
Disciplina Professor(a) 
Orientador

Tema Enunciado Critério de Avaliação Objetivo(s) Solicitação Entrega

Artes, Biologia, 
Espanhol,  História, 
Português, Inglês e 

Redação.

Camila
(Português)

Semana da Consciência Negra
Racismo linguístico

Os alunos serão divididos em grupos, deverão pesquisar  palavras e 
expressões de significados racistas utilizadas em nossa língua e 
desenvolver uma apresentação dinâmica e interativa em que farão uma 
exposição dos vocábulos e conscietizarão o público de sua origem e de 
substitutos para os mesmos em nossa língua. 

 - Pesquisa. 
 - Inclusão dos conteúdos exigidos.  
 - Observância do enunciado.
 - Criatividade. 
 - Tempo de duração.
 - Boa estética. 
 - Apresentação.
 - Valor: 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Obs.: A nota será atribuída para as seguintes disciplinas: 
Artes, Biologia, Espanhol, História, Português, Inglês e 
Redação, mas a orientação será feita pela professora de 
Português.

Desenvolver interdisciplinarmente habilidades 
linguísticas, artísticas, históricas, científicas e o 
raciocínio lógico.
Erradicar qualquer tipo de preconceito em relação 
aos povos africanos e seus afrodescendentes.

03/10/2019
Prévia: 28/10

Apresentação: 22/11 

Geografia Glaudys
Contos africanos dos países de 

língua portuguesa

Os alunos serão divididos em grupos e irão contextualizar a leitura, 
através de cenário e painéis. Elaborarão um discurso baseado e adaptado 
para os dias atuais.

O trabalho final será avaliado durante a apresentação na 
Semana do Paradidático, sendo a nota de 0 à 10. Os 
critérios são: compreensão e interpretação da obra, 
organização dos grupos ao representar a temática, análise 
da capacidade e criatividade na elaboração dos painéis e 
cenário, coerência dos objetos apresentados.

Promover a leitura e o diálogo entre a literatura e a 
geografia;                                                                     
Interpretar e compreender a ideia central da história 
do livro;                                                          
Estimular a atividade prática;                                                                                                 
Habilidade de reproduzir de forma prática pontos de 
maior relevância, estimulando a curiosidade do 
leitor.

03/10/2019  28/11/19

Física Douglas
Modalidades Fundamenatis de 

Energia

Os alunos, através de pesquisas, irão desenvolver um trabalho (individual 
ou em grupo de até 4 alunos), onde o mesmo deverá constar os princípios 
e aplicações das várias modalidadades energia. A pesquisa deverá 
evidenciar vários tipos e formas de obter uma determinada energia e suas 
respectivas aplicações práticas no dia a dia. O aluno deverá montar uma 
maquete para simulação e aplicação das pesquisas (o aluno será 
orientado pelo professor durante o avanço do trabalho). A formatação do 
trabalho deverá seguir as normas ABNT. Recomendado que o trabalho 
tenha também, a formatação digital para que o mesmo seja utilizado na 
apresentação do conteúdo.

Trabalho será dividido em duas etapas:                                                                                
1) Conteúdo e formatação do trabalho (4 pontos)                                                                                          
2) Apresentação (6 pontos). 

Os alunos aplicarão o conteúdo referente a apostila 
do 4° bimestre. (especificamente, aula 15)

25/09/2019
Prévia: 28/10

Apresentação: 18/11 

Matemática Marcos

Lista de exercício sobre: 
Sistemas de equação do 1º grau 
com duas incógnitas; Resolução 

de problemas através de 
equações;

Área das superfícies do cubo, 
paralelepípedo e prisma;

Área do paralelogramo, trapézio, 
losango e triângulo;

Área do círculo e setor circular;
Grandezas proporcionais.

Será fornecida aos alunos uma lista de exercícios, que deverão ser 
executados individualmente. Deverão ser entregues em folha de papel 
almaço.
Capa manuscrita com nome da escola, nome do aluno, número de 
chamada, disciplina, nome do professor, cidade e ano.
Os enunciados deverão ser copiados antes da resolução de cada 
exercício.
Resolução dos exercícios com caneta azul ou preta.

Boa apresentação.
Observância ao enunciado.
Cópia do enunciado.
Resolução dos exercícios de forma clara e correta.  

Resolver sistemas de equações do 1º grau com 
duas incógnitas pelo método da substituição e pelo 
método da adição. 
Cálculo da área de triângulos para deduzir as 
fórmulas das áreas do trapézio e do losango.
Resolver problemas através de equações. 
Resolver e representar algebricamente grandezas 
proporcionais.
Calcular área de setores circulares.

08/10/2019 19/11/2019

COLÉGIO SULLER GARCIA - 8º ANO A - 4º BIMESTRE - 2019

Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente.


