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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 3 do processo de avaliação da Unidade I de 2021.  

A necessidade de olharmos com mais cuidado para alguns aspectos do processo educacional, durante a pandemia, nos leva a definir que nossas 

avaliações continuarão de forma remota, através da sala de aula na plataforma ZOOM, utilizando a plataforma de avaliação definida pelo pedagógico, 

juntamente com o /a professor/a. Além da possibilidade de aula presencial para os alunos optantes pela modalidade híbrida de retorno, o nosso 

processo terá continuidade com as mesmas ações que realizamos até o momento: aulas virtuais interativas com a presença dos professores na sala 

de aula ZOOM (momento de aula remota), o 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: 

1- Nosso planejamento para Unidade I 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 I será o somatório de atividades, perfazendo o total de 10 pontos. As notas são 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 (informe específico). 

Com essas informações, acrescentamos o calendário de atividades pontuadas da etapa 3 da Unidade I e das avaliações de 2ª chamada. Seguem 

os calendários abaixo. 

Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade I, junto com as notas das avaliações que ainda serão realizadas ao longo 

do ano letivo de 2021. Relembramos que a frequência nas aulas (presenciais para os optantes pela modalidade híbrida) e on-line é obrigatória e a 

presença 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. 

 

Desejamos que todos (as) estejam bem! 

Atenciosamente, 

Coordenação  e  Orientação Pedagógica. 

mailto:pedagogico@colegiooficina.com.br


 

 

 

2021Salvador/Coordenação/I Unid/20210426_Processo seletivo Etapa 3_8ºano.doc – prof&lau 

2 

 

QUADRO DE CONFIGURAÇÃO DE NOTAS DA UNIDADE I 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE I - 2021 

COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO 

  1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA EXTRA 

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 1,0* 

CIÊNCIAS 2,0 4,0 4,0  

*Olimpíada Canguru 
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8º Ano: As atividades terão valor de 4,0 pontos. 

CONTEÚDOS ABORDADOS NAS ATIVIDADES PONTUADAS 
 

PORTUGUÊS  

Trabalho em equipe: Livro Chapeuzinho Esfarrapado e Figuras de 
linguagem. 
Onde encontrar: Roteiro de trabalho que será disponibilizado na área 
restrita da série. 
 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL  

Gênero: Microconto – Produção 
Onde encontrar: Atividade que será enviada na área restrita  
Tema: Lançando um olhar sensível sobre a pandemia 
 
 

INGLÊS  

A2 
Connectors (and, but, why, because) -Whose + Possessive Pronouns - 
Belong to + Object Pronouns - Can (ability) -Photo-essay  
Onde encontrar:  Whose + Possessive Pronouns - Makers 2 A2 - p. 30 - 
Belong to + Object Pronouns - Makers 2 A2 - p. 31 - Can (ability) - 
Makers 2 A2 - p. 44 Connectors (and, but, why, because) - Makers 2 A2 
- p. 19 - Photo-essay – 54, 55 
 
A2+ 
Jobs vocabular - Jobs around the home - Past simple - Could and 
couldn’t 
Onde encontrar: Jobs vocabulary (p.22) - Jobs around the home (p.19) - 
Past simple (p. 21) - Could and couldn’t (p. 23) 

B1 
- Blog Post - Verbs for travel and holidays - Nouns for travel - Present 
Perfect with ever, never / been, gone / just, already, yet 
Onde encontrar: Blog Post (p.20) - Verbs for travel and holidays (p.19, 
128) - Nouns for travel (p.22, 128) - Present Perfect with ever, never / 
been, gone / just, already, yet (p.21, 23, 128) 
 
 

ESPANHOL  

Interpretação de texto - Las fiestas y sus componentes - 
Pretérito perfecto compuesto 
Onde encontrar: Livro didático de espanhol  
 
ARTE 

Apropriação de elementos das obras de Frida Kahlo: Pintura no corpo  
 
 

HISTÓRIA  

Absolutismo e Mercantilismo - Renascimento e Humanismo 
Onde encontrar:- Livro de História, 7º ano, capítulo 6, páginas 128 a 
143 - Esquema na área restrita: Absolutismo - Slides na área restrita: 
Mercantilismo. - Livro de História, 7º ano, capítulo 4, páginas 86 a 101 - 
Slides na área restrita: Renascimento e Humanismo - Atividade na área 
restrita sobre Renascimento e Humanismo. - Atividades do final dos 
capítulos 6 e 4: Absolutismo e Mercantilismo e Renascimento e 
Humanismo, respectivamente. 
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GEOGRAFIA  

Dinâmicas da População Mundial 
Onde encontrar: Livro didático - Páginas 40 a 45, 48 a 53, 56 a 61 e 
slides. 
 
 

MATEMÁTICA  

MAT 1  
 

Potenciação - Notação Científica - Propriedades da potenciação - 
Expressões numéricas envolvendo potenciação. 
Onde encontrar: Livro de matemática – Capítulo 2 - Páginas 43 a 50, 
57,58 e 335. 
 
MAT 2 

Elementos e classificação dos Polígonos - Número de diagonais de um 

Polígono -Soma dos ângulos internos e externos de um Polígono -

Polígonos regulares - Ângulo central  

Onde encontrar: Livro páginas 140 a 151 e slides que serão 

encaminhados na área restrita da série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS  

BIOLOGIA 

Sistema Respiratório – Sistema linfático do corpo e Sistema excretor.  
Onde encontrar: Livro páginas 29 a 31, 54 a 67 e 32 a 41. 
 

 

INIC. QUÍMICA 

Modelos atômicos e Química das sensações 
Onde encontrar: Material disponibilizado na área restrita da série. 
 
 

INIC. FÍSICA 

Mover, Parar, Deformar: Leis de Newton (1º, 2º e 3º) - Força 
gravitacional, força peso e força normal. 
Onde encontrar: Livro de Ciências - unidade 6 – páginas de 160 a 164 - 
slides encaminhados pelo professor. 
 
 

ED. FÍSICA 

Esporte 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 8º ANO - SEMANAS DE 03/05 A 04/06 – ETAPA 3 UNIDADE I 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODALIDADE 

SEMANA DE 03 A 07/05 

Inglês 03.05 (2ª feira) 13h50 às 15h10 Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a 
atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 10 A 14/05 

Espanhol 10.05 (2ª feira) Horário de aula Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a 
atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

Matemática 14.05 (6ª feira) 10h50 às 121h30 Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a 
atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 17 A 21/05 

Arte 17.05 (2ª feira) 7h (17.05) às 7h (18.05) Postagem de trabalho/atividade no Google Forms 

Produção de Texto 19.05 (4ª feira) 8º A e 8º C - Horário da 
aula de Produção 

8ºB – Horário da aula 
de História - 10h 

Atividade a ser realizada no Google Classroom 

História 21.05 (6ª feira) 10h50 às 12h30 Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a 
atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 24 A 28/05 

Ed. Física 24.05 (2ª feira) Horário de aula Postagem/ Apresentação 

Português 25.05 (3ª feira) e 
27.08 (5ª feira) 

Horário de aula Postagem / Criação do site 

Geografia 28.05 (6ª feira) 10h50 às 12h30 Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a 
atividade será disponibilizado no horário da avaliação. 

                                                                                             SEMANA DE 31/05 A 04/06 
Ciências 

Biologia, Inic. Química 
e Inic. Física 

31.05 (2ª feira) 10h50 às 12h30 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 I 
 
PORTUGUÊS 

Conto fantástico - Panoramas, páginas 20 e 21- Livro Chapeuzinho 
Esfarrapado - Sujeito - Gramática, parte 3, páginas 474-488 
Tipos de verbo e de predicado - Gramática, parte 3, páginas 497-504 
Transitividade verbal - Gramática, parte 3, páginas 511-514 
 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Gênero Textual: Conto Fantástico 
Onde encontrar: 
Livro Panoramas 8º ano páginas 14 a 21 e atividade encaminhada na 
área restrita da série. 
 

 
INGLÊS 

A2 

Clothes - Occupations; -Verbs related to occupations; - Present Simple 
vs. Present Continuous; - Whose + Possessive Pronouns; - Belong to + 
Object Pronouns; 
 
Onde encontrar: 
Clothes: Makers 2 A2 - p. 27- Occupations - p. 40 - Verbs related to 
occupations - p. 40, 41 - Present Simple vs. Present Continuous: 
Makers 2 A2 - p.  18 - Whose + Possessive Pronouns - Makers 2 A2 - p. 
30 - Belong to + Object Pronouns - Makers 2 A2 - p. 31 
 

A2+ 

There + to be - Activities vocabulary - Adverbs of frequency - Adjectives to 
describe films vocabulary - Jobs around the home vocabulary - Past simple 
Onde encontrar: 
There + to be, p. 5 - Activities vocabulary, p. 6 -Adverbs of frequency, 
p. 11 - Adjectives to describe films vocabulary, p. 12 -Jobs around the 
home vocabulary, p. 19 - Past simple, p. 21 
 

B1 

 Quantifiers (some, any, much, many, a lot of) - ed and -ing adjectives - 
Arts and entertainment - Simple past vs past continuous - Verbs and 
nouns for travel - Present perfect with ever, never / been, gone / just, 
already, yet 
Onde encontrar: 

Quantifiers (some, any, much, many, a lot of) - (p.7) - ed and -ing 
adjectives - (p.9, 127) - Arts and entertainment - (p.12, 127) - Simple 
past vs past continuous - p.13, 127) - Verbs and nouns for travel - p.19, 
22, 128) - Present perfect with ever, never / been, gone / just, already, 
yet - (p.21, 23, 128) 
 

 
ESPANHOL 

Interpretação de texto - Los números ordinales - Apócope - 
Comparaciones - Las fiestas y sus componentes - Pretérito perfecto 
compuesto 
Onde encontrar: Livro didático de Espanhol 
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HISTÓRIA 
 

Absolutismo e Mercantilismo - Renascimento e Humanismo 
Onde encontrar: Livro de História, 7º ano, capítulo 6, páginas 128 a 143 
- Esquema na área restrita: Absolutismo - Slides na área restrita: 
Mercantilismo. - Livro de História, 7º ano, capítulo 4, páginas 86 a 101 - 
Slides na área restrita: Renascimento e Humanismo - Atividade na área 
restrita sobre Renascimento e Humanismo. - Atividades do final dos 
capítulos 6 e 4: Absolutismo e Mercantilismo e Renascimento e 
Humanismo, respectivamente. 
 

 
GEOGRAFIA 
 
População Brasileira - Dinâmicas da População Mundial 
Onde encontrar: Páginas 100 até 121 do livro didático: “Panoramas 
Geografia 7º ano” - Livro didático “Panoramas Geografia 8º ano. - 
Páginas 40 a 45 - Páginas 48 a 53 – Páginas 56 a 61. 
 

 
MATEMÁTICA 
 

MAT 1  

Capítulo 1 
Números Naturais página 14 - Números Inteiros páginas 16,17 e 18. - 
Números Racionais páginas 19,20,21, 25 (só os exercícios), 26 e 27. 
 

Capítulo 2  
 - Potenciação - Notação Científica - Propriedades da potenciação- 
Expressões numéricas envolvendo potenciação. 
Onde encontrar: Capítulo 2 - Livro páginas 43 a 50, 57,58 e 335. 

 
MAT 12 
 

Operações com ângulos - Ângulos complementares, suplementares e 
opostos pelo vértice - Ângulos em retas paralelas cortadas por uma 
transversal 
Onde encontrar: Rever no livro páginas 105 a 116 e slides que serão 
enviados na área restrita da série 
 

 
CIÊNCIAS 
 
BIOLOGIA 
 
Sistema Respiratório - Sistema Circulatório - Sistema linfático e defesas 
do corpo 
Onde encontrar: Livro páginas 29 a 31, 44 a 53 e 54 a 67 
 
INIC. FÍSICA 
 
Movimento ou repouso? Velocidade - Cada vez mais rápido 
(aceleração) - Mover, Parar, Deformar: Leis de Newton (1º, 2º e 3º) - 
Força gravitacional, força peso e força normal. 
Onde encontra: Livro de Ciências - unidade 6 – páginas de 146 a 164 e 
slides encaminhados pelo professor. 
 

 
INIC. QUÍMICA 
 
Modelos atômicos e Química das sensações 
Onde encontrar: Material encaminhado na área restrita da série 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DE SEGUNDA CHAMADA – UNIDADE I 
 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODALIDADE 

SEMANA DE 03 A 07/05 

Inglês 07.05 (6ª feira) 14h às 15h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 
será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 10 A 14/05 

Espanhol 14.05 (6ª feira) 14h às 15h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 
será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 17 A 21/05 

Matemática 21.05 (6ª feira) 14h às 15h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 
será disponibilizado no horário da avaliação. 

SEMANA DE 24 A 28/05 

Produção de Texto/ 
História 

25.05 (3ª feira) 14h às 15h Atividade a ser realizada no Google Classroom – Produção 
Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 

será disponibilizado no horário da avaliação - História 

SEMANA DE 31/05 A 04/06 

Português 01.06 (3ª feira) 14h às 15h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 
será disponibilizado no horário da avaliação. 

Geografia/ Ciências 04.06 (6ª feira) 14 às 15h Lista de questões a ser respondida no Google Forms – o link para a atividade 
será disponibilizado no horário da avaliação. 

 

 


