
 
 
 
 
 
 
 

 
COLÉGIO LA SALLE / NÚCLEO BANDEIRANTE 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1º TRIMESTRE 

8º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 2 - 2020 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR PERÍODO ATIVIDADE NOTA 

GRAMÁTICA E LITERATURA 

Ao longo do trimestre 
Atividades de sala e/ou casa - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

Ao longo do trimestre 
Atividade Avaliativa - “Quiz” Aplicativo Árvore de Livros. Livro “Comédias para se ler na escola. ” 
(data será definida pela professora). 

1,0 

20 a 24/04 
(Sala de aula) 

Atividade Avaliativa: Livro - Realização de atividade de verificação e reflexão do livro paradidático 
“A terra dos meninos pelados. ”  

1,0 

REDAÇÃO 

Ao longo do trimestre 
Atividades realizadas em sala de aula e/ou tarefas de casa. (Livro e caderno).  
A pontuação será fechada no final do trimestre. 

1,0 

Ao longo do trimestre Produções de textos em sala de aula de acordo com gênero estudado. 1,0 

Produção de texto 
13 a 17/04 

Produção de texto que será entregue à professora no “caderno de produção de texto” na data 
estabelecida previamente. O tema abordado será condizente com o gênero estudado no 
trimestre. 

1,0 

LÍNGUA INGLESA 

De 09 a 13 março 
(Entrega da atividade) 

              “The women's day”- pesquisa sobre mulheres importantes na história da humanidade. 1,0 

De 04 a 08 de maio 
Aplicação de um Quiz sobre os conteúdos explorados durante o trimestre. A atividade será 
aplicada em sala usando os chromebooks. 

1,0 

Ao longo do trimestre                Verificação de atividades realizadas durante as aulas e em casa (homework).  1,0 

ARTE CÊNICA 
Ao longo do trimestre Atividades no caderno. 1,5 

Ao longo do trimestre Trabalho em grupo Elementos do Teatro. 1,5 
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ARTE VISUAL 

De 02 a 06 de março Análise, exercícios e avaliação criativa. 0,5 

De 16 a 20 de março Produção artística em sala de aula. 0,5 

27 a 30 de abril Apresentação da exposição e avaliação. 2,0 

EDUCAÇÃO FÍSICA Ao longo do trimestre Participação nas aulas e atividades propostas. 3,0 

GEOGRAFIA 
24 a 30 de abril Verificação das atividades do caderno como exercícios e coleta de informações (Pesquisas). 1,0 

04 a 08 de maio Apresentação dos trabalhos de grupo (jogos interativos). 2,0 

HISTÓRIA 

16 a 20 de março Estudo dirigido referente aos capítulos 1 e 2 do livro didático. 1,5 

13 a 17 de abril 
Pesquisa sobre as máquinas que transformaram o mundo - Revolução Industrial - Montagem de 
uma pequena maquete. 

1,5 

FILOSOFIA 

2 a 6/3 
Apresentação das oficinas de música, poesia, teatro e desenho, em sala de aula, por meio das 
reflexões e elaborações dos grupos colaborativos sobre as quatro formas de conhecimento, 
aplicadas às realidades de vida em Brasília. 

1,5 

13 a 17/4 
Apresentação de jogos pedagógicos que comuniquem o sentido, o significado de estar no 
mundo, considerando o fazer filosofia. 

1,5 

ENSINO RELIGIOSO 
Ao longo do trimestre 

Atividades de sala e/ou casa - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

04 a 08 de maio Apresentação dos trabalhos de grupo. 2,0 
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ÁLGEBRA 

03/02 a 07/02 Livro didático - Unidade 1  - Capítulos 1 e 2. 0,5 

17/02 a 21/02 Visto no caderno de atividades - Unidade 1 - Páginas 6 a 12. 0,5 

02/03 a 06/03 Livro didático - Atividade de educação financeira - Unidade 1 - Capítulo 3.  0,5 

23/03 a 27/03 Visto no caderno de atividades - Unidade 1 - Página 23 a 29. 0,5 

13/04 a 17/04 Atividade de Educação financeira - Pesquisa e resolução de exercícios.  1,0 

GEOMETRIA 

03/02 a 07/02 Atividade Prática: Construção de mandalas. 0,5 

17/02 a 21/02 Atividade Prática: Soma dos ângulos internos de um triângulo. 0,3 

02/03 a 06/03               Exercícios livro didático: Unidade 3 – ângulos. 0,4 

23/03 a 27/03 Exercícios livro didático: Unidade 3 – triângulos. 0,4 

06/04 a 10/04 Visto no caderno de atividades: Unidade 3 - ângulos e triângulos. 0,5 

13/04 a 17/04 Exercícios livro didático: Unidade 3 – quadriláteros. 0,4 

20/04 a 24/04               Visto no caderno de atividades: Unidade 3 – quadriláteros. 0,5 
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BIOLOGIA 

03/02 a 05/02 Livro didático página 27 a 29. 0,2 

17/02 a 19/02 Livro didático página 45 a 47. 0,2 

02/03 a 04/03 Atividade complementar apostila tecidos. 0,3 

09/03 a 11/03 Atividade de revisão e prática analisando os diferentes tecidos animais e plantas. 0,3 

06/04 a 08/04 Atividade livro didático página 74 a 79. 0,3 

20/04 a 22/04 Atividade livro didático página 95 a 97. 0,2 

27/04 a 29/04 Roda de conversa (riscos da gravidez na adolescência). 0,5 

04/05 a 06/05 Trabalho sobre os diferente métodos contraceptivos, doenças e infecções. 1,0 

FÍSICA 

Ao longo do trimestre 
Atividade de casa e de sala - A atividade será verificada, preferencialmente, na aula posterior, 
mas a pontuação será fechada ao final do trimestre. 

1,0 

Ao longo do trimestre 
Pesquisas e trabalhos com temas atuais que auxiliam na fundamentação dos conteúdos 
programáticos e habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

1,0 

Ao longo do trimestre 
Experimentação em Laboratório. (As aulas práticas serão avisadas com uma semana de 
antecedência via aplicativo e agenda) Obrigatório uso do jaleco. 

1,0 

QUÍMICA Ao longo do trimestre 

Visto no caderno com as atividades propostas pelo professor que deverão estar relacionadas às 
aulas e ao livro didático. 

0,5 

Resolução de exercícios de sala e casa; Resumos; Estudos Dirigidos. 1,0 

Pesquisas e trabalhos com temas atuais que auxiliam na fundamentação dos conteúdos 
programáticos e habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

0,5 

Experimentação em Laboratório. Obrigatório uso do jaleco. 1,0 

 


