PLANO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS
8º ano do Ensino Fundamental
1º Bimestre / 2019

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE DIFERENCIADA

VALORES

Avaliação diferenciada 1: Cruzadinha feita com os verbos e

3,5

DISCIPLINA

depois resolvida pelos alunos.

Avaliação diferenciada 2: Escolher um esportista e escrever
INGLÊS

sobre ele com imagem em folha sulfite

Avaliação diferenciada 3: Escolha um país e monte um
pequeno relato sobre os gestos corporais pesquisados.

Avaliação diferenciada 1: Atividades da apostila (realizadas

3,5

3,0
3,0

em sala e em casa e vistas no decorrer do bimestre).

Avaliação diferenciada 2: Atividade em Dupla:
MATEMÁTICA

PRODUÇÃO DE
TEXTO

4,0

Operações com números inteiros (soma, subtração,
multiplicação, divisão) / transformação de fração em número
decimal / transformação de número decimal em fração /
operações com fração (soma, subtração, multiplicação e divisão).
Lista de exercícios – Entregue antes da prova
Avaliação diferenciada 1: conto de ficção científica.

3,0

Avaliação diferenciada 2: Apresentações orais em duplas ou

3,0

3,0

trios.

Avaliação diferenciada 3: Livro do Bimestre Como uma carta

4,0

de amor, de Marina Colasanti.

Avaliação diferenciada 1: Elaborar uma apresentação sobre

4,0

a movimentação e deslocamento da população. Em equipes.

Avaliação diferenciada 2: Confecção de mapas sobre a

2,0

Guerra Fria (duplas ou trios).
GEOGRAFIA

Avaliação diferenciada 3: Exercícios da apostila/pesquisas
e tarefas (individual).

Avaliação diferenciada 4: Análise de charges sobre o
mundo multipolar (duplas ou trios).

Avaliação diferenciada 1: Avaliação do Caderno de História

2,0

2,0
2,0

Individual valor.

Avaliação diferenciada 2: Avaliação da apostila: sublinhada,

2,0

com devidas anotações e exercícios.
HISTÓRIA

Avaliação diferenciada 3: Revisão individual, manuscrita (em

2,0

folha almaço) ou digitado.

Avaliação diferenciada 4: Realizar em dupla um mapa
conceitual em sala de aula com o tema a escolher da segunda

2,0

unidade o assunto de acordo com a preferência do aluno deverá
conter imagens neste mapa.

Avaliação diferenciada 5: Trabalho referente a montagem de
uma charge utilizando personagens como Mafalda, Hagar,
Snoppy entre outros. Os alunos deverão trazer impresso as
imagens destes personagens e em sala criar os balões de diálogo
com situações históricas podendo utilizar a unidade 1 ou 2.

2,0

Observações: Em todas as atividades a pontualidade na entrega
é fundamental para avaliação assim como capricho e o conteúdo
a ser pesquisado.

CIÊNCIAS

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Avaliação diferenciada 1: Experimento 1: corrente elétrica

5,0

Avaliação diferenciada 2: Experimento 2: Como funciona
o motor elétrico.

5,0

Avaliação diferenciada: As atividades são desenvolvidas

10,0

semanalmente, com avaliações de resultado e participação nas
aulas. Por isso, neste 1º bimestre, a nota está relacionada à
frequência do aluno.
Avaliação diferenciada 1: Participação: os alunos serão
avaliados conforme o desenvolvimento nas atividades, interesse
e participação.

3,0

Avaliação diferenciada 2: Paródia: Criação de uma paródia
entregue em vídeo ou áudio.

7,0

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA AS PROVAS
Série: 8º ano Ensino Fundamental
1º Bimestre / 2019
INGLÊS









Unidade 1 – 2.
Esportes e outras atividades físicas.
Verbos relacionados a esportes.
Sentimentos.
Verbos relacionados a sentimentos.
Adjetivos terminados por ED or ING.
Verbo no gerúndio ou infinitivo.
Gerúndio nas sentenças.







LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto.
Predicado e predicativo (revisão).
Transitividade verbal e adjunto adverbial (revisão).
Complemento nominal.
Vozes do verbo.
MATEMÁTICA

Decomposição em fatores primos




Cálculo do mmc
Adição e Subtração de Frações;
Multiplicação de Frações Divisão de Frações




Unidade 1- capítulos: 1,2 e 3
Unidade 2- capítulos: 1 e 2

GEOGRAFIA

HISTÓRIA














Absolutismo
Despotismo esclarecido
Teóricos do Absolutismo
Relação entre mercantilismo e Absolutismo
Importância da Burguesia no Absolutismo
Nicolau Maquiavel, Jean Jaques Bossuet e Thomas Hobbes
Absolutismo França
Absolutismo Inglaterra
Poder de Henrique VIII e de Elizabeth I
Iluminismo
Estudar o roteiro que será colocado no caderno.
Exercícios da apostila.
Trechos destacados na apostila
CIÊNCIAS




Unidade 1: O ser humano e a evolução
Unidade 2: A célula e os tecidos




EDUCAÇÃO FÍSICA
Esportes alternativos
Conversas e Diálogos sobre temas atuais.

