
 

CRONOGRAMA DE CONTEÚDOS - 2º TRIMESTRE -   8ºANO -  (801/802/803)    ENSINO FUNDAMENTAL II 

OBSERVAÇÃO: O CALENDÁRIO DE TESTE E PROVAS IRÃO POSTERIORMENTE     / Todas as disciplinas levaram bilhete explicando os trabalhos.  

DISCIPLINA 
TRABALHO – Valor:3,00 

Período: 6/6 a 15/6 

TESTE - Valor:4,00 
Período: 27/6 a 1/7 

CAPÍTULOS 

PROVA - Valor:10,00 
Período: 8/8 a 16/8 

  CAPÍTULOS 

RECUPERAÇÃO- Valor:10,00 
  Período: 5/9 a 14/9 

CAPÍTULOS 

L. PORTUGUESA 

Leitura do livro paradidático – “Presas na Teia” –  
O aluno deverá ler o livro em casa para fazer o trabalho em aula. 
Estudo dirigido feito em sala de aula. Neste dia o aluno deverá trazer o livro.   
Data:   802  - 06/6        801 – 07/6        803 – 08/6 

Simulado de redação + as 
produções do trimestre  

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

MATEMÁTICA 

O trabalho será feito em casa e de forma individual. Os conteúdos serão os 
estudados no nosso material (Capítulos: 6 e 7). Será feito a caneta. Não 
poderá utilizar corretivo e nem conter rasuras (questões rasuradas 
serão anuladas).            D a t a :  20/6 -  801 /802/803 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

HISTÓRIA 

O trabalho de História do oitavo ano do 2º trimestre consistirá na apresentação 

de seminários sobre os processos de independência na América Latina. Os 

temas serão sorteados em aula. Pode ser em grupo (até 5 alunos) ou individual.             

Data: 801 e 803-7/6        802-8/6 

CAPÍTULOS 
5 e 6 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

GEOGRAFIA 
Estudo dirigido do capítulo 10 

 Data: 801 -6/6        802- 17/6        803- 15/6 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CIÊNCIAS  
Estudo dirigido do capítulo 6  

Data: 801 -8/6        802- 9/6        803-10/6  
CAPÍTULOS 

6 e 7 
CAPÍTULOS 

7,8,9 
CAPÍTULOS 

7,8,9 

FILOSOFIA 

O Aluno deverá assistir ao filme Tempos Modernos e construir uma resenha 

crítica com no máximo 15 linhas. (O filme está disponível no YouTuBe: 

https://youtu.be/3tL3E5fIZis). 

Ao final da resenha o aluno deverá discorrer sobre a seguinte questão: segundo 

Karl Marx ao transformar o mundo, o homem também cria a si mesmo e constrói 

um mundo cada vez mais social. Comente essa afirmação e disserte sobre o fato 

do trabalho “dignificar” o homem.  Capítulo: 8 

O trabalho deverá ser feito individualmente.  
Data: 801 -10/6        802- 10/6        803-6/6 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,8,9 

CAPÍTULOS 
6,8,9 

L. INGLESA 
O trabalho de Língua Inglesa será um estudo dirigido baseado na matéria dos 
capítulos 4,5 e 6. Os alunos receberam a atividade e deverão respondê-la em 
casa e entregar diretamente à professora até o dia 14 de junho de 2022. 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

L. ESPANHOLA 

Interpretação de texto iniciando a Lição 7: “La vitalidad del fuego” – páginas 46, 
47 e 48 do livro didático.  
O trabalho será feito em grupo (será definida a quantidade de alunos por grupo 
em sala) e em folha de papel almaço e com data de entrega na semana de 
trabalho.           Data:801 e 803– 09/6            802 - 08/6 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

ARTE 

O trabalho do 2º trimestre será referente ao capítulo 6 – Composição Partitura 
Ilustrada. O aluno deverá produzir um desenho de uma partitura antiga de 
música decorando da forma mais criativa possível. 

Data: 801e 802 -6/6           803-8/6 

CAPÍTULOS 
6 e 7 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

CAPÍTULOS 
6,7,8 

ED. FÍSICA 
Trabalho em grupo ou individual: Pesquisa sobre A importância da Ed. Física na 
Adolescência. Data: 801 e 802-29/6     803- 30/6 

*********** 
Voleibol: saque, toque, manchete, 
cortada, bloqueio e posicionamento 
na quadra. 

Trabalho de pesquisa sobre o 
desporto do trimestre (Voleibol) 

https://youtu.be/3tL3E5fIZis

