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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. A partir da semana de 16.11, iniciaremos a segunda etapa do processo de avaliação da Unidade 

III de 2021.  

Ressaltamos a necessidade de darmos continuidade às ações que realizamos até o momento, com a possibilidade do retorno híbrido: aulas 

virtuais interativas com a presença dos professores na sala de aula e através da plataforma ZOOM, o envio dos roteiros diariamente, 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: 

1. Nosso planejamento para Unidade III foi construído, objetivando o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para o 

melhor desempenho dos/as nossos/as estudantes; 

2. A configuração de notas da Unidade III será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 pontos. Essas notas serão disponibilizadas 

na área restrita do site (login e senha pessoal);  

3. Em 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 2 da Unidade III, o calendário da 2ª Chamada da 

Unidade III e divulgamos a tabela com as configurações de notas da Unidade III.  

Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade III, junto com as notas das avaliações que foram 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 deve ser comunicada e justificada, através do e-mail 

ionara.silva@colegiooficina.com.br 

Assim que tivermos novos posicionamentos dos órgãos oficiais sobre o processo educacional em período de pandemia, vocês serão informados. 

 

Desejamos que todos (as) estejam bem!  
 

Atenciosamente, 

Coordenação e Orientação Pedagógica. 

mailto:pedagogico@colegiooficina.com.br
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Quadro de configuração de notas da Unidade III 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE III- 2021 

 COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO  

  1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA  

LÍNGUA PORTUGUESA 3,0 5,0    2,0 (OIC)  

PRODUÇÃO TEXTUAL 2,0 6,0    2,0 (CONESCO)  

ARTE 2,0 6,0    2,0 (CONESCO)  

INGLÊS 4,0 6,0 --  

ESPANHOL 4,0 6,0 --  

EDUCAÇÃO FÍSICA 2,0  6,0    2,0 (Atividade)  

HISTÓRIA 2,0 6,0    2,0 (CONESCO)  

GEOGRAFIA 2,0 6,0    2,0 (CONESCO) 
 

MATEMÁTICA 4,0 6,0 -- 
 

CIÊNCIAS 
2,0 

6,0 (5,0 +1,0) 

 
   2,0 (CONESCO) 

 

    
 

*A nota de Ciências da etapa 2 está dividida na atividade (valor 1 ponto) e avaliação (valor 5 pontos). 
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8º Ano - As atividades terão valor de 6,0 pontos, exceto Ciências. 

CONTEÚDOS ABORDADOS NAS ATIVIDADES PONTUADAS 

Língua Portuguesa – Artigo de Opinião - Panoramas, páginas 48 a 53 e 62 a 65 - Orações Subordinadas Substantivas - Gramática, páginas 559 a 568 - 
Período Composto por Coordenação – Gramática páginas 608 a 616. 
 

Produção Textual – Artigo de Opinião 
Onde encontrar: Livro Panaromas 8º ano e material disponibilizado na área restrita. 

Inglês  

A2  
Simple Past (affirmative, negative, interrogative), Past Time Expressions, Past Continuous and Simple Past, Connectors, Adjectives to Describe People 
and Situations, Comparativos e Superlativos - Simple Past (affirmative, negative, interrogative) - p. 96 - Past Time Expressions - p. 97 - Past Continuous 
and Simple Past - p. 108 - Connectors - p. 108 - Adjectives to Describe People and Situations - p. 104 - Comparativos e Superlativos - Apostila 
 
 

A2+  
Expressions with get,go, make and take - p. 69 - Life stages: nouns and adjectives - P. 89 - School rules - p. 92 - Present perfect: affirmative, negative, 
questions; ever / never; for / since - p. 71, 73, 81, 133 e 134 - Present perfect and past simple - p. 83. 
 

B1  
 

Multiple intelligences – p. 79 & 80 - Relative Clauses: defining and non-defining – p. 81 - Phrasal Verbs – p. 82 - Verb patterns: -ing and infinitive 
with/without to – p. 83 - Crime-related vocabulary – p. 89 & 90 - Prefixes – p. 92 - Subject/Object questions – p. 93. 
 

 
Espanhol - El médio ambiente - Pretérito imperfecto - Perifrasis verbales que expresan el comienzo y el final - Los medios de comunicación - Futuro 
imperfecto - Articulo neutro “lo”. 
Onde encontrar: Livro Livro Ventana AL español 3. 
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 Arte – Bory Art 
 Onde encontrar: Material apresentado na aula e orientações na agenda de Arte. 
 

História - As Grandes Navegações, páginas 155 a 168; Slides: As grandes navegações/ Expansão marítima, na área restrita - A conquista e colonização 
da América espanhola, páginas 177 a 189; Texto complementar: A Montagem do Sistema colonial, na área restrita - A colonização da América 
portuguesa, páginas 198 a 218. 
 

Geografia – América Latina - México - América Central - América Andina - Guianas. 
Onde encontrar: Livro didático: - Páginas 136 e 137; 140 a 142; 144 a 149; 150 a 155; 156 e 157. 
 
Matemática 1 Capítulo 11 - Equações do 2° grau – Livro Compreensão e Prática páginas 270 a 281. Capítulo 12 - Grandezas e proporcionalidade - 
Páginas 287 a 291 e páginas 296 e 297. 

Matemática 2 Circunferência – Livro Compreensão e Prática páginas 226 a 243 - Área de figuras planas – Livro páginas 255 a 262. 

 
Ciências - Aparelho reprodutor masculino e feminino - Ciclo menstrual e fecundação - Métodos contraceptivos - Infecções Sexualmente 
Transmissíveis.  

Onde encontrar: Livro páginas 100 a 103 + PDF dos slides; páginas 112 e 113; páginas 104 a 106; páginas 107 a 109). Estudar /refazer os exercícios do 
livro página 110, questões de 1 até 8 e página 120, questões de 1 até 3. 

Inic. Química – Modelos Atômicos parte II 

Onde encontrar: Slides e apostilas – Materiais disponibilizados na área restrita da série. 
 

Inic. Física - Energia elétrica 
Eletrização dos corpos (Proteção contra raios) - Circuito elétrico (Fonte de energia, fios elétricos, interruptor, resistência elétrica) -Montando um 
circuito elétrico - Consumo de energia elétrica (Potência elétrica, energia elétrica, conta de energia elétrica, perigos da rede elétrica). 
Onde encontrar: Livro de Ciências - unidade 7 – páginas de 189 a 194 - Slides encaminhados pelo Professor. 
www.sofisica.com.br - www.fisica.net - www.recursosdefisica.com.br - Simulador phet colorado 
 
Educação Física – Lazer e esporte: tipos e possibilidades. 

Onde encontrar: Material apresentado em sala, filme exibido e material na área restrita da série – roteiro. 

http://www.sofisica.com.br/
http://www.fisica.net/
http://www.recursosdefisica.com.br/
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 8º ANO - SEMANAS DE 16 A 29/11 – ETAPA 2 UNIDADE III 
 

COMPONENTE CURRICULAR DATA HORÁRIO MODELO 

SEMANA DE 15 A 19.11 

Ed. Física 16.11 (3ª feira) O link estará aberto 24h. Leitura fílmica a ser respondida no Google Forms. 

Arte 17.11 (4ª feira) O link estará aberto 24h. Envio de trabalho no Google Forms. 

Produção Textual 18.11 (5ª feira) Das 10h10 às 12h10 Presencial para os alunos optantes da modalidade híbrida e on-line 
para os optantes da modalidade remota. 

Inglês 19.11 (6ª feira) Das 10h10 às 12h10 Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 22 A 16.11 

Espanhol 22.11 (2ª feira) Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

Matemática   23.11 (3ª feira) Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

Geografia   24.11 (4ª feira) Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

Língua Poruguesa   25.11 (5ª feira) Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

História   26.11 (6ª feira) Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 29/11 A 03.12 

Ciências 
Biologia, inic. Química e Inic. 

Física 
29.11 (2ª feira) 

Das 8h às 11h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para 
a atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 
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CONTEÚDOS DA SEGUNDA CHAMADA DA UNIDADE III 

LÍNGUA PORTUGUESA – Artigo de Opinião - Panoramas, páginas 48 a 53 e 62 a 65 - Orações Subordinadas Substantivas - Gramática, páginas 559 a 568 - 
Período Composto por Coordenação – Gramática páginas 608 a 616. 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL -   Artigo de Opinião 
 

Onde encontrar: Livro Panaromas 8º ano e material disponibilizado na área restrita. 
 
INGLÊS 

A2  

 Simple Past (affirmative, negative, interrogative) - p. 96 - Past Time Expressions - p. 97 - Past Continuous and Simple Past - p. 108 - Connectors - p. 
108 - Adjectives to Describe People and Situations - p. 104 - Comparativos e Superlativos – Apostila. 
 

A2+   

Expressions with get,go, make and take - p. 69 - Relationships - p. 79 - Life stages: nouns and adjectives - p. 89 - Present perfect: affirmative, negative, 

questions; ever / never; for / since - p. 71, 73, 81, 133 e 134 - Present perfect and past simple - p. 83. 

 
B1  

The natural environment (and verbs) - p. 69, 72, 133 - Present and past simple passive - p. 71, 73, 133 - Education words - p. 79, 134 - Past perfect - p. 
81, 134 - Modals of possibility and certainty - p. 83, 134 - Shopping nouns - p. 89, 135 - Reported speech and questions - p. 91, 93, 135. 
 

ESPANHOL - El médio ambiente - Pretérito imperfecto - Perifrasis verbales que expresan el comienzo y el final - Los medios de comunicación - Futuro 
imperfecto - Articulo neutro “lo”. 
Onde encontrar: Livro Livro Ventana AL español 3. 
 
 

HISTÓRIA – As Grandes Navegações, páginas 155 a 168; Slides: As grandes navegações/ Expansão marítima, na área restrita - A conquista e 
colonização da América espanhola, páginas 177 a 189; Texto complementar: A Montagem do Sistema colonial, na área restrita - A colonização da 
América portuguesa, páginas 198 a 218. 
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GEOGRAFIA –  América: - Apresentando o continente americano - Aspectos naturais - Canadá - Estados Unidos - América Latina – México - América 
Central - América Andina - Guianas. 
 
Onde encontrar: Livro Panaromas - 8º ano 
 
MATEMÁTICA 

Matemática 1 Capítulo 11 - Equações do 2° grau – Livro páginas 270 a 281. Capítulo 12 - Grandezas e proporcionalidade - Páginas 287 a 291 e páginas 
296 e 297. 

Matemática 2 Circunferência – Livro páginas 226 a 243 - Área de figuras planas – Livro páginas 255 a 262. 
 
 

CIÊNCIAS –  Aparelho reprodutor masculino e feminino - Ciclo menstrual e fecundação.  
Onde encontrar: Livro páginas 100 a 103 + PDF dos slides e páginas 112 e 113. 
 

Inic. Física - Energia elétrica 
Eletrização dos corpos (Proteção contra raios) - Circuito elétrico (Fonte de energia, fios elétricos, interruptor, resistência elétrica) - Montando um 
circuito elétrico - Consumo de energia elétrica (Potência elétrica, energia elétrica, conta de energia elétrica, perigos da rede elétrica). 
 
Onde encontrar: Livro de Ciências - unidade 7 – páginas de 189 a 194 - Slides encaminhados pelo Professor. 
www.sofisica.com.br - www.fisica.net - www.recursosdefisica.com.br - Simulador phet colorado 
 
 

 Inic. Química – Modelos Atômicos parte II 

Onde encontrar: Slides e apostilas – Materiais disponibilizados na área restrita da série. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sofisica.com.br/
http://www.fisica.net/
http://www.recursosdefisica.com.br/
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DE SEGUNDA CHAMADA – UNIDADE III – 24/11 a 01/12 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODALIDADE 

SEMANA DE 22 A 26.11 

Produção Textual 
 

23.11 (3ª feira) Das 14h às 16h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Inglês 
 

24.11 (4ª feira) Das 16h às 18h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Espanhol  25.11 (5ª feira) Das 14h às 16h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Matemática 25.11 (5ª feira) Das 16h às 18h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Geografia 26.11 (6ª feira) Das 14h às 16h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 29.11 A 03.12 

Língua Portuguesa 29.11 (2ª feira) Das 14 às 16h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

História 30.11 (3ª feira) Das 08 às 10h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

Ciências 01.12 (4ª feira) Das 08h às 10h 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação. 

 


