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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
LÍNGUA PORTUGUESA 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 

EXPRESSÃO ORAL  
      Apresentação de trabalhos 
      Leituras de textos 
________________________________________________________________________ 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO    Textos narrativos e informativos 
      Livros Paradidáticos escolhidos ao longo do ano 
________________________________________________________________________ 
 
PRODUÇÃO ESCRITA   Produção escrita semanal  (Narração e descrição) 
      Trabalhos de leituras 
      Trabalhos variados 
________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS DA LINGUAGEM  
   
  
Estudo do conto: origem, características e estrutura. 

Preposição  

Morfologia do “a” 

Revisão dos termos da oração 

Complemento nominal 

Aposto  

Vocativo 

Conjugação dos verbos irregulares derivados de ver – vir – pôr – ter – ser – estar  

Conjunções coordenativas 

Período composto por coordenação – orações coordenadas 

Sinais de Pontuação 

Colocação pronominal: próclise, ênclise, mesóclise 

 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 

 Português Linguagens de William Cereja e Thereza Magalhães - 8º ano - Atual 
Editora. 

 
LITERATURA  INDICADA 

OBS: serão adotados outros livros paradidáticos durante o ano letivo 

 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Dicionários 

 Minidicionário da Língua Portuguesa - Editora Moderna  

 Soares Amora - Ed. Saraiva  

 Saraiva Jovem - Ed. Saraiva 
 
Gramática 

 Minigramática - Ernani Terra - Editora Scipione 

 Gramática Texto, Reflexão e Uso - William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães - Atual Editora 

 Gramática, Teoria e Exercícios - Paschoalin e Spadoto – Ed. FTD 

Sites para o aluno 

 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br

 

AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase à produção textual, à gramática, à leitura e à interpretação oral e 
escrita por meio de provas individuais, produções textuais, trabalhos individuais e de grupo, prova 
e/ou trabalhos de leitura sobre obras literárias. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 

http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/
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fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno, reescrita das produções textuais e de Reavaliação.  
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE MATEMÁTICA 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
 

1. Equações, sistemas de equações e inequações do primeiro grau. 

 

2. Monômios e Polinômios 

 Monômios (definição, grau e semelhança). 

 Operações com monômios (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação). 

 Polinômios (Definição) 

 Grau de um polinômio 

 Operações com polinômios 

 

3. Produtos Notáveis 

 Quadrado da soma de dois termos 

 Quadrado da diferença de dois termos 

 Produto da soma pela diferença de dois termos 

 

4. Fatoração 

 Fatoração por meio da colocação de termos em evidência 

 Fatoração da diferença de dois quadrados 

 Fatoração do trinômio quadrado perfeito 

 

5. Frações algébricas 

 Operações com frações algébricas (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação) 

 

6. Ângulos e retas 

 Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal (correspondentes, 

colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos). 

 

7. Estudo dos triângulos 

 Definição 

 Elementos de um triângulo 

 Classificação quanto à medida dos lados e ângulos internos 

 Condição de existência (construção) de um triângulo 

 Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo 
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8. Estudo dos quadriláteros 

 Definição 

 Soma dos ângulos internos de um quadrilátero 

 

9. Estudo de outros polígonos 

 Definição 

 Soma dos ângulos internos de um polígono 

 Cálculo da quantidade de diagonais de um polígono 

 

10. Matemática Comercial e Financeira 

 Porcentagem 

 Cálculo dos Juros Simples 

 

 

Carga horária anual: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 
 
Tempo de Matemática – 8 
Miguel Assis Name 
Ed. do Brasil 
 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO ( outros livros para 
consulta/revistas...) 
 
Vencendo com a Matemática – 8 

Miguel Assis Name 

Ed. Do Brasil 

 

Projeto Araribá Matemática – 8 

Ed. Moderna 

 

Sites  confiáveis para consulta do aluno 

 

www.somatematica.com.br 

 
 
AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase aos conteúdos específicos de matemática por meio de provas 
individuais com ou sem consulta, trabalhos individuais por escrito, trabalhos individuais 
expositivos, trabalhos em grupo por escrito e trabalhos em grupo expositivos 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio retomada dos conteúdos trabalhados 
em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, 
esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, 
comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno  e de 
Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE HISTÓRIA 

8ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 

 

I. A expansão territorial brasileira 

 A Grande propriedade Agroexportadora e a Acumulação Urbana; 

 A colonização do norte; 

 A colonização do centro-sul; 
 
II. Revolução Inglesa; 

 Parlamento e Absolutismo; 

 Estabelecimento da sociedade de classes; 

 Revolução Puritana; 

 Revolução Gloriosa; 

 O simbolismo do Rei e o Parlamentarismo; 
 
III. Iluminismo e Liberalismo; 

 Definição do Iluminismo; 

 As ideias Iluministas na Política e na Economia; 

 Teóricos do Iluminismo; 

 A modernização do Império Português como decorrência das ideias Iluministas; 

 A influência do Iluminismo na Independência dos EUA e na Revolução Francesa;  
 
IV. Revolução Industrial; 

 Os impactos da industrialização; 

 Etapas da Industrialização; 

 O pioneirismo Inglês; 

 A reação dos trabalhadores; 

 Reações ao capitalismo; 
 
V. Revolução Francesa 

 Convocação dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional; 

 As fases da Revolução; 

 A construção do Império Napoleônico; 
 
VI. Período Napoleônico e Nacionalismo; 

 A reorganização do Estado; 

 As conquistas; 

 O Bloqueio Continental; 

 O Fim do Império e o Congresso de Viena; 
 
VI. Independência dos países da América Latina; 
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 Independência para quem? 

 Alguns Movimentos Hispano-Americanos pela independência; 

 A América Fragmentada: Derrota do Bolivarismo;  
 

VII. Independência do Brasil; 

 A vinda da Família Real; 

 A Volta de D. João VI; 

 A Regência de Dom Pedro I; 
 
VIII. Brasil Império 
 
VIII. I Primeiro Império: 

 A construção do Estado Nacional Brasileiro; 

 A emancipação Política do Brasil; 

 A Abdicação de Dom Pedro; 
 
VIII.II Período Regencial: 

 As Regências (Trina e Uma) 

 Revoltas e Rebeliões; 
 
VIII.III Segundo Reinado: 

 Estabilidade Política; 

 O fim do Trabalho Escravo no Brasil; 

 A Expansão cafeeira e a modernização; 

 Tensões na Região do Prata; 

 A Crise do regime Monárquico; 
 
IX. Nações, Nacionalismo e Socialismo: 

 A Europa do Século XIX; 

 Formação dos Estados Nacionais; 

 Diferenças entre Estado e Nação; 
 
X. A Segunda Revolução Industrial e o Imperialismo: 

 A revolução Tecnológica; 

 A vida Urbana e suas implicações; 

 As Práticas Imperialistas; 

 A Partilha da África e a Ásia na Rota do Imperialismo;  
 
Carga Horária Anual: 120 h/a 
 
 
Livro Adotado:  
 
Jogo da história: Nos Dias de Hoje: História 8 – Flávio de Campos, Miriam Dolhnikoff e Regina 
Claro – 8º Ano – Ed. Leya.  
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Livros: 

 Edição em Quadrinhos de Oliver Twist de Charles Diekens – Editora Salamandra; 2012. 

 O Xangô de Baker Street – Jô Soares – Cia das Letras; 1995.  

 1808 – Laurentino Gomes – Editora Planeta; 2005. 

 1822  - laurentino Gomes -  Nova Fronteira; 2012. 

 O Coração das trevas -  Josef Conrad – Cia das Letras/ Cia de Bolso; 2008. 

 História da Civilização Ocidental – Marvin Parry – Martins Fontes; 2002. 

 A Escravidão no Brasil – Jaime Pinsky – Contexto 2000; (Disponível em e-Book)  

 50 Contos de Machado de Assim – Cia das Letras ;  2007. 

 As Rebeliões no Brasil Colônia –  Luciano Figueiredo - Jorge Zahar ; 2000. 

 Três Vezes Zumbi – Jean Marcel Carvalho – Três Estrelas ; 2012.  

 Dom Pedro II – José Murilo de Carvalho – Cia das Letras; 2007. 

 Princesa Isabel do Brasil – Roderick Barman – UNESP; 2005.  

 As Independências na América Latina – Leon Pomer – Brasiliense; 1995.  

 Napoleão Uma Biografia Política – Steven  Englund – Zahar; 2005;   
 
Filmes 

 Os Miseráveis; 

 Danton; 

 Maria Antonieta; 

 Mauá: O Imperador e o Rei; 

 Germinal; 

 Hobin Hood; 

 Tempos modernos: http://www.youtube.com/watch?v=0gY0JR6s38g 

 Revolução Francesa (History Channel - Revolução Francesa (em português)  
                                           http://www.youtube.com/watch?v=xpiAQRqVZtQ 
http://www.youtube.com/watch?v=rNKOOZmN4-8&index=2&list=PL728B1EC5439E8465  
http://www.youtube.com/watch?v=kEb66ED-nTU&list=PL728B1EC5439E8465&index=3 
http://www.youtube.com/watch?v=l0xNBCOemeQ&index=4&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=rI6H43p4NPI&list=PL728B1EC5439E8465&index=5 
http://www.youtube.com/watch?v=laCrjbsGLL4&index=6&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=r3BLb7I67Zw&index=9&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=rh_AJJiaM2U&index=7&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=8M8vQCe97fM&index=8&list=PL728B1EC5439E8465  
http://www.youtube.com/watch?v=H55fHuab_Y0&index=10&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=mo9V9iCwmoM&index=11&list=PL728B1EC5439E8465 
http://www.youtube.com/watch?v=5l9mkpUPEvk&list=PL728B1EC5439E8465&index=12  

 
Sites 

 http://www.anpuh.org/revistabrasileira/public 

 http://www.revistadehistoria.com.br/ 

 http://www.brasilescola.com/historiag/ 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0gY0JR6s38g
http://www.youtube.com/playlist?list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=xpiAQRqVZtQ
http://www.youtube.com/watch?v=rNKOOZmN4-8&index=2&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=kEb66ED-nTU&list=PL728B1EC5439E8465&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=l0xNBCOemeQ&index=4&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=rI6H43p4NPI&list=PL728B1EC5439E8465&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=laCrjbsGLL4&index=6&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=r3BLb7I67Zw&index=9&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=rh_AJJiaM2U&index=7&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=8M8vQCe97fM&index=8&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=H55fHuab_Y0&index=10&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=mo9V9iCwmoM&index=11&list=PL728B1EC5439E8465
http://www.youtube.com/watch?v=5l9mkpUPEvk&list=PL728B1EC5439E8465&index=12
http://www.anpuh.org/revistabrasileira/public
http://www.revistadehistoria.com.br/
http://www.brasilescola.com/historiag/
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Avaliação 
 
 A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de História, à oralidade, à 
interpretação de texto e mapas, à linha de tempo por meio de provas individuais, à leituras de 
paradidático, trabalhos de grupo e apresentação oral de trabalhos. 
  
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados, correção dos temas de casa, esclarecimentos de 
dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e 
anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno, Plantão de Apoio 
Pedagógico. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE GEOGRAFIA 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
 

1. O espaço geográfico mundial 

 As fronteiras na atualidade: o estado, o território, territorialidades e nação. 

 As dinâmicas populacionais no mundo: o crescimento e a distribuição da população; 

mobilidades populacionais e seus impactos. 

 
2. O mundo globalizado 

 O desenvolvimento econômico e as desigualdades entre os países: 

 Indicadores sociais e econômicos no mundo. 

 A regionalização do mundo. 

 

 Da geopolítica do pós-guerra à globalização: 

 O mundo dividido após a Segunda Guerra Mundial. 

 Os dois sistemas político-econômicos. 

 A expansão do sistema capitalista e a globalização. 

 A formação dos blocos econômicos. 

 
3. América 

 América Latina: quadro natural e exploração dos recursos naturais: 

 A regionalização do continente americano. 

 Relevo, hidrografia, clima e as formações de vegetação da América Latina. 

 

 A organização do espaço na América Latina: 

 A dependência do sistema agroexportador. 

 Modernização e crescimento urbano. 

 A América Anglo-Saxônica: 

 Quadro natural da América Anglo-Saxônica. 

 A colonização e a formação do território na América Anglo-Saxônica. 

 

 A organização espacial da América Anglo-Saxônica : seus aspectos políticos e econômicos  

         
4. África 

 A diversidade natural e cultural do contente africano: 

 O quadro natural da África. 
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 Diversidade: civilizações e culturas africanas. 

 Obstáculos ao desenvolvimento humano: 

 O passado colonial. 

 A descolonização da África. 

 Conflitos étnicos e desigualdade política. 

 Economia e desenvolvimento humano na África: 

 O subdesenvolvimento africano. 

 A economia das regiões africanas. 

 A distribuição da população pelo continente. 

 

CARGA HORÁRIA ANUAL: 80 h/a. 
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LIVRO ADOTADO: Geografia nos dias de hoje. Nª7. Claudio  Gioardino, Ligia Ortega, Rosaly 
Braa Chianca e Virna Carvalho. 8º ano . Ed. Leya. 
 
Sites para o aluno 

 http://missaobioma.g1.globo.com/ 

 http://ziraldo.com/menino/home.htm 

 http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ 

 http://educarparacrescer.abril.com.br/ 

 http://ibge.org.br  

Sugestões de livros para leitura 
 O Brasil dos viajantes. A.M. de M. Belluzzo. Rio de Janeiro: Objjetiva, 1999. 

 Atlas a conservação da natureza brasileira, unidades federais. São Paulo: Metalivros, 2004. 

 A cidade. A.F.A. Carlos. São Paulo: Contexto 1999. 

 Cidadão de Papel: a infância e os direitos humanos no Brasil. São Paulo: Ática 2011. 

 Capitalismo e urbanização. Maria Encarnação Sposito. São Paulo: Contexto, 1997. 

 Mudanças que estão no mapa. A.H. Figueiredo . in: Revista Ciência Hoje das Crianças, n.12. São 
Paulo: SBPC, jun.2002. 

 As formas do espaço brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 Amazonia. Berta Becker. São Paulo: Ática, 1996. 

 Crianças como você > Anabel Kindersley e Barnabas Kindersley. São Paulo: Ática, 2009. 

 
Filmes, vídeos, documentários 

 Narradores de Javé. Direção: Eliane Caffé. Brasil, 2003. 

 O Brasil dos viajantes. TV cultura. Brasil, 1990. 

 Tainá – uma aventura na Amazônia. Direção: Tania Lamarca e Sérgio Bloch. Brasil, 2000. 

 Tainá 2 – a aventura continua. Direção: Mauro Lima. Brasil, 2005. 

 Domésticas, o filme. Direção: Fernando Meireles e Nando Olival. Brasil, 2001. 

 Espaço e Industrialização no Brasil. Direção: Anna Nery.Brasil,1992. 

 O homem que virou suco. Direção: João Batista de Andrade. Brasil, 1980. 

 Olivier Twist. Direção: Roman Polanski. Estados Unidos, 2004. 

 São Bernardo. Direção: Leon Hirszman. Brasil, 1993. 

 Central do Brasil. Direção: Walter Salles Jr. Brasil, 1998. 

 Cinco Vezes Favela. Direção: Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Miguel Borges, Carlos 
Domingues e Marcos Farias. Brasil, 1962. 

 Brasília 45 anos. Documentário produzido pela TV Câmara. Brasil, 2005. 

 Desmundo. Direção: Alain Fresnot. Brasil, 2003. 

 Espaço e industrialização no Brasil. Direção: Anna Nery. Brasil, 1992. 

 Kuarup. Direção: Ruy Guerra. Brasil, 1989. 

 Mehinaku: mensagem da Amazônia. Direção: Maria Inês Landgraf. Brasil, 2000. 

 O quatrilho. Direção: Fabio Barreto. Brasil, 1994. 

 Rondon, o sentimento da terra. Direção: Eduardo Escorel. Brasil, 1992. 

 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Geografia por meio de provas 
individuais, mapas, trabalhos individuais, trabalhos de grupo e de leituras de paradidáticos. 

Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 
fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e Reavaliação. 

http://missaobioma.g1.globo.com/
http://ziraldo.com/menino/home.htm
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/
http://educarparacrescer.abril.com.br/
http://ibge.org.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE CIÊNCIAS 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
  

SER HUMANO: relação no planeta Terra 
 

 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

Seres vivos entre si 

1. Diferentes tipos de relações e exemplos 

Seres vivos e o ambiente – desequilíbrios ambientais 

2. Ciclos da matéria e os desequilíbrios causados pelo homem 

 Ciclo da água 

 Ciclo do carbono 

 Ciclo do oxigênio 

 Ciclo do nitrogênio 

 ESTUDO DA CÉLULA 

3. Conceito, funções, estrutura 

 Estrutura celular e funções da membrana, citoplasma e núcleo 

 Estudo do citoplasma 

 Estudo do núcleo 

4. Composição química 

 ESTUDO DOS TECIDOS ANIMAIS 

5. Características e funções dos tecidos: 

 Epitelial 

 Muscular 

 Nervoso 

 Conjuntivo 

 SAÚDE 

6. Principais doenças da espécie humana 

 Classificação 

 Principais causas 

 Efeitos 

7. Sistema de defesa do corpo humano 

 FISIOLOGIA HUMANA 

8. Digestão 

9. Respiração 

10. Circulação 

11. Excreção 

12. Sistema Nervoso 

13. Sistema glandular 

14. Reprodução 
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15. Noções de embriologia 

16. Noções de genética 

 

Carga horária anual: 120 h/a 
 
 
AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase a interpretação oral e escrita dos conceitos fundamentais 
em Ciências, relacionando-os com os fenômenos que ocorrem no planeta e na vida, por 
meio de trabalhos individuais e coletivos, provas individuais, produções textuais, relatórios 
de atividades praticas, saídas de campo, observação contínua e sistemática da avaliação, 
interesse, organização e responsabilidade. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de 
como estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de 
Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações 
realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE ARTE 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
 

 Bidimensional (desenho, recorte e colagem) e tridimensional (objetos) 

 Perspectiva e profundidade 

 Luz e sombra 

 Sombra própria 

 Sombra projetada; 
 

 Arte na Idade Moderna – Renascimento e Barroco  

 Pintura 

 Escultura 

 Arquitetura 

 Música 

 Teatro 

 

 A Ópera e principais compositores no período Barroco 

 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Sites para o aluno 

 
Bidimensional e tridimensional 
 artesatividades.blogspot.com/2010/07/bidimensionaltridimensional.html  

 
Perspectiva, luz e sombra 
 www.sobrearte.com.br 

 
História da Arte 
 mut-arte.blogspot.com/p/o-renascimento-da-arte-da-renascenca-ao.html 

 
 

Música Barroca - Arte Barroca 
 arte-barroca.info/musica-barroca.html 

http://www.sobrearte.com.br/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Farte-barroca.info%2Fmusica-barroca.html&ei=AiddVPjpC_iHsQTvg4CICg&usg=AFQjCNEN5zYdbQ-quUV0QH5xmlFpt7S0Zg
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Carga horária anual: 40 h/a 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Arte por meio de atividades 
práticas individuais e trabalhos de grupo. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações, retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, esclarecimentos de 
dúvidas, atividades adicionais, recomendações e comentários do professor. 
 



 

 

Conteúdos Conceituais de Educação Física – 8º ano do Ensino Fundamental - 2015 

 
 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
8ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 

 

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

 Aquecimento – alongamento para todos os segmentos corporais 

 Circuitos – recreativos e localizados, reforço muscular 

 Aeróbicos – caminhadas curtas e longas, corridas com progressão de tempo. 

 Jogos - cooperativos, coletivos e individuais. 

 

ATIVIDADADES DESPORTIVAS 

 Voleibol – toque, manchete, saque por baixo e por cima, cortada, levantamento e regras 

 Handebol – passes, arremessos, sistemas ofensivos e defensivos e regras 

 Futsal – condução de bolas, domínio de bolas, chutes cabeceio, passes, táticas de jogo e regras 

 Basquete – passes, recepção. bandeja, jump, sistemas ofensivos e defensivos e regras 

 

SAUDE – correção postural, noções sobre doenças transmissíveis e efeitos de anabolizantes. 

ATUALIDADE - fatos esportivos e descobertas da área da saúde 

PSICOSOCIAL – relação interpessoal e aceitação de regras  através do esporte 

 

Carga horária anual: 80 h/a 
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SUGESTÕES DE SITES PARA PESQUISAS: 

 http://www.fchb.com.br/ 

 http://www.cbb.com.br/ 

 http://www.cbv.com.br/v1/ 

 http://esporte.uol.com.br/ 

 http://www.esporte.gov.br/ 

 http://www.esporteescolar.com.br/  

 http://globoesporte.globo.com/  

 http://revistaescola.abril.com.br/  
 
 
AVALIAÇÃO  
 
 AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase a participação do aluno nas atividades práticas, na boa convivência e respeito entre 
colegas e professores e no uso de uniforme. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de trabalho teórico e atividades práticas que envolvem as 
modalidades trabalhadas no ano letivo. 
 
 
ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (por tempo curto) 

 Solicitação de uma reportagem semanal sobre saúde, doenças ou esportes (ex:  regimes, 
,vitaminas, diabetes, artrose, infecções, atleta destaque da semana,  etc ) 

 

ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ( por longo tempo) 

 Solicitação de uma reportagem semanal e um trabalho mensal de maior conteúdo de 
pesquisa (ex: olimpíadas,anabolizantes, diabetes x atividades físicas, atividades para 3º 
idade, escoliose, lordose, etc) 

 
 

http://www.fchb.com.br/
http://www.cbb.com.br/
http://www.cbv.com.br/v1/
http://esporte.uol.com.br/
http://www.esporte.gov.br/
http://www.esporteescolar.com.br/
http://globoesporte.globo.com/
http://revistaescola.abril.com.br/


 

 

Conteúdos Conceituais de Ensino Religioso – 8º ano Ensino Fundamental -  2015 

 
 
 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
ENSINO RELIGIOSO 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

 
 

1. As grandes tradições religiosas. Origem e fundadores, verdades, textos sagrados orais e 

escritos, códigos morais, autoridades. 

2. Manifestações coletivas do Fenômeno Religioso: romarias, peregrinações, devoções, 

festas, cultos afro-brasileiros, indígenas e orientais. Fenômenos que escondem seu caráter 

religioso: carnaval, futebol, absolutização do mercado, do comércio e seus respectivos 

templos.  

3. Expressões religiosas: fetiche, magia, superstições, cultos satânicos, etc. concepção, 

origem, efeitos. 

4. Religiões dos Mitos ou Mitos das religiões. 

5. Ritos e festas nas TRs 

6. Origem dimensão religiosa do ser humano: origem, força, ambigüidade, promoção, 

libertação, alienação. 

7. Vida e Morte nas TRs 

8. Levantamento de atitudes éticas e anti-éticas e sua repercussão na convivência humana. 

9. Ética: concepção de ética, concepção de vida e ética na sociedade, princípios norteadores 

para uma vida cidadã. 

10. Os limites éticos do agir humano nas TRs. 

 

Carga horária anual: 40 h/a 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Livros e revistas 

 

 Revista Superinteressante 

 Revista Mundo Estranho 

 Brasil: Almanaque de Cultura Popular. Andreato, Elifas. Ed. Ediouro 

 O que é Cultura Popular. Arantes, Antonio Augusto. Ed. Brasiliense 
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Videos e filmes 

 

 Documentário: 

o  Atlântico Negro 

o A liga Morte 

o A liga Moradores de rua 

 

 Filme: O Labirinto do Faumo 

o Minha vida 

o Mãos talentosas 

 

 

Sites para o aluno 

 

 http://www.sitedecuriosidades.com/ 

 http://mundoestranho.abril.com.br/ 

 http://www.megacurioso.com.br/ 

 http://www.franciscanos.org.br/ 

 http://www.snpcultura.org/ 
 
 
 
Avaliação 
  
           A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de Ensino Religioso, por meio de provas e atividades 
individuais e trabalhos em grupos. 
  
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar e retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e de Reavaliação. 

http://www.sitedecuriosidades.com/
http://mundoestranho.abril.com.br/
http://www.megacurioso.com.br/
http://www.franciscanos.org.br/
http://www.snpcultura.org/


 

 

Conteúdos Conceituais de Língua Inglesa – 8ª série do Ensino Fundamental - 2015 

 
 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS  
DE LÍNGUA INGLESA 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
 

ORALIDADE 

 Utilizar a língua estrangeira que está sendo ensinada nos momentos de comunicação em 

sala de aula 

 Pronúncia: desenvolvimento de atividades de “listening” e “speaking” 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Redação de pequenos parágrafos dominando vocábulos e estruturas gramaticais da 

Língua Inglesa.  

 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 Leitura de textos e audição de músicas, diálogos, entrevistas, filmes, desenhos, 

documentários etc 

 
GRAMÁTICA 

 Must ( affirmative and negative) 

 Coumponds:  some/ any - / no – every 

 Have to 

 Mustn’t and don’t have to 

 Gerunds 

 Verbs + -ing form 

 Be going to  

 Will future 

 First conditional 

 Present perfect 

 Past participles 

 Been / gone   

 Ever/ never 

 Present perfect / simple past 

 Yet, already, Just , since and for 

 Past progressive 

 While / when 

 Relative pronouns: who, which, that 

 The infinitive porpoise / which one…? Which ones…..? 
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VOCABULÁRIO 

 Places and towns 

 Housework 

 Personality/ adjectives 

 Life events 

 Experiences 

 Internet activities 

 Crime 

 Human achievement 

 
Carga horária anual: 80 h/a 

 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
livros 
 
 
Dicionários sugeridos: 

 Oxford Escolar com CD-rom para estudantes Brasileiros de Inglês - Oxford ou 

 Michaelis com Cd-Rom Dicionário Escolar Inglês - Ed. Melhoramentos ou 

 The Landmark Dictionary Hollaender e Sanders Ed. Moderna ou 

 Dicionário Larousse Ática Escolar Ed. Ática ou 

 Amadeus Marques - Ed. Ática ou 

 Minidicionário Silveira Bueno - Ed. FTD 
 

Pronuncia e anotações 
 http://pt.englishcentral.com/videos#!index 
 http://www.soundsofenglish.org/ 
 http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm 

 

Compreensão escrita 
 http://abaut.com/ 
 http://www.eslgold.net/reading.html 
 http://www.eslreading.org/ 
 http://www.eslyes.com/ 
 http://www.famouspeoplessons.com/ 
 http://www.onlinenewspapers.com/ 
 http://www.short-stories.co.uk/ 
 http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials 
 http://learning.blogs.nytimes.com/ 

 

Compreensão oral 
 http://www.breakingnewsenglis.com/ 
 http://www.ello.org/ 
 http://esl-lab.com/ 
 http://www.voanews.com/learningenglish/home 

 

http://pt.englishcentral.com/videos#!index
http://www.soundsofenglish.org/
http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm
http://abaut.com/
http://www.eslgold.net/reading.html
http://www.eslreading.org/
http://www.eslyes.com/
http://www.famouspeoplessons.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.short-stories.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.breakingnewsenglis.com/
http://www.ello.org/
http://esl-lab.com/
http://www.voanews.com/learningenglish/home
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Bibliografia para alunos: 
 http://www.rong-chang.com/easyread/ 

 
Dicionário on-line 

 http://dictionary.cambridge.org/ 
 http://dictionary.reference.com/ 
 http://www.pdictionary.com/ 
 http://www.yourdictionary.com/ 

 
Gramática 

 http://www.dalygrammar.com/archive.html 
 http://www.english-grammar-lessons.com/ 
 http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 

 
Inglês geral 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise 
 http://a4esl.org/ 
 http://esl.about.com/ 
 http://www.inglishclub.com/ 
 http://wwwmanythings.org/ 
 http://www.world-english.org/ 
 http://www.manythings.org/ 
 www.mes.english.com 
 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br 

 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Língua Inglesa por meio de 
provas individuais, provas em dupla e/ou consulta, trabalhos individuais, trabalhos de 
grupo e de leituras de paradidáticos. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de 
como estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de 
Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações 
realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno. 

http://www.rong-chang.com/easyread/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.pdictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.dalygrammar.com/archive.html
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise
http://a4esl.org/
http://esl.about.com/
http://www.inglishclub.com/
http://wwwmanythings.org/
http://www.world-english.org/
http://www.manythings.org/
http://www.mes.english.com/
http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/
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