luta pela 

- Aula expositiva – conhecimento 

prévio – introdução. 

 

- Cenas do filme Carlota Joaquina 

(imagens do Rio de Janeiro – 

paisagem) 

 

- Analise iconográfica a partir das 

pinturas de Rugendas, Spix e Martius, 

Debret. 

- Livro Anglo 

 

- TV 

 

- Imagens ilustrativas 



independência. 

 

23/08 

24/08 

30/08 

31/08 

 

 

Organização do Brasil 

independente: o processo 

constitucional 

 

- Reconhecer a necessidade 

de uma Constituição. 

 

- Conhecer a forma de 

organização política do Brasil 

Império. 

 

- Reconhecer a disseminação 

das ideias iluministas no 

contexto brasileiro. 

 

- Identificar os limites da 

independência brasileira. 

 

 

- Conhecimento prévio/retomada de 

processos constitucionais já estudados: 

a Revolução Gloriosa, a Revolução 

Francesa, a Independência dos Estados 

Unidos, a Revolução Liberal do Porto 

 

- Conceito sobre a definição de 

palavras relacionadas à cidadania. Em 

dupla, em sua opinião qual o 

significado da palavra cidadão, voto e 

preconceito. A outra dupla deverá 

montar uma frase, com as palavras 

(cidadão, voto e preconceito) a respeito 

do que entendeu, e assim vão sendo 

trabalhadas essa dinâmica sempre em 

duplas com a intervenção do professor. 

 

- Analise de estudos entre as 

constituições de 1824 e 1988 

- Livro Anglo 

 

- Reportagens 

06/09 

13/09 

 

 

 

- Conflitos no Brasil 

independente. 

- Compreender a crise que 

levou à abdicação de D.Pedro 

I. 

 

- Entender os conflitos 

partidários do período 

regencial. 

 

- Reconhecer os motivos das 

revoltas regenciais. 

 

- Conhecimento prévio: conceito de 

divergência de interesses que ocorrem 

logo após a independência do Brasil. 

 

- Debate: o povo brasileiro é pacífico 

ou lutador?  

 

- Análise de reportagens sobre os 

manifestos ocorridos no Brasil em 

relação a crise política que atualmente 

o Brasil passa. 

 

- Orientação de trabalho em grupo a ser 

apresentado no dia 08/10 sobre as 

- Livro Anglo 

 

 

- Reportagens 

 

 

- Vídeo-reportagens 



revoltas regenciais ocorridas no Brasil 

durante o período regencial. 

 

20/09 

21/09 

27/09 

 

 

 

- A Revolução Industrial - Entender as profundas 

mudanças no processo de 

produção de mercadorias na 

Inglaterra so século XVIII. 

 

- Reconhecer o contexto que 

propiciou aos ingleses o 

pioneirismo na Revolução 

Industrial 

 

- Conhecer o cotidiano dos 

trabalhadores ingleses nos 

séculos XVIII e XIX e 

compará-los com o trabalho 

do mundo atual. 

 

- Relacionar o 

desenvolvimento fabril às 

diversas forma de 

organização e manifestação 

dos trabalhadores no século 

XIX. 

- Conhecimento prévio: levantamento 

de hipóteses a partir conceito sobre 

exploração de trabalho, greves, salário, 

desemprego, baixos salários. 

 

- Atividade prática que simule uma 

linha de produção industrial na sala de 

aula. 

 

- Debate sobre os avanços da 

tecnologia no que diz respeito ao uso 

da internet, como o home office 

(pessoas que trabalham em casa).  

 

 

- Livro Anglo 

 

- Clipes de metal 

 

- Papel ofício de cores variadas 

 

- Papel para embrulho 

 

- Reportagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro Educacional Ouro Preto 

Planejamento bimestral do 8o ano de 2018 

Disciplina de GEOGRAFIA 

Prof. Rui Mauricio F. Evangelista 

DATA Conteúdos Objetivo Procedimento Materiais 

1a semana 

30 de agosto 

EUA - Aspectos Físicos (EF08GE15) Identificar e comparar 

diferentes domínios morfoclimáticos 

da América.  

(EF08GE16) Explicar as 

características físico-naturais e a 

forma de ocupação e usos da terra 

em diferentes regiões da América.  

(EF08GE17) Identificar e analisar as 

consequências dos usos de recursos 

naturais e das diferentes fontes de 

energia, tais como termoelétrica, 

hidrelétricas e nucleares, em 

diferentes países. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade de paisagens da 

América Anglo-saxônica. 

Para casa cap. 9 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

3a aula EUA - Aspectos Físicos (EF08GE15) Identificar e comparar 

diferentes domínios morfoclimáticos 

da América.  

(EF08GE16) Explicar as 

características físico-naturais e a 

forma de ocupação e usos da terra 

em diferentes regiões da América.  

(EF08GE17) Identificar e analisar as 

consequências dos usos de recursos 

naturais e das diferentes fontes de 

energia, tais como termoelétrica, 

hidrelétricas e nucleares, em 

diferentes países. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade de paisagens da 

América Anglo-saxônica. 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

2a semana EUA - Aspectos Humanos (EF08GE01) Descrever as rotas de 

dispersão da população humana pelo 

planeta e os principais fluxos 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade de cultural da 

Apostila 3 e material de 

anotações. 



migratórios em diferentes períodos 

da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-

naturais associados à distribuição da 

população humana pelos 

continentes. 

América Anglo-saxônica. 

Correção cap. 9 

Para casa cap. 10 

2a aula EUA - Aspectos Humanos (EF08GE01) Descrever as rotas de 

dispersão da população humana pelo 

planeta e os principais fluxos 

migratórios em diferentes períodos 

da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-

naturais associados à distribuição da 

população humana pelos 

continentes. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam a 

diversidade de cultural da 

América Anglo-saxônica. 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

3a semana EUA EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população 

humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em 

diferentes períodos da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-naturais associados à 

distribuição da população humana pelos continentes. 

Leitura do vídeo : 

Forrest Gump 

Correção cap. 10 

 

2a aula EUA (EF08GE01) Descrever as rotas de 

dispersão da população humana 

pelo planeta e os principais fluxos 

migratórios em diferentes períodos 

da história, discutindo os fatores 

históricos e condicionantes físico-

naturais associados à distribuição 

da população humana pelos 

continentes. 

Atividade avaliativa I  

 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

4a semana Leitura do Vídeo 

''Forrest Gump'' 

(EF08GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de industrialização com as 

transformações no trabalho em diferentes regiões do 

mundo. 

Leitura de vídeo Apostila 3 e material de 

anotações. 

2a aula Leitura do Vídeo 

''Forrest Gump'' 

(EF08GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de industrialização com as 

transformações no trabalho em diferentes regiões do 

Leitura de vídeo e discussão  Apostila 3 e material de 

anotações. 



mundo. 

5a semana Atividade Avaliativa II    

2a aula EUA - agricultura  (EF08GE12) Analisar a 

importância da produção 

agropecuária na sociedade urbano-

industrial frente ao problema da 

desigualdade mundial de acesso 

aos recursos alimentares e de 

matéria-prima. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam 

os elementos que relacionam 

cultivos com suas respectivas 

áreas de produção. 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

6a semana EUA - indústria (EF08GE11) Relacionar as 

mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de 

industrialização com as 

transformações no trabalho em 

diferentes regiões do mundo. 

Ativ. Avaliativa 2 

 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

2a aula EUA - indústria (EF08GE11) Relacionar as 

mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de 

industrialização com as 

transformações no trabalho em 

diferentes regiões do mundo. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam o 

Manufacturing Belt e o Sun Belt. 

 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

7a semana EUA - agricultura  (EF08GE12) Analisar a 

importância da produção 

agropecuária na sociedade urbano-

industrial frente ao problema da 

desigualdade mundial de acesso 

aos recursos alimentares e de 

matéria-prima. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam 

os elementos que relacionam 

cultivos com suas respectivas 

áreas de produção. 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

2a aula EUA - indústria (EF08GE11) Relacionar as 

mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de 

industrialização com as 

transformações no trabalho em 

diferentes regiões do mundo. 

Aula dialogada e leitura de mapas, 

gráficos, tabelas que apresentam o 

Manufacturing Belt e o Sun Belt. 

 

Apostila 3 e material de 

anotações. 

8a semana Seminário  América: Sons e sabores  

2a aula Seminário    



9a semana Provas Bimestrais    

2a aula Provas Bimestrais    

10a semana  Folga de programação    

 Correção das provas    

 * Planejamento sujeito a alteração em função de necessidades didáticas e pedagógicas. 

 Obs.: As folgas de programação e as aulas dedicadas à orientação do trabalho interdisciplinar (Festa do Índio) poderão sofrer alterações de datas 

ou de programação de maiores avisos prévios.  

Proposta de avaliação: 

Prova bimestral - 10 pontos 

Atividade Avaliativa I - 2,5 pontos. 

Atividade Avaliativa II - 2,5 pontos. 

Seminário '' América: Sons e sabores'' - 5,0 pontos. 

Tarefas, correções e portfólio - 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  8º ANO 

Professor: Luís Carlos Figueiredo Brandão 

Disciplina: Matemática 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

30/07 a 31/07 

 

▪ Música & 

Matemática 

 

▪ Apresentar aos alunos a 

partitura musical da 

canção “Batmacumba”, 

de Gilberto Gil e 

Caetano Veloso. 

▪ Analisar 

matematicamente essa 

partitura nas dimensões 

do ritmo, melodia e 

harmonia. 

 

▪ Separar a sala em três grupos: 

Ritmo, Melodia e Harmonia. 

▪ Cada grupo se encarregará da 

análise matemática de uma 

dessas três dimensões da 

música. 

▪ Cada grupo terá um roteiro para 

seguir na abordagem de seu 

tema, na forma de um estudo 

dirigido. 

▪ Apresentar aos alunos uma 

introdução à teoria musical, 

 

▪ Partitura da canção 

“Batmacumba”. 

▪ Violão, flauta, teclado e 

outros instrumentos 

musicais. 

▪ Diapasão. 

▪ Caderno de música. 



▪ Explorar as relações 

entre música e 

matemática. 

 

abordando: notação musical, 

claves, compassos, notas, 

valores, pausas, intervalos, 

escalas e acordes. 

▪ Os grupos trabalharão em sala 

de aula e em casa, com 

orientação do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

01/08 a 03/08 

 

▪ Fatoração algébrica 

 

▪ Fatorar expressões 

algébricas através da 

diferença de quadrados 

(DQ). 

▪ Fatorar expressões 

algébricas através da 

técnica da fórmula da 

soma e do produto 

(SP). 

 

▪ Abordagem algébrica das 

seguintes técnicas de fatoração: 

diferença de quadrados (DQ) e 

fórmula Soma-Produto (SP) 

▪ Resolução dos variados 

exercícios sobre essas técnicas 

de fatoração. 

▪ Proposição e correção das tarefas 

de casa. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Lista de Exercícios. 

▪ Aplicativo Photomath. 

▪ Software “Geogebra”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

06/08 

 

▪ Fatoração de 

expressões algébricas. 

 

 

▪ Fatorar expressões 

algébricas, utilizando 

as diferentes técnicas 

de fatoração. 

 

 

▪ Revisão das principais técnicas de 

fatoração, abordadas no bimestre 

anterior: 

o Fator comum em 

evidência. 

o Agrupamento. 

o Trinômio quadrado 

perfeito. 

o Diferença de quadrados. 

o Fórmula SP. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XIII, com exercícios de fatoração 

algébrica retirados da Apostila 

Anglo, pág. 490, ex. 2. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

08/08 a 10/08 

 

 

▪ Fatoração algébrica 

▪ Simplificação de 

frações algébricas. 

  

▪ Fatorar expressões 

algébricas. 

▪ Simplificar frações 

algébricas. 

 

 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XIV, com 26 frações algébricas 

para fatorar os 

numeradores/denominadores e 

simplificá-las. 

▪ Utilizar as 5 técnicas de fatoração 

estudas: 

o Fator comum em evidência 

o Agrupamento 

o Trinômio quadrado 

perfeito (TQP) 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Lista de Exercícios. 

▪ Geogebra. 

 



o Diferença de quadrado 

(DQ) 

o Fórmula S.P. 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

13/08 a 16/08 

 

▪ Produtos Notáveis: 

quadrado da soma, 

quadrado da diferença, 

produto da soma pela 

diferença, cubo da 

soma e cubo da 

diferença de dois 

termos.  

 

▪ Identificar os produtos 

notáveis: quadrado da 

soma e quadrado da 

diferença. 

▪ Representar 

geometricamente o 

quadrado da soma e o 

quadrado da diferença 

de dois termos. 

▪ Desenvolver expressões 

que resultem em 

trinômios quadrados 

perfeitos. 

▪ Identificar o produto 

notável produto da soma 

pela diferença de dois 

termos. 

▪ Desenvolver expressões 

algébricas que resultem 

em diferença de 

quadrados. 

▪ Identificar o produto 

notável cubo da soma e 

cubo da diferença de 

dois termos. 

▪ Desenvolver expressões 

algébricas relativas ao 

cubo da soma e da 

▪ Abordagem dos produtos 

notáveis com base nas 

proposições dos Elementos de 

Euclides, referentes à Álgebra 

Geométrica. 

▪ Exploração do relacionamento 

entre a expressão trinômio 

quadrado perfeito e a área de um 

quadrado. 

▪ Resolução de exercícios 

referentes aos produtos notáveis: 

quadrado da soma, quadrado da 

diferença, produto da soma pela 

diferença, cubo da soma e cubo 

da diferença entre dois termos. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XV, com quarenta exercícios de 

desenvolvimento dos produtos 

notáveis, envolvendo dois 

termos: 

• Quadrado da soma. 

• Quadrado da diferença. 

• Produto da soma pela 

diferença. 

• Cubo da soma. 

• Cubo da diferença. 

▪ Exploração da aprendizagem 

móvel, via utilização do 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 



diferença de dois 

termos. 

 

aplicativo PhotoMath, como 

calculadora algébrica. 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

17/08  

 

 

▪ Fatoração algébrica. 

▪ Simplificação de 

frações algébricas. 

▪ Produtos Notáveis 

 

 

▪ Fatorar expressões 

algébricas. 

▪ Simplificar frações 

algébricas. 

▪ Desenvolver 

expressões algébricas 

relativas ao quadrado 

da soma e da diferença 

de dois termos, ao 

produto da soma pela 

diferença de dois 

termos e ao cubo da 

soma e da diferença de 

dois termos. 

 

 

 

▪ Proposição do Teste de 

Matemática do 3º bimestre, com 

questões abertas que abordam os 

seguintes conteúdos: 

o Fatoração algébrica. 

o Produtos Notáveis. 

 

▪ Teste de Matemática. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

  

Materiais 

 

20/08 e 22/08  

 

▪ Ângulos internos e 

externos de um 

polígono. 

 

 

▪ Calcular a soma dos 

ângulos internos de um 

polígono. 

▪ Calcular a soma dos 

ângulos externos de 

um polígono. 

▪ Calcular a medida do 

ângulo internos de um 

polígono regular. 

▪ Calcular a medida do 

ângulo externo de um 

polígono regular. 

▪ Calcular o número de 

diagonais de um 

polígono. 

 

 

▪ Demonstração da fórmula da 

soma dos ângulos internos de um 

polígono pela sua triangulação. 

▪ Retomada do conceito de 

polígonos regulares. 

▪ Demonstração da fórmula de 

ângulo interno e externo de um 

polígono regular. 

▪ Abordagem da suplementaridade 

entre ângulo interno e externo de 

um polígono. 

▪ Resolução dos exercícios da 

Apostila. 

 

  

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Lista de Exercício. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

23/08 e 24/08 

 

▪ Ângulos internos e 

externos de um 

polígono. 

 

 

▪ Calcular a soma dos 

ângulos internos e 

externos de um 

polígono. 

▪ Calcular a medida do 

ângulo interno e 

externo de um 

polígono regular. 

▪ Calcular o número de 

diagonais de um 

polígono. 

 

 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XVI, com exercícios e problemas 

envolvendo as medidas de 

ângulos internos e externos nos 

polígonos, ângulos em polígonos 

regulares e número de diagonais 

de um polígono. 

  

▪ Listas de Exercícios. 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

 



 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

27/08 a 30/08  

 

▪ Equação de 1º grau 

com duas incógnitas. 

▪ Sistema de eixos 

coordenados 

cartesianos. 

 

▪ Introduzir o uso de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas. 

▪ Identificar o uso de 

coordenadas em 

situações cotidianas. 

▪ Identificar os eixos de 

coordenadas e os 

quadrantes. 

▪ Localizar um ponto em 

um sistema de eixos 

coordenados 

cartesianos. 

 

 

▪ Exploração de contextos com 

utilização de equações de 1º 

grau com duas incógnitas. 

▪ Exploração de contextos com 

coordenadas cartesianas: 

batalha-naval. 

▪ Exploração de infográficos. 

▪ Apresentação do sistema de 

eixos de coordenadas 

cartesianas. 

▪ Resolução de exercícios 

propostos no material do Anglo. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

31/08 

 

 

 

▪ Relações entre 

Música e 

Matemática. 

 

 

▪ Analisar 

matematicamente uma 

partitura musical, nas 

dimensões rítmicas, 

melódicas e 

harmônicas.  

 

▪ Apresentação dos alunos do 

trabalho abordando a leitura 

matemática da partitura musical 

da canção “Batmacumba”, nas 

dimensões do Ritmo, da 

Melodia e da Harmonia. 

 

 

 

▪ Partitura musical. 

▪ Roteiro da leitura 

matemática da partitura 

musical. 

▪ Caderno. 

▪ Quadro e pincéis. 

▪ Cartazes de cartolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

03/09 a 06/09 

 

 

▪ Áreas do triângulo, do 

trapézio e do losango. 

 

 

▪ Calcular a área de um 

triângulo. 

▪ Calcular a área de um 

trapézio. 

▪ Calcular a área de um 

losango. 

▪ Resolver problemas 

geométricos 

envolvendo áreas de 

polígonos. 

 

 

▪ Retomada das ideias de 

decomposição e composição de 

figuras para o cálculo de áreas de 

polígonos, abordados no final do 

7º ano. 

▪ Retomada do cálculo de área do 

triângulo, já abordada no 7º ano. 

▪ Dedução da fórmula da área do 

trapézio, por meio da 

decomposição de uma figura em 

triângulos. 

▪ Dedução da fórmula da área do 

losango, por meio da 

decomposição de uma figura em 

triângulos. 

 

 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

10/09 e 12/09 

 

 

▪ Comprimento da 

circunferência 

▪ Área do Círculo 

 

  

▪ Calcular o 

comprimento de uma 

circunferência. 

 

▪ Verificação experimental do 

número : razão entre o 

comprimento de uma 

circunferência e a medida de seu 

diâmetro. 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 



▪ Calcular a área de um 

círculo. 

▪ Calcular a área e o 

perímetro de setores 

circulares. 

▪ Compreensão e aplicação da 

fórmula do comprimento de uma 

circunferência e da fórmula de 

cálculo da área do círculo. 

▪ Cálculo do perímetro e área de 

setores circulares, por meio de 

Regra de Três. 

 

13/09 a 17/09 

 

 

 

▪ Comprimento da 

circunferência 

▪ Área do Círculo 

 

  

▪ Calcular o 

comprimento de uma 

circunferência. 

▪ Calcular a área de um 

círculo. 

▪ Calcular a área e o 

perímetro de setores 

circulares. 

 

▪ Verificação experimental do 

número : razão entre o 

comprimento de uma 

circunferência e a medida de seu 

diâmetro. 

▪ Compreensão e aplicação da 

fórmula do comprimento de uma 

circunferência e da fórmula de 

cálculo da área do círculo. 

▪ Cálculo do perímetro e área de 

setores circulares, por meio de 

Regra de Três. 

▪ Proposição do Listão XVII, com 

dez questões envolvendo áreas 

de figuras planas e comprimento 

da circunferência, área de 

círculo, perímetro e área de 

setores circulares. 

 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

19/09 e 20/09 

 

▪ Conteúdos 

matemáticos diversos, 

trabalhados neste ano e 

em anos anteriores. 

 

▪ Verificar a proficiência 

dos alunos nos 

 

▪ Aplicação da Terceira Prova 

Anglo de 2018. 

 

▪ Prova Anglo 

▪ Lápis 

▪ Borracha  



conteúdos matemáticos 

trabalhados. 

▪ Acompanhar o 

desempenho da turma, 

comparando-o com 

outras turmas da Rede 

de Ensino. 

 

▪ Caneta 

 

21/09 

 

 

▪ Comprimento da 

circunferência 

▪ Área do Círculo 

 

  

▪ Calcular o 

comprimento de uma 

circunferência. 

▪ Calcular a área de um 

círculo. 

▪ Calcular a área e o 

perímetro de setores 

circulares. 

 

▪ Esclarecimento das dúvidas dos 

exercícios do Listão XVII, com 

dez questões envolvendo áreas 

de figuras planas, comprimento 

da circunferência, área de 

círculo, perímetro e área de 

setores circulares. 

 

 

▪ Apostila do Anglo 

▪ Caderno 

▪ Lápis 

▪ Calculadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

24/09 a 28/09 

 

 

▪ Fatoração algébrica. 

▪ Produtos Notáveis. 

▪ Frações algébricas. 

▪ Ângulos em polígonos 

convexos. 

▪ Equação de primeiro 

grau com duas 

incógnitas. 

▪ Sistema de eixos 

coordenados 

cartesianos. 

▪ Área de trapézio e do 

losango. 

▪ Comprimento da 

circunferência. 

▪ Área do círculo. 

 

 

▪ Fatorar expressões 

algébricas.  

▪ Simplificar frações 

algébricas via 

fatoração. 

▪ Desenvolver produtos 

notáveis. 

▪ Calcular a área de um 

triângulo, de um 

trapézio e de um 

losango. 

▪ Calcular a soma dos 

ângulos internos e 

externos de um 

polígono. 

▪ Calcular a medida do 

ângulo interno e 

externo de um polígono 

regular. 

▪ Calcular o número de 

diagonais de um 

polígono. 

▪ Calcular o 

comprimento de uma 

circunferência. 

▪ Calcular a área de um 

círculo. 

▪ Calcular a área e o 

perímetro de setores 

circulares. 

  

 

▪ Semana de Provas Bimestrais. 

▪ Proposição da Prova Bimestral 

de Matemática, com 10 questões 

fechadas, contemplando os 

conteúdos trabalhados no 

terceiro bimestre. 

 

▪ Prova de Matemática. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Caneta. 

 



 

Plano Bimestral - CEOP 

Disciplina: Música                                

Professor Breno Henrique Matias 

Turma: 8º ano 

 

Período Conteúdo Objetivos Procedimentos Materiais 

3º Bimestre 

 

Estudo do 

movimento 

tropicalista; 

 

Notas e acordes 

musicais; 

 

Interpretação de 

musical coletiva; 

 

Executar 

instrumentos 

musicais e trabalhar 

a voz nas 

interpretações do 

repertório. 

 

 

✓ Tocar canção do 

movimento 

tropicalista, estudando 

a origem do 

movimento e seus 

objetivos; 

✓ Tocar músicas em 

grupo; 

✓ Desenvolver a 

percepção musical 

auditiva. 

Estudaremos a música Bat Macumba, do 

movimento tropicalista. Criaremos arranjo 

específico para a canção, seguindo a mesma linha 

da construção e desconstrução da letra. 

Buscaremos compreender os princípios da poesia 

concreta e identificar esse elemento na construção 

da canção. 

Pesquisaremos sobre a origem e os objetivos do 

movimento tropicalista. 

A outra canção será de livre escolha e trabalhada 

em pequenos grupos visando a avaliação.  

A avaliação será prática onde os alunos serão 

divididos em grupos para a sua realização. 

Além deste instrumento avaliativo ocorrerá uma 

auto avaliação, análise de participação e do 

desenvolvimento de cada aluno. 

Instrumentos musicais 

(Flautas, violões e 

teclado). 

Letras e cifras musicais. 

Recursos de áudio e vídeo. 

Lápis, borracha e caderno 

de anotações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Língua Inglesa 

Professor: Danilo Tomesani 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

01/08 Atividade lúdica em inglês. 

Treinar a habilidade de 

audição com dinâmica 

conduzida em inglês. 

Condução da dinâmica The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

Lousa, cópia do jogo The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

08/08 
Retomada dos tempos verbais 

simples, sufixo -ful. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

72 a 77) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

15/08 
Pronomes indefinidos some, 

any, no e every. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

78 a 83) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

22/08 

Entrega dos textos da 

Avaliação de Interpretação de 

Texto.  Atividades de leitura e 

práticas orais. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Leitura guiada dos textos que serão 

objeto da avaliação. 

Materiais regulares de sala de aula; 

Textos impressos; Livro Alive. 

29/08 
Vocabulário relacionado a 

personalidade. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

84 a 89) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 



05/09 

Aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 

Atividades de leitura e escrita 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Revisão e aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

12/09 
Pronomes reflexivos, ditados 

populares. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

90 a 95) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

19/09 

Exercícios de áudio; exercícios 

de revisão para a Avaliação 

Bimestral. 

Revisar conteúdo para a 

avaliação bimestral. 

Exercícios de revisão do conteúdo do 

bimestre. 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

26/09 Avaliações bimestrais.    

03/10 

Semana de segundas chamadas 

e recuperação, exibição de 

animação. 

Entreter, treinar leitura e 

escuta em inglês. 

Exibição do filme The Ender’s Game 

(áudio e legendas em inglês). 
Aparelho televisor na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Educação Física 

Professor: Jorge Sebastião Batista 

3º bimestre / 2018 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

De 30/07 a 

14/10 

 

 

 

 

Obtendo energia 

para o corpo 

-Identificar as funções dos alimentos energéticos no 

organismo; 

-Compreender conceito de consumo calórico; 

-Entender como as atividades motórias alteram o consumo 

calórico. 

A relação entre alimentação e a 

utilização de energia pelo corpo, 

principalmente para o movimento 
Vídeos 

Som 

Livro Anglo 

Caderno 

Bolas (desportos, 

plástico, borracha, 

grande pequenas...). 

Espaços: quadra, rua, 

pátio coberto, áreas 

verdes, salas de aula. 

Cordas 

Arcos 

Bastões 

 

Construindo, 

reparando e 

fortalecendo o 

corpo. 

- Identificar a importância das proteínas na construção 

muscular e no transporte de O2; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber a sua relação 

com os alimentos construtores; 

- compreender sobre a importância das funções das PTN 

para realização dos movimentos: a reconstrução das 

estruturas e o transporte de O2 através do sangue. 

Abordagem prática de jogos e 

brincadeiras, evidenciando como o 

movimento humano está 

intrinsecamente relacionado com as 

funções das PTN. 

A relação entre o movimento 

humano e a função das PTN na 

reconstrução muscular e no 

transporte de O2. 

Regulando o 

funcionamento 

do corpo. 

-Perceber que, para realizar movimento, precisamos ingerir 

vitaminas e minerais; 

- Entender como o movimento do ser humano é afetado 

pela ingestão de água; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber a sua relação 

com os aspectos nutricionais. 

Abordagem prática do cotidiano e 

das práticas esportivas 

evidenciando fatos que sugerem a 

ingesta de uma alimentação 

saudável para o movimento e a 

função de sais minerais, vitaminas 

e água. 

A nova pirâmide 

alimentar: a 

importância das 

atividades físicas 

- Apresentar a nova pirâmide alimentar e relacioná-la ao 

movimento humano; 

- Relacionar os movimentos humanos a consumo calórico. 

Enfoque direcionado ao estudo da 

relação entre os movimentos do 

corpo e a pirâmide alimentar. 

 

 

 

 

 



 

Planejamento Língua Portuguesa- Professora Sandra 

8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

30 / 07 / 2018 

 

Segunda-feira 

PROJETO 

JORNAL Bate papo 

com as e os 

estudantes SOBRE  

SOBRE O 

PROJETO 

JORNAL 

Interagir  com as alunas e os 

alunos RETOMADA dos 

CONTEÚDOS DO 2.º 

BIMESTRE 

 

PROJETO JORNAL 

Conversas e diálogos 

descontraídos 

 

JORNAL  PROJETO 

ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO 

PLANEJAMNETO FEITO 

PELOS ALUNOS 

Sala de aula e Apostila Anglo AUTO – AVALIAÇÃO 

DOS PRÓPRIOS 

ALUNOS SOBRE O 

DESEMPENHO 

DELES NO 2.º BIM. 

31 / 07 / 2018 LEITURA   e 

PROJETO 

JORNAL 

 

- Desenvolver com as alunas e 

os alunos HABILIDADES DE 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS JORNALÍSTICOS 

 

 

Cada estudante LERÁ UMA 

PARTE DO TEXTO 

CONTIDO NA APOSTILA 

 

APOSTILA ANGLO Observação das reações 

dos alunos ao LEREM 

o texto. 

02/ 08 / 2018 

 

 

 

Leitura de texto 

JORNALÍSTICO 

 

Promover  a leitura e o 

entrosamento dos alunos com o 

texto de JORNAIS 

 

Roda de conversas e 

atividades  em grupos. 

 

Texto da apostila Anglo 

páginas 6 até 11 

 

Analisar a leitura de 

cada aluno. 

06 / 08 / 2018 

 

Segunda-feira 

VERBOS  

MODO 

INDICATIVO 

USO dos VERBOS 

VERBOS  em 

TEXTOS 

DIVERSOS 

- Praticar leitura oral e 

expressiva de textos com 

VERBOS 

CONJUGAR VERBOS 

 

Os alunos lerão em voz alta 

um aluno de cada vez. 

Páginas: 12 até 25. 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

Ouvir a leitura dos 

alunos e orientá-los 

quanto entonação e 

expressividade quando 

necessário. 

07 / 08 / 2018 

 

 

terça-feira 

Interpretação e 

compreensão de 

textos com 

VERBOS NO 

MODO 

INDICATIVO 

 

 

Aperfeiçoar a leitura e 

interpretação de TEXTOS e 

ENUNCIADOS de QUESTÕES 

Verificar a fruição da leitura 

das(os) alunas(os). 

VERBOS DE COMANDO  

VERBOS NO   MODO 

IMPERATIVO 

Fazer a leitura individual e 

coletiva dos textos contidos 

na apostila Anglo. 

Realização das atividades 

das páginas: 12 até 25. 

 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

 

Olhar o caderno e a 

apostila de cada aluno 

para verificar quais os 

acertos e dúvidas que os 

alunos tiveram ao 

realizarem as tarefas. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


09 / 08 / 2018 

quinta-feira 

Redação / produção 

de texto 

JORNAL – UM 

TRABALHO de 

EQUIPE 

 

Praticar a escrita de diversos 

gêneros textuais, tais como 

PARÓDIAS 

 

Escrever UM TEXTO DE 

JORNAL a partir da leitura 

de diversos TEXTOS. 

Realizar as atividades. 

PÁGINAS: 26 ATÉ 32 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

Ouvir a leitura oral dos 

TEXTOS produzidos 

pelos alunos; 

Analisar os TEXTOS 

elaborados pelos 

alunos. 

13 / 08 / 2018 

Segunda-feira 

 

ELABORAR UM 

JORNAL 

Identificar TEXTOS DE 

JORNAL 

 

 

Identificar UM TEMA DE 

JORNAL 

Exercícios da apostila anglo 

PÁGINAS: 26 ATÉ 33 

 

 

Correção de exercícios 

da apostila 

8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 8.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

14 / 08 / 2018 

terça-feira 

A LINGUAGEM 

usada EM 

JORNAL 

PERCEBER O TIPO de 

LINGUAGEM utilizada EM 

JORNAIS 

LER E PRODUZIR 

TEXTOS 

JORNALÍSTICOS 

Exercícios da apostila anglo 

PÁGINAS: 26 ATÉ 33 

Correção de exercícios 

da apostila 

16 / 08 / 2018 

quinta-feira 

VERBOS   / 

IMPERATIVO 

Identificar verbos  NO 

IMPERATIVO 

Identificar em uma oração  

VERBOS NO 

IMPERATIVO 

Exercícios da apostila anglo Correção de exercícios 

da apostila 

20 / 08 / 2018 

 

segunda-feira 

VERBOS   / 

SUBJUNTIVO 

 

VERBOS   / 

ADVÉRBIO 

Identificar verbos 

 

VERBOS   / SUBJUNTIVO 

Identificar em uma oração 

VERBOS 

Páginas: 33 até 41 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila Anglo. 

21 / 08 / 2018 Arguição sobre o  

LIVRO 

"O DIÁRIO DE 

ZLATTA 

08 

TERÇA-FEIRA 

3.º BIMESTRE 

 

  

 

 

VERIFICAR A 

COMPREENÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO dos alunos  

ao lerem o LIVRO: “ A 

REVOLUÇÃO DOS BICHOS” 

do autor:  George Orwell 

A partir da leitura do livro, 

discutir a temática do livro, 

em sala de aula, para que os 

alunos escrevam seus 

próprios TEXTOS de 

ANÁLISE SOBRE A 

OBRA. 

LIVRO: “ A REVOLUÇÃO 

DOS BICHOS” do  

AUTOR: GEORGE ORWELL 

Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

um texto DE ANÁLISE 

DE OBRA 

LITERÁRIA. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiQgcLbs5PYAhXDgZAKHWJWA1QQFghKMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FRevolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-dos-Bichos-George-Orwell%2Fdp%2F8535909559&usg=AOvVaw1AtFIODIl61Z3Sr85pA7nl


  
23 / 08 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO DE 

TIRINHAS 

 

 

Ler e compreender textos 

TIRINHAS 

 

 

A partir da leitura dos textos 

em sala de aula os alunos 

escreverão textos EM 

TIRINHAS 

Página: 47 E 53 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

uma tirinha 

27 / 08 / 2018 

segunda-feira 

 

 

PRONOMES   EM 

NARRATIVAS DE 

TIRINHAS 

Compreender o conceito DE 

PRONOME  

TIRINHAS 

Identificar PRONOMES 

EM TIRINHAS 

Páginas: 54 até 66 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a forma como 

os alunos e alunas 

identificam os 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

28 / 08 / 2018 

 

terça-feira 

TEXTOS 

INFORMATIVOS 

GÊNERO 

TEXTUAL:  

JORNAL 

Praticar a leitura  DE TEXTOS 

JORNALÍSTICOS 

Ler JORNAL  COMO 

SUPORTE DE DIVERSOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

APOSTILA ANGLO  E 

JORNAIS IMPRESSOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

30 / 08 / 2018 

quinta-feira 

JORNAL   

LINGUAGEM 

JORNALÍSTICA 

Reconhecer textos jornalístico e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

LER OS DIVERSOS 

TEXTOS E IDENTIFICAR 

OS TIPOS DE 

LINGUAGENS OS 

ALUNOS PESQUISARÃO 

JORNAIS EM CASA E 

TRARÃO PARA A SALA 

DE AULA 

APOSTILA ANGLO  páginas: 

66   até 81  E JORNAIS 

IMPRESSOS PESQUISADOS 

PELOS ALUNOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

03 / 09 / 2018 

segunda-feira 

NOTÍCIAS: 

TEXTOS DO DIA 

A DIA 

Reconhecer textos jornalísticos e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


04 / 09 / 2018 

 

terça-feira 

NOTÍCIAS E 

COTIDIANO 

TEXTOS DO 

COTIDIANO 

CRÔNICAS 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

06 / 09 / 2018 

quinta-feira 

textos jornalísticos Diferenciar textos jornalísticos 

 

Ler diversos textos 

jornalísticos 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

10 /09 / 2018 

segunda-feira 

 

 

 

TEXTO de 

jornais 

CONHECER   TEXTO de 

jornais 

TEXTO de 

jornais 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

11 /09 / 2018 TESTES bimestrais TESTES  bimestrais TESTES bimestrais TESTES bimestrais Avaliar os alunos 

conforme a realização 

dos TESTES 

13 /09 / 2018 

 

quinta-feira 

 

 

NARRATIVAS 

FICCIONAIS: 

PISTAS E 

PREVISÕES EM 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

17 /09 / 2018 

segunda-feira 

PREPOSIÇÕES PREPOSIÇÕES IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Páginas: 95 até 107 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

18 /09 / 2018 

 

terça-feira 

PREPOSIÇÕES PREPOSIÇÕES  

IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Páginas: 95 até 107 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

20 /09 / 2018 

quinta-feira 

PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO 

24 /09 / 2018 

segunda-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

25 /09 / 2018 

terça-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

27 /09 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

1.º / 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

1.º 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

02 / 10 / 2018 

terça-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

04 / 10 / 2018 

quinta-feira 

FIM DO segundo 

BIMESTRE 

FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º 

BIMESTRE 

08 / 10 / 2018 

segunda-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

09 /10 / 2018 FIM DO FIM DO 3.º BIMESTRE RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 



terça-feira TERCEIRO 

BIMESTRE   / 3.º 

Bim. 

11 / 10 / 2018 

quinta-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

 

 


