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Prezada Família,
Entendemos que o processo avaliativo é de fundamental importância para a continuidade do nosso trabalho, pois, através dele, temos
insumos que orientam nosso planejamento, nossa prática pedagógica e as intervenções que precisamos construir para consolidarmos, juntamente
com nossos alunos, o processo de aprendizagem. Segue o calendário da Etapa 1 do processo de avaliação da Unidade II de 2021.
Ressaltamos a necessidade de darmos continuidade às ações que realizamos até o momento, com o retorno híbrido: aulas na modalidade
híbrida com a presença dos professores e alunos na escola, transmitindo em tempo real, através sala de aula ZOOM, para os/as alunos/as que não
optaram por aula presencial, envio das agendas semanais, o uso da Plataforma SAS (para o E.M.), a orientação para a realização de atividades,
exercícios, leituras fílmicas, Plantão de Dúvidas e Oficina de Recuperação Paralela. Sendo assim, é salutar reexplicarmos que:
Nosso planejamento para Unidade II foi construído, objetivando o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para o
melhor desempenho dos nossos estudantes;
1A configuração de notas da Unidade II será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 pontos. Essas notas serão
disponibilizadas na área restrita do site (login e senha pessoal);
2Em caso de ausência do/a aluno/a a alguma das atividades avaliativas, deverá realizar a 2ª Chamada (já enviamos informe específico).
Com essas informações, acrescentamos, o calendário de atividades pontuadas da etapa 1 da Unidade II e divulgamos a tabela com as
configurações de notas da Unidade II.
Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade II, junto com as notas das avaliações que ainda serão realizadas ao
longo do ano letivo de 2021. Relembramos que a frequência nas aulas é obrigatória e as presenças dos estudantes em todas essas atividades estão
sendo registradas. Qualquer ausência em aulas ou avaliações devem ser comunicadas e justificadas, através do e-mail
ionara.silva@colegiooficina.com.br
Desejamos que todos (as) estejam bem!
Atenciosamente,
Coordenação e Orientação Pedagógica
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Quadro de configuração de notas da Unidade II

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE II - 2021
COMPONENTE CURRICULAR

PONTUAÇÃO
1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

LÍNGUA PORTUGUESA

2,0

4,0

4,0

PRODUÇÃO TEXTUAL

2,0

4,0

4,0

ARTE

2,0

4,0

4,0

INGLÊS

2,0

4,0

4,0

ESPANHOL

2,0

4,0

4,0

EDUCAÇÃO FÍSICA

2,0

4,0

4,0

HISTÓRIA

2,0

4,0

4,0

GEOGRAFIA

2,0

4,0

4,0

MATEMÁTICA

2,0

4,0

4,0

CIÊNCIAS

2,0

4,0

4,0
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8º ANO
As atividades terão valor de 2,0 (dois) pontos.
Conteúdos abordados nas atividades pontuadas
Língua Portuguesa
Gênero Reportagem
Período composto: diferença entre subordinação e coordenação.
Onde encontrar:
Livro Panoramas, páginas 248 a 259 / Gramática, parte 3. Páginas 559 e 560; 608 e 609; 615 e 616.
Produção Textual
Enquete (gráfico) Livro Panoramas 8º ano, páginas 238 a 243.
Acento diferencial
- pôr x por/ pode x pôde / Panoramas 8º páginas 36 e 37.
- tem x têm (verbos derivados) / Gramática p. 164 (parte 01).
- vem x vêm (verbos derivados) / Gramática p. 164 (parte 01).
Ortografia
- os porquês - Panoramas 8º, páginas 234 e 235.
- agente x a gente - Panoramas 8º, páginas 98 e 99.
- sob x sobre - Panoramas 8º, páginas 98 e 99.
Inglês
A2
Used to; Food Items and adjectives to describe food; Weather; Vacation Activities; Tourist Attractions.
Onde encontrar:
Makers 2 A2 - p. 56 / Makers 2 A2 - p. 52, 53/Makers 2 A2 - p. 66.
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A2+
Collaborative task / Personal questions / Question words.
Onde encontrar:
Habilidades: Collaborative task / Personal questions / Question words (p. 5, question 3).

B1
Talking about the future (predictions, expectations and speculations) / Giving opinions.
Onde encontrar:
Keep it real B1 (p.41, 43, 45, 130)
Espanhol
Interpretação de texto / Acento diacrítico / Pretérito perfecto irregular
Onde encontrar:
Livro didático Ventana AL español 3, páginas 17, 21, 22, 23, 25 y 26.

Arte
Arte Moderna
Onde encontrar:
Material apresentado na aula e orientações na agenda de Arte.
História e Geografia (Trabalho interdisciplinar)
África e suas diversidades
Onde encontrar: Roteiro de trabalho, slides e vídeos – Encaminhados na agenda e área restrita da série/ano. Livro de História, capítulo 2. Livro de
Geografia páginas 174 a 195.
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Matemática
MAT 1
Radiciação
Onde encontrar: Capítulo 1 - tópico 2 - Página 51 a 58.
MAT 2

Triângulos
Onde encontrar: Livro páginas 181 a 193.
CIÊNCIAS
Biologia
Nutriente / Sistema Digestório
Onde encontrar: Livro de Ciências Araribá Plus (Unidade 1)
Iniciação à Química
Matéria e seus estados físicos: Conceito de matéria / Estados físicos – fases de agregação;
Transformações da matéria: Fenômenos físicos e químicos.
Onde encontrar:
Material disponibilizado na área restrita.
Iniciação à Física
Energia / Energia mecânica, térmica, luminosa e outras formas de energia.
Onde estudar: Livro de Ciências - unidade 7 – páginas de 170 a 176/ Slides encaminhados pelo Professor.
Educação Física
Saúde e qualidade de vida.
Onde encontrar: material disponibilizado pelo professor – Atividade realizada no Google Forms durante a aula.
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 8º ANO - SEMANAS DE 07/06 A 26/07 – ETAPA 1 UNIDADE II
COMPONENTE
CURRICULAR

DATA

HORÁRIO

MODELO
SEMANA DE 07 A 11/06

Matemática – Frente 1

09.06 (4ª feira)

Durante a aula

Matemática – Frente 2

11.06 (6ª feira)

Das 10h50 às
12h10

Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.

SEMANA DE 14 A 18/06
Inglês

14.06 (2ª feira)

13h30 às 15h10

Avaliação oral

Arte

16.06 (4ª feira)

Envio de trabalho/ Atividade no Google Forms.

Espanhol

18.06 (6ª feira)

Das 7h (16.06)
às 7h (17.06)
Das 10h50 às
12h10

Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.

SEMANA DE 12 A 16/07
Língua Portuguesa

13.07 (3ª feira)

Durante a aula

Produção de Texto

16.07 (6ª feira)

Das 10h 50 às
12h10

Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.

SEMANA DE 19 A 23/07
História e Geografia

19.07 (2ª feira)

Ciências
23.07 (6ª feira)
Biologia, Inic. Química e
Inic. Física

Das 7h (19.07)
às 7h (20.07)
10h50 às 12h30

Envio de trabalho no Google Forms.
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade será
disponibilizado no horário da avaliação.

SEMANA DE 26 A 30/07
Ed. Física
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26.07 (2ª feira)

Horário da aula

Envio de trabalho/ Atividade no Google Forms.

