
 
 

Caxias do Sul, 1º de Março de 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis, apresentamos a 
organização trimestral do 8º Ano. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades 

● Compreender e usar a Língua Portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja           
na forma oral ou escrita.  

● Sintetizar posicionamento defendido e refutado em texto argumentativo. 
● Reconhecer o uso do aposto como um recurso linguístico. 
● Identificar os termos da oração. 
● Classificar e reconhecer o uso dos adjuntos. 

Sugestões: BRAZ, Júlio Emílio. Coisas da vida. 3. ed. São Paulo: FTD, 2015. 
Vídeoaula: https://www.youtube.com/watch?v=ZR_Ou01WsK0 

Combinações:  
Permanecer com o caderno e apostila completos. 
Realizar as tarefas de casa. 
Ler o livro do trimestre “Coisas da vida”. 

MATEMÁTICA 

Habilidades: 
● Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes negativos e           

fracionários; 
● (Re) conhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações          

geométricas (translação, reflexão e rotação). 
● Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 
● Identificar, (re)conhecer, interpretar informações apresentadas em tabelas e        

gráficos. 

● Utilizar e analisar informações apresentadas em tabelas e gráficos. 
Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e               
mediana) com a compreensão de seus significados. 
Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam a            
realização de pesquisas amostrais e não censitárias. 

Sugestões: na internet, há um vasto acervo de exercícios com gabaritos e resoluções dos              
diversos conteúdos estudados. Como linguagem extra de explicações, há diferentes          
videoaulas no YouTube. 

Combinações: Os temas de casa serão exercícios da apostila, caderno de atividades ou listas              
extras e serão cobrados e avaliados em 1,0 ponto no trimestre, como nota qualitativa,              
juntamente com a responsabilidade, cooperação e pró atividade em sala de aula.  
As produções, a cooperação e colaboração nas aulas de robótica serão avaliados em 0,5              
pontos no trimestre. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Utilizar o presente perfeito para falar sobre experiências de vida; 
● Produzir textos orais e escritos sobre esportes e sentimentos aplicando as estruturas            

do passado contínuo; 
●  Comparar objetos e ações fazendo o uso de adjetivos; 
● Elaborar perguntas e respostas em Língua Inglesa. 

Sugestões: 
Brincar de Show do Milhão comparando objetos e ações e descobrindo a resposta correta. 
Brincar de mímica com o vocabulário de esportes e sentimentos. 

Combinações 
Sempre se comunicar utilizando a língua inglesa em sala de aula. Trazer o kit completo para as                 
aulas, bem como sempre realizar as atividades de homework. Guardar o celular na caixinha e               
somente pegá-lo ao final da aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 



 

Habilidades 
● Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a             

organização da vida coletiva e individual. 
● Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade         

cultural dos povos e grupos. 

● Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o          

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção             

da saúde. 

● Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e            

produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

● Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças,         
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho           
coletivo e o protagonismo. 

● Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes             

práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

Sugestões: 
-Não ficar com dúvidas; 

-Realizar atividades fora da escola em parques e clubes aperfeiçoando as suas habilidades; 

-Cuidar da sua saúde ( Alimentação) 

Combinações: 
-Participar das  aulas, 
-Respeitar as regras para uma boa convivência nas aulas. 
-Realizar  as atividades e trabalhos solicitados. 

ARTES 

Habilidades: 
● Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e           

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas           
e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com              
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a            
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  

● Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. 

● Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da           
dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos           
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas.  

Sugestões:   Hip-Hop: https://www.infoescola.com/artes/hip-hop/ 

Combinações:  
*Trazer os materiais solicitados  
*Deixar a sala de arte sempre organizada e limpa 
* Uso do celular somente quando autorizado para estudo 
*Sempre fazer temas solicitados em casa, para melhor desenvolvimento em aulas práticas 

CIÊNCIAS 

Habilidade  
● Identificar a atuação de forças em situações cotidianas: 
● Compreender e aplicar as Leis de Newton para explicar o funcionamento das            

máquinas simples; 
● Conceituar temperatura e calor, transformar temperaturas em diferentes escalas         

termométricas, compreender o conceito de equilíbrio termodinâmico e suas         
implicações 

● Descrever o funcionamento de máquinas Simples 
● Associar questões econômicas e ambientais com a produção e o uso das máquinas             

térmicas. 

Sugestões: 
Livros 
- O Cardume, Frank Schatzing 
- PALZ, Wolfgang; Energia solar e fontes alternativas. São Paulo: Hemus, 1995 
Filme: 
- Uma verdade inconveniente. Direção de Davis Guggenheim. EUA: Paramount Vantage,           
2006. 
Video-aulas no Youtube que serão disponibilizadas no Educacional  

Combinações: 
- A participação, assiduidade, realização de tarefas propostas em aula e temas, assim como              
assinatura de pais e responsáveis será avaliada em todas as aulas. O caderno deve estar               
completo, organizado e com capricho. 
- Trabalho interdisciplinar sobre experimentos de física 2,0 

 

https://www.infoescola.com/artes/hip-hop/


 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Definir o Iluminismo a partir de suas características históricas e pressupostos           

filosóficos. 
● Relacionar o fortalecimento da burguesia com as revoluções inglesas nos reinos           

europeus. 
● Identificar as causas da Revolução Industrial.. 
● Definir a Era das Revoluções a partir de suas características históricas.  

Sugestões: 
-Livro: Revolução Francesa e o Iluminismo;Jorge Grespan;Editora Contexto. 
-Sites: Jogos Revolução Francesa: 
http://www.proprofs.com/games/crossword/revoluo-francesa/ 
https:www.algosobre.com.br/historia/revolução-francesa-1789-1799.html 
Filmes: Tempos Modernos : Charlie Chaplin 1936, versão dublada 2016. 
Morte ao Rei, 2003. 

Combinações: 
-Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência em aula. 
-Manter o caderno sempre completo. 
-Realizar todas as atividades e trabalhos de casa como solicitado. 

GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Compreender as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os            

principais fluxos migratórios em diferentes períodos. 
● Aplicar e diferenciar conceitos de Estado, nação, território, governo e país para            

compreender determinados conflitos. 
● Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do            

território americano. 
● Analisar características de países e grupos de países da África e América nos aspectos              

populacionais, urbanos, políticos,  econômicos e naturais.  

Sugestões: 
-Ler jornais ou sites e/ou assistir notícias referentes ao Brasil e ao mundo para manter-se               
atualizado. 

-Revisar diariamente tudo que é trabalhado em aula, bem como a leitura de textos e               
exercícios. 
-Jogar nos links abaixo conforme conteúdos vistos ou interesse: 
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19591-quebra-a-cabeca-mapas.html 
https://www.sogeografia.com.br/Jogos/ 

Combinações: 
-Participar das aulas  e respeitar  as regras para uma boa e proveitosa aula. 
-Manter seu caderno completo e com a matéria atualizada. 
-Realizar as tarefas de casa solicitadas, bem como revisar os conteúdos semanalmente. 

FILOSOFIA 

Habilidades: 
● Desenvolver a atitude consciente diante das configurações de regras e limites; 
● Pensar a liberdade de escolha humana; 
● Identificar as imposições e os limites das determinações naturais e sociais que operam             

sobre as ações humanas;  
● Incentivar um comportamento questionador e exigente frente a transmissão da postura           

individual diante da convivência social.  

Sugestões: 
Filmes: Matrix, Jango Livre, A Onda. Livros: 1984, A revolução dos Bichos, Harry Potter. Série               
na Netflix: The 100. 

Combinações: 
Organizar sínteses e esquemas sobre os conteúdos desenvolvidos em aula; ter autonomia            
sobre seus próprios apontamentos; Realizar as atividades propostas dentro dos prazos           
determinados; Respeitar as diferentes opiniões; Promover debates racionais e significativos; 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades:  
● Reconhecer na Campanha da Fraternidade e no tempo da quaresma, oportunidades           

para a reflexão sobre os problemas brasileiros e suas possibilidades de resolução. 
● Definir a Quaresma na sua dimensão de conversão para uma vida solidária e             

comprometida com a justiça. 
●  Identificar os objetivos da Campanha da Fraternidade. 
● Descrever o Tema, Lema e Objetivos da Campanha da Fraternidade. 

 

http://www.proprofs.com/games/crossword/revoluo-francesa/
http://www.algosobre.com.br/historia/revolu%C3%A7%C3%A3o-francesa-1789-1799.html
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brincadeiras-2/19591-quebra-a-cabeca-mapas.html
https://www.sogeografia.com.br/Jogos/


 

● Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade à espiritualidade da Quaresma. 
● Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade aos grandes desafios sociais e            

éticos vivenciados pela sociedade brasileira. 
● Desenvolver posturas de respeito, tolerância e fraternidade em relação aos          

sofrimentos humanos. 

Sugestões: 
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-p
oliticas-publicas.htm 
Filme:Criança, a alma do negócio:Estela Renner,2008. 
Leitura: A guardiã dos segredos de família, de Stella Maris Rezende. São Paulo: SM,2011. 

Combinações: 
Participar das aulas e respeitar as regras para uma boa e proveitosa aula; 
Realizar as tarefas e trabalhos  solicitadas; 
Manter seu caderno organizado. 

 
Obs. Combinações gerais do Colégio: A entrega de atividades e  trabalhos atrasados,  

sem atestado médico serão avaliados com 50 % da nota. 

 

https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-politicas-publicas.htm
https://jovensconectados.org.br/campanha-da-fraternidade-2019-reflete-a-importancia-das-politicas-publicas.htm

