
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Ciências 

 PROFESSOR: Ricardo Santos da Silva ANO: 8º ETAPA: 2ª Etapa 

 
1. OBJETIVOS: 

 Reconhecer a ocorrência das reações químicas. 

 Reconhecer que, nas transformações químicas, a massa se conserva. 

 Compreender a integração entre os sistemas do corpo humano. 

 Relacionar as funções de nutrição aos processos que nos mantém vivos. 

 Identificar os órgãos dos sistemas: digestório, respiratório, circulatório, excretor em representações 

figurativas. 

 Compreender a digestão dos alimentos através de processos fisiológicos que ocorrem em cada etapa. 

 Relacionar o processo de obtenção de energia à respiração. 

 Relacionar a circulação do sangue com a distribuição de nutrientes. 

 Relacionar os componentes do sangue às suas funções. 

 Relacionar o processo de filtração do sangue ao funcionamento dos rins. 

 

2. CONTEÚDO: 

 O organismo humano e suas interações com o ambiente  

 As funções integradas da nutrição 

 

3.  SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM: 

Em sala 

 Sondagem de conhecimentos prévios em relação ao conteúdo a ser estudado 

 Discussão dos assuntos abordados em sala de aula 

 Leitura e interpretação do livro-texto 

 Atividades propostas pelo livro-texto 

 Atividades em duplas e em grupo  

 Atividades práticas 

 

Em casa 

 Atividades propostas pelo livro-texto 

 Pesquisas 

 Atividades extras  

 Caderno de estudos 

 

4.  AVALIAÇÃO: 

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas 

atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento 

das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos. 

Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação. 

 

5. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma. 

b) Atividades cotidianas: 

 7,0 pontos. 

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo orientado 

feito em casa e na escola. 

 

Maio/2017 



UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
 

SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Desenho Geométrico 

PROFESSOR: Bráulio Fernandes  e Vitório Pongelupe Ano: 8º  ETAPA: 2ª 

 
A) TEMAS E TÓPICOS: 
 

1. Espaço e forma. 

1.1 – Mediatriz de um segmento  

1.2 – Ângulos e bissetriz de um ângulo  

1.3 – Complemento e suplemento de um ângulo. 

1.4 – Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal. 

1.5 – Triângulos. 

1.6 – Construções Geométricas básicas. 

 
B) OBJETIVOS: 

 
 Definir e reconhecer a mediatriz de um segmento de reta. 

 Aplicar o conceito de mediatriz na solução de problemas. 

 Definir e aplicar o conceito de bissetriz na solução de problemas envolvendo ângulos. 

 Construir mediatriz de um segmento e bissetriz de um ângulo utilizando apenas régua e compasso. 

 Definir e aplicar o conceito de ângulos complementares. 

 Definir e aplicar o conceito de ângulos suplementares. 

 Reconhecer e aplicar o conceito de ângulos opostos pelo vértice. 

 Reconhecer os ângulos determinados pelo encontro de duas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

 Reconhecer que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. 

 Reconhecer que ângulos correspondentes são congruentes. 

 Reconhecer que ângulos alternos internos são congruentes. 

 Reconhecer que ângulos alternos externos são congruentes. 

 Reconhecer que ângulos colaterais internos são ângulos suplementares. 

 Reconhecer que ângulos colaterais externos são ângulos suplementares. 

 Aplicar as conclusões sobre ângulos determinados pelos encontros de duas retas paralelas 

cortadas por uma transversal na solução de problemas contextualizadas.  

 Construir triângulos dados os seus lados, ou dados dois lados e o ângulo formado por eles. 

 Discutir as condições de existência de um triângulo. 

 Classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. 

 Identificar as cevianas de um triângulo (alturas, medianas, bissetrizes e mediatrizes) e seus pontos 

de encontro. 

 
C) DESCRITORES EM FOCO: 

 
 Identificar retas paralelas, perpendiculares e concorrentes, semirreta e segmento de reta 

(colineares, consecutivos, congruentes e adjacentes) 

 Resolver problemas envolvendo cálculo o perímetro de figuras planas. 

 Resolver problemas envolvendo cálculo a área de figuras planas. 

 Resolver problemas envolvendo medidas de ângulos. 

 Identificar triângulos, seus elementos e algumas propriedades. 

 Identificação de simetria de figuras planas em relação a uma reta ou em relação a uma reta. 

 Classificar ângulos em relação à medida e/ou posição. 

 
 



D) CONTEÚDO: 
 

 Classificação de ângulos. 

 Ângulos opostos pelo vértice, complementares e suplementares. 

 Ângulos entre duas retas paralelas e uma transversal. 

 Relação de pertinência e relação de inclusão. 

 Mediatriz de um segmento e bissetriz de um ângulo. 

 Triângulos, definição propriedades e classificação. 

 Construções Geométricas básicas. 

 

E) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS: 
 

1. Em sala: 
 
 Aulas expositivas dialogadas 

 Atividades utilizando os recursos de multimídia, para dinamizar alguns pontos do 

conteúdo. 

 Atividades em sala, visando trabalhar, não só o conteúdo da etapa, mas também 

conteúdos da avaliação diagnóstica.  

 
2. Em casa: 

 
 Listas complementares de exercícios.  

 Leitura do livro texto e execução de seus exercícios, desenvolvendo habilidades 

diferenciadas. 

 Leitura de artigos relativos ao conteúdo trabalhado, de outros autores, encontrados na 

biblioteca e em sites de divulgação matemática. 

 
F) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 
a) Avaliações: 

 
 Duas avaliações mistas, valendo 14 (quatorze) pontos cada uma. 

 
b) Atividades cotidianas: 

 
 Atividades pontuadas em sala, individuais ou em duplas, totalizando 7 (sete) pontos, 

sobre o conteúdo estudado, retomada dos deveres de casa e suas aplicações em 

situações do dia a dia. 

 
 

G) OBSERVAÇÕES: 
 
O conteúdo desenvolvido nessa UE será cobrado de maneira cumulativa nas outras etapas. 



 
 
 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Fundamental II DISCIPLINA: Ensino Religioso Escolar 

PROFESSOR: Gilberto Kraisch ANO: 8º ETAPA: 2ª 

 
 

Eixo Temático: O ser humano e o pluralismo religioso 
 

 
A) Objetivos     

  
- Definir ecumenismo. 

- Analisar o ecumenismo como uma condição de inter-relação dentro de uma mesma tradição 

religiosa. 

- Definir o pluralismo religioso. 

- Identificar o pluralismo religioso como um dos paradigmas do fenômeno religioso. 

- Definir o diálogo inter-religioso. 

- Identificar os objetivos do diálogo inter-religioso.  

- Inferir que o diálogo inter-religioso é uma condição de inter-relação entre as diferentes religiões. 

- Definir os novos movimentos religiosos. 

- Identificar as características dos novos movimentos religiosos. 

- Classificar a diversidade existente entre os novos movimentos religiosos. 

- Analisar o processo de conversão dos adeptos desses novos movimentos religiosos. 

- Praticar o conceito de verdade segundo Santo Agostinho. 

- Classificar as vertentes religiosas indígenas, cristã e afro-brasileira.  

 
B) Conteúdo 

Transcendência  
- Matrizes religiosas brasileiras: indígena, cristã e afro-brasileira. Trabalho Interdisciplinar 

- Novos movimentos religiosos. 

- Ecumenismo e diálogo inter-religioso: formas e paradigmas. 

- Valor da espiritualidade agostiniana: Verdade. Atividade para a expo agostiniana: a beleza do 

jardim interior. 

 
Distribuição de Pontos:  
 
 5,0 – Avaliação do caderno, socialização, pesquisa, atividades para casa 

 10,0 – Atividade em grupo 

 10,0 – Trabalho interdisciplinar sobre as matrizes religiosas brasileiras. 

 10,0 – Avaliação individual 

Total: 35 pontos 
 
Obs.: o valor total obtido no final da etapa será transformado em conceito, a partir dos critérios a seguir: 
 
 OT – Ótimo – 95% a 100% 

 MB – Muito Bom – 85% a 94% 

 B – Bom – 70% a 84% 

 S – Suficiente – 60% a 69% 

 I – Insuficiente – 0% a 59% 

 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: EFII DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PROFESSORES: Ilmar Maria, Raphaelle Silva e Otávio Xavier. ANO: 8º ETAPA: 2ª 

 
A) OBJETIVOS: 

Propiciar ao aluno oportunidades para: 

 analisar textos jornalísticos com fins de ampliação do conhecimento de mundo direcionados para a 
significação de diferentes textos que circulam socialmente;  

 compreender e produzir efeitos de sentido em textos de diferentes gêneros e suportes, porém abordando o 
mesmo tema; 

 conhecer cientificamente elementos da sintaxe do período simples e respectiva pontuação, com fins de 
instrumentalizar-se para a produção de textos em norma padrão quando a situação de registro exigir; 

 conhecer e respeitar as diversas variantes linguísticas a partir da análise de textos diversificados; 

  desenvolver a capacidade de fruição dos textos informativos e literários; 

 distinguir texto literário de não literário; 

 formalizar os elementos estruturais das práticas nos gêneros selecionados para a etapa;  

 inferir denúncias sociais em crônicas; 

 inferir informações em textos, a partir de orientações dadas em materiais ou em sala de aula; 

 ler e analisar textos literários; 

 identificar e analisar os recursos poéticos, tais como as figuras de linguagem; 

 compreender, em textos literários, elementos que requerem a abstração de elementos que configuram uma 
relação com a realidade.  

 ocupar-se com a adequação dos articuladores necessários à explicitação das relações de sentido 
pretendidas e à coesão em geral; 

 produzir textos dos gêneros estudados ao longo da etapa; 

 reconhecer os usos da vírgula e usá-la adequadamente em situações de escrita; 

 reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, duplo sentido, segundo o efeito de 
sentido que se quer produzir; 

 significar outras linguagens, além da verbal, nos momentos de leitura e de escrita; 

 sistematizar a ortografia das palavras previstas para a etapa e daquelas nas quais apresentarem dificuldade; 

 sistematizar o uso da acentuação gráfica; 

 sistematizar os conhecimentos linguísticos estudados nos anos anteriores; 

 utilizar os conhecimentos linguísticos já adquidos como objeto para ampliar a competência comunicativa; 

 utilizar os conteúdos apreendidos para realizar sínteses, tomar decisões, formular e ampliar soluções nas 
múltiplas e diferentes situações. 

 
B)  CONTEÚDO: 

 
 LITERATURA 

 Poema 

 Diferença entre prosa e poesia 

 Conto 

 Texto literário  
 Características do texto literário 
 Elementos da narrativa 
 Discurso direto, indireto e indireto livre 

 Conotação e denotação 

 Figuras de linguagem: comparação, metáfora, antítese, personificação, ironia, metonímia, hipérbole, 
eufemismo, aliteração, assonância e onomatopéia. (retomar as figuras de linguagem trabalhadas na etapa 
anterior).  

 
 INTERTEXTUALIDADE 

 Paródia. 
 Paráfrase. 

 
 FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

 Referencial. 



 

 2 

 Emotiva. 
 

 GÊNEROS NÃO LITERÁRIOS 
 Reportagem. 
 Notícia. 
 Artigo de  opinião. 
 Cartum. 
 Editorial. 
 Infográfico. 
 Tirinhas. 

 
 MORFOSSINTAXE 
 Revisão: classes de palavras (efeitos de sentido no texto / referenciação), termos da oração (adjunto 

adnominal, adjunto adverbial, sujeito, predicado), tempos e modos verbais, formas nominais. 
 Transitividade verbal (complemento verbal). 
 Verbo de ligação. 
 Predicativo do sujeito. 
 Complementos verbais (Objeto direto e Objeto indireto) / regência verbal. 
 Concordância verbal – casos mais simples. 
 Quebra da ordem direta do período. 
 Predicado verbal, nominal e verbo-nominal. 
 Pronomes relativos. 
 Complemento nominal / Transitividade dos substantivos, adjetivos e advérbios / Regência nominal 
 Predicativo do objeto. 
 Predicado verbo-nominal. 
 Distinção entre objeto indireto e complemento nominal) / adjunto adverbial e adjunto adnominal / predicado 

verbal e predicado nominal. 
 Vocativo. 
 Aposto. 
 Vozes verbais: 

voz ativa 
voz passiva 
voz reflexiva 
agente da passiva 
SE= passiva apassivadora. (estabelecer a diferença entre a PA e o índice de indeterminação do 
sujeito) 
transição da passiva para a ativa – casos com sujeito determinado e indeterminado. 
efeito discursivo da voz passiva e da voz ativa em um texto.  
omissão do agente da passiva. 

 
 PONTUAÇÃO  
 Vírgula entre os termos da oração  
 Uso da vírgula para separar:  termo sintático deslocado, vocativo, aposto, enumeração de termos de 

mesmo valor sintático, expressões explicativas. 
 Uso de dois pontos. 
 Uso discursivo das aspas. 
 

 ORTOGRAFIA 
 Regras de acentuação. 
 Homônimos, homógrafos, homófonos e parônimos. 
 Uso do hífen. 
 Meio/meia. 
 Bastante/bastantes. 
 De repente/de repente. 
 Abreviaturas, siglas e acrônimos. 

 
 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 Variante formal / padrão. 
 Variante informal / coloquial. 

 
 LITERATURA EXTRACLASSE 
 Leitura: 
 “Venha ver o por do sol” – Lygia Fagundes Telles – Ática. 

 “Coletânea de poemas” – fornecida pelo colégio. 
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 “Vinte Mil Léguas Submarinas” – Júlio Verne – tradução e adaptação de Wacyr Carrasco – FTD. 

 
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 
a)  Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14,0 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 
 
b)  Atividades avaliadas: 

 Língua Portuguesa: produções textuais (PT), trabalhos individuais ou em grupo no valor de 4,0 pontos. 
 
Obs.: Todas as atividades valerão quatro pontos. A nota  final será a média das atividades e produções textuais 
avaliadas. 

 

 Projetos interdisciplinares: 3,0 
Maio / 2017. 

 



 
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO: EFII DISCIPLINA: Língua Espanhola 

PROFESSORA: Danielle Costa ANO: 8º ETAPA: 2ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 

 Utilizar adequadamente o sistema gramatical para dar instruções. 

 Narrar feitos no passado e comentar o progresso.  

 Falar de viagens e transportes, expressar o início de um prazo. 

 Perguntar e expressar satisfação.  

 Expressar quantidade aproximada. 

 

B) CONTEÚDO: 

 √    Gramatical: 

Fonética. 

Imperativo (revisão). 

Advérbios sequenciadores. 

Pretéritos imperfeito e indefinido (revisão). 

Contraste pretéritos indefinido / perfeito. 

Preposições. 

Advérbios. 

Marcadores temporais de passado. 

Uso do pretérito imperfeito. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

 

√    Lexical:  

Transportes e alojamentos, profissões (extra), esportes (extra). 

 

√   Sociocultural: 

Viagens e cuidados com a saúde em trânsito, flamenco (extra), os aztecas (extra). 

 

√   Gêneros textuais:  

 

Tiras cômicas (complemento), quadrinhos (complemento), contos de realismo mágico (complemento), 

esquema (complemento). 

 

C) LIVRO PARADIDATICO: 

Obra: El secreto de Cristóbal Colón. 

Autor: Luis María Carrero. 

Editora: Santillana. 

 

 Em sala os alunos serão informados sobre a data da leitura, o trabalho e as avaliações do livro. 

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações 
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 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7 pontos.. 

 Atividades auditivas: 2 pontos. 

 Trabalho do livro paradidático: 2 pontos. 

 Diversos trabalhos acadêmicos: 3 pontos. 

 

Maio / 2017. 

 



 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR: Lúcio Botelho ANO: 8º  ETAPA: 2ª  

 
A) OBJETIVOS: 

 Caracterizar a globalização de forma contextualizada no espaço e no tempo. 

 Analisar a Primeira e a Segunda Revoluções Industriais e suas consequências no processo de 

industrialização mundial. 

 Conceituar a era técnico-científica-informacional, relacionando-a com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e transporte e suas influências na alteração das relações sociais e comerciais do mundo. 

 Conceituar as modalidades de empresas, com ênfase em multinacionais e transnacionais e associá-las ao 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

 Distinguir as principais características do comércio mundial. 

 Identificar os principais blocos econômicos da atualidade e localizá-los em mapas. 

 Identificar os principais blocos econômicos, seus países membros e suas características principais. 

 Identificar os estágios de integração dos blocos econômicos. 

 Explicar as características da globalização e suas consequências. 

 Conceituar Aldeia Global e compreender o papel do consumo na determinação do modo de vida da 

população mundial. 

 Identificar os problemas ambientais do mundo contemporâneo. 

 Relacionar os problemas ambientais do mundo contemporâneo ao processo de processo de 

industrialização mundial e ao crescimento da população mundial. 

 Explicar o conceito de sustentabilidade e sua importância para a sobrevivência do planeta. 

 Compreender o recurso água para a manutenção da vida no Planeta. 

 Avaliar a atual disponibilidade e distribuição da água doce no mundo. 

 Analisar o atual nível de degradação da água e o processo de escassez da mesma. 

 Conceituar desflorestamento, arenização e desertificação. 

 Identificar causas e consequências do aquecimento global. 

 Explicar como os problemas ambientais prejudicam a população nos diversos países do mundo. 

 Propor soluções para os problemas ambientais da atualidade. 

 Ler documentos cartográficos, gráficos e tabelas. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

 

 

B) CONTEÚDO: 

 Fundamentos básicos da cartografia 

 

 Globalização X Regionalização 

o Revoluções Industriais 

o Redes e fluxos 

o Blocos econômicos 

o Efeitos positivos e negativos 

o Urbanização 

 

 Os recursos naturais: gestão, usos e problemas ambientais 

o Aquecimento global 

o Desflorestamento 
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o Recursos hídricos 

o Arenização e desertificação 

o Sustentabilidade 

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Duas avaliações no valor de 14,0 (quatorze) pontos cada uma 

 Atividade avaliativa por disciplina, interdisciplinar ou por área de conhecimento – 7,0 (sete) pontos. 

 
 

Maio / 2017. 
 

   



 
 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO/2017  

SEGMENTO: Ensino Fundamental II DISCIPLINA: História 

PROFESSORA: Patrícia Caldeira   ANO: 8º ETAPA: 2ª 

 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Analisar as novas ideologias políticas e socioculturais dos séculos XVIII ao XIX. 

 Analisar os acontecimentos ocorridos como produtos do Congresso de Viena e seus reflexos nas 

questões políticas e socioeconômicas ocorridas na Europa e América. 

 Compreender as mudanças políticas ocorridas no Brasil a partir da proclamação da 

Independência. 

 
 
CONTEÚDO: 
 

   A Revolução Industrial.  

 Os vários processos de expansão da colonização portuguesa. 

 A economia e a sociedade mineradora colonial. 

 Movimentos políticos no Brasil de fins do século XVIII e início do século XIX.  

 A chegada da família real e a abertura dos portos: centralização administrativa na colônia e 

mudança de hábitos culturais. 

 A Proclamação da Independência do Brasil e sua consolidação. 

 O período regencial: centralismo versus federalismo, ordem versus desordem. 

 
 
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

a) Avaliações: 
2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 
b) Atividades cotidianas: 

 
Trabalho individual no valor de 3,0 pontos sobre a América Latina. 
Trabalho em grupo interdisciplinar no valor de 4,0 pontos – Integração com a Geografia e Língua 
Portuguesa na análise sobre a Revolução Industrial e seus impactos ambientais e sociais.  

 
 
 

 



 

 

 

 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 

SEGMENTO:  Ensino Fundamental  DISCIPLINA: Língua Inglesa 

 PROFESSOR: Renato Galil  ANO: 8º   ETAPA: 2a  

 
 

A) SKILLS: 

Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar and Vocabulary 

 

B) OBJECTIVES: 

 

1. Reading 

 Employ reading strategies in the comprehension of texts; 

 Discussing holiday plans;  

 Talking about intentions; 

 Making predictions; 

 Talking about your future life; 

 Reading about future plans; 

 Reading about comparisons.   

 

2. Writing 

 Write short letters, e-mails, and answers; 

 Fill in forms.  

3. Listening 

 Utilize English in all aspects of classroom activity. 

4. Speaking 

 Present group work in English. 

5. Grammar 

 Differentiate question words;  

 Use the present continuous, the future going to and the future will for future ideas correctly; 

 Identify adjectives and their opposites; 

 Identify and correctly use comparatives and superlatives of adjectives. 

6. Vocabulary 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about plans, predictions and intentions; 

 Recognize and use appropriate vocabulary to talk about superlatives, exaggerations and plans; 

 Compare the past, the future and the present times;     

 Have contact with informal language. 

 

C) CONTENT:   

1. Use of English 

 Comparatives of adjectives; 

 Superlatives of adjectives; 

 The present continuous tense for future arrangements; 

 The future going to; 

 The future will; 



 Must / Mustn’t; 

 Question words. 

2. Vocabulary 

 Adjectives; 

 Adverbs; 

 Nouns; 

 Expressions to talk about future;  

 Action verbs for sports and routines; 

 Radical sports. 

 

D) ACTIVITIES: 

1. Classroom: 

 Group and pair work; 

 Music; 

 Movies; 

 Games; 

 Multi-media presentations.          

2. Self-Study: 

 Short compositions; 

 Exercises; 

 Revision of vocabulary. 

 

E) ASSESSMENT: 

Assessments will be treated as an integral part of the process of teaching and learning. Information collected 

during these activities will be analyzed and will orient the planning and re-planning of activities taking place 

both inside and outside the classroom by students and teachers. 

All assessments will be cumulative, considering the subject matter of the whole year to date. 

 

 

POINT DISTRIBUTION: 

 2 Discursive Tests: 14 points each 

 Other activities: 7 points (Different activities involving the four skills)  

 

 

 

 

 May, 2017 

 

 

 



 
 

 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: Matemática 

PROFESSORA Cristina Tavares ANO: 8o  ETAPA: 2ª 

 
 

A) OBJETIVOS: 

 Fatorar uma expressão algébrica. 

 Calcular MMC e MDC de expressões algébricas. 

 Simplificar e operar com frações algébricas. 

 Resolver equações e sistemas de equações do 1o grau.  

 Resolver problemas, aplicando equações e sistemas de equações do 1o grau.  

 

B) CONTEÚDO: 

 

      Cálculo algébrico 

 Fatoração de uma expressão algébrica. 

 Cálculo do MDC e do MMC de polinômios. 

 Simplificação e operação de frações algébricas. 

 Aplicação dos produtos notáveis e da fatoração. 

      Equações e Sistemas de equações do 1o grau 

 Resolução de equações e sistemas de equações. 

 Equações redutíveis ao 1o grau – literais, fracionárias e produto. 

 Problemas de problemas envolvendo equações e sistemas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

      

      Avaliações: 

 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma.  

     Atividades avaliativas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7 pontos. 

 

 

Maio/2017. 

 



 

 
 
 

UNIDADE DE ESTUDO / 2017 
SEGMENTO: Ensino Fundamental DISCIPLINA: PT 

PROFESSOR: Otávio ANO: 8º ETAPA: 2 

 
A) OBJETIVOS: 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 

 Ler e compreender parágrafos dissertativos e gêneros jornalísticos (notícias, quadrinhos, cartas 
ao leitor etc.), reconhecendo recursos expressivos característicos dos diversos gêneros citados. 

 Produzir textos dos gêneros selecionados nas modalidades oral e escrita. 

 Reconhecer as características essenciais (tema; assunto; finalidade; situação de interlocução) dos 

gêneros textuais selecionados para a etapa. 

 Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, intertextualidade e ambiguidade, 

segundo efeito de sentido que se quer produzir. 

 Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da gramática da língua, a partir 

de situações de uso, priorizando a relação que as palavras estabelecem nos textos. 

 Escrever com coesão e coerência. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e escrita. 

 Ler e analisar textos literários.        

B) CONTEÚDO: 

 Elementos constituintes dos gêneros selecionados. 

 Variação linguística/Locução e interlocução. 

 Vocabulário. 

 Recursos expressivos: humor, ironia, duplo sentido e ambiguidade nas produções. 

 Recursos inerentes ao texto literário. 

 Comparação, metáfora e metonímia nas produções. 

 Aspectos de textualidade: coerência e coesão. 

 Produção dos gêneros selecionados. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 
 

Uma das produções será cobrada como questão de avaliação, no valor de dois (2,0) pontos. 

 

As demais produções textuais serão avaliadas em quatro (4,0) pontos cada uma, podendo se somar a 

eventuais atividades cotidianas de Português de mesma pontuação. No que diz respeito às produções que 

valem quatro (4,0) pontos, o resultado alcançado será o da média das notas distribuídas. Este valor será 

somado à disciplina de Língua Portuguesa. 

 
 




