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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
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PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: Artes Visuais Departamento: Arte

Nível: Ensino Fundamental Série:    8ª                  Turma: A e B
CH anual:  160 CH semanal: 4
Prof. responsável: prof. Dr. Wanderley A. dos Santos
Ementa: O curso de artes visuais é teórico prático focado em estimular habilidades artísticas
visuais, através da produção visual criativa orientada, compreender e valorizar a produção
artísticas como documento histórico artístico da humanidade, valorizar design contemporâneo
como forma de expressão criativa aplicada na sociedade atual.
Objetivos: Conhecer e usar a perspectiva artística, conhecer e usar técnicas básicas de
design, conhecer e usar técnicas básicas de produção de história em quadrinhos. Estudar
aspectos fundamentais da história da arte brasileira. Desenvolver discurso visual crítico.

Metodologia: A metodologia é teórico-prática (estimulo e desenvolvimento de habilidades de
desenho artístico) dentro da chamada proposta triangular (ver, analisar, fazer) integrada com
estudos de cultura visual (analise crítica da imagem).

Conteúdos: 

I Escala:
Introdução a perspectiva artística: um ponto de fuga, dois pontos de fuga e três pontos de fuga
e a sombra em perspectiva.
II Escala
Introdução ao design: O que design? Desenho artístico de pesquisa, design industrial, design
de moda, design de moveis, design de joias, eco design, design gráfico.
III Escala
Introdução a produção em quadrinhos: O que é HQ (histórico). Criando personagens, usando
onomatopeias, uso criativo do requadro e planos. O que é Manga? Criando personagens de
Manga.
IV Escala
História da arte – Arte neoclássica 
Missão artística francesa no Brasil

Material didático: Caderno de desenho formato A3 (ou resma de folha A3), caixa de lápis de
cor, tesoura, cola, lápis de desenho 6B, régua 30 cm.

Avaliação: Processual, através da produção criativa orientada (portfolio), atividades em grupo,
analise da imagem, e estudo dirigido. Atividade colaborativa com os colegas e disciplina.

Referências: 
CONTI, M. C., YAMAGISHI, M. T. História em quadrinhos passo a passo. São Paulo:
Academia Brasileira de Arte, 1992.
PROENCA, G. História da Arte. São Paulo: editora Ática, 1994.
HERNANDEZ. F. Cultura Visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1999.
SOUZA, L. P. Roteiro da Arte na Produção do Conhecimento. Campo Grande:  UFMS, 2005.
SMITH, Ray. Introdução à Perspectiva. São Paulo: Manole, 1996.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO

MÉDIO

PLANO DE ENSINO – ANO LETIVO 2016

Disciplina: CIÊNCIAS                                                                                     Depto: BIOLOGIA
Nível: Ensino Fundamental                        Série: 8ª                                Turma(s) – A e B

Professoras responsáveis: Ana Maria da Conceição Silva e Mercês P. Cunha Mendonça
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 02 horas-aula
por turma      
Ementa 
O ensino de Ciências deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir vivências que
transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, ajudando-o a desenvolverem
hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e tomar decisões como cidadão consciente e
imbuído na construção de uma sociedade mais justa.

Objetivos
A disciplina Ciências do 8º ano do Ensino Fundamental busca desenvolver a capacidade de analisar,
contextualizar e compreender informações, discussões e reflexões relacionadas aos aspectos biológicos e
culturais do corpo humano, centrado nas relações Ciência/Tecnologia/Sociedade, e assim, contribuir para
uma melhoria na qualidade de vida humana e do ambiente como um todo. 
Conteúdo
CORPO HUMANO
Estratégias  metodológicas
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos audiovisuais:
data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, com elaboração de relatórios;
4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação,
jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras
(atividades lúdicas).

Interdisciplinaridade
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas Estrangeiras,
Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia.
Avaliação
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em todos os
seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, individuais e sem consulta, apresentações orais,
participação nas aulas, resolução de tarefas, entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e
na entrega de tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos
com dificuldade, através de atendimento diferenciado, no período vespertino.
Bibliografia
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011.
BERTOLDI, Odete G.; VASCONCELOS, Jacqueline R. de.  Ciência e sociedade. Terceiro e quarto
ciclos. Quinta a oitava séries. Ensino Fundamental. São Paulo: Scipione, 2001.
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª
séries) – Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª
séries) – Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
CARO, Carmen Maria de. (Org.) et al. Construindo consciências: Ciências. APEC – Ação e pesquisa em
educação em Ciências. 5ª a 8ª Séries. São Paulo: Scipione, 2006.
CRUZ, José Luiz Carvalho da. (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 5ª a 8ª Séries.



São Paulo: Moderna, 2006.
DEMO, Pedro.  Educar pela pesquisa. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2002.
FELTRIN, Antonio E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. São
Paulo: Paulinas. 2005.
KRASILCHIK, Miriam.  Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Harbra, 1983. 
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.
REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em:
http://www.cienciahoje.uol.com.br
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br
SHIMABUKURO, Vanessa (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 8o ano. 3. ed.-
São Paulo: Moderna, 2010. (Coleção adotada – PNLD).
SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. Florianópolis:
NUP/CED/UFSC, 2011.    
ZÓBOLI, Graziella. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 5. ed. São Paulo: Ática,
1994.

 Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc.

               Goiânia 20 de janeiro  de 2016.

Profª Drª Mercês P. C. Mendonça         Profª MS. Ana Maria da Conceição Silva  
Profª MS. Ana Maria da Conceição Silva                                        - Chefe Depto de Biologia- 

       -Professoras responsáveis-                                                        

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/
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Disciplina: Língua Francesa Departamento: Língua Estrangeira Francês
Nível: Ensino Fundamental                    Série: 8º ano                Turmas: A, B e C 
CH anual: 80 horas por turma CH semanal: 02 horas-aula por turma
Professores responsáveis: Silvana M. Freire / Sirlene T. de Oliveira / Thales R. Vieira
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos.
Objetivos:  Tornar o aluno competente em três aspectos: 
1) competência linguística → relativa ao manejo do léxico;
2) competência sociolinguística → relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação;
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala,
domínio do discurso, sua coesão e coerência.
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do
CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio
da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos
objetivos e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir (recepção,
produção/interação). Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os
sistemas aos alunos. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode
ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho
sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo.
Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas
também do saber aprender (savoir-apprendre).
Conteúdos:  Módulos 1 à 4 do livro Méthode de Français ADOSPHERE – Niveau 2.
1) conteúdo comunicativo → falar da sua nacionalidade e origens; localizar-se no espaço; falar das
suas despesas; expressar um desejo; falar de sua alimentação; fazer uma lista de compras. 
2) conteúdo gramatical → os adjetivos de nacionalidade (gentílicos); os verbos prendre,
comprendre e aprendre; a interrogação com où, quand, comment, pourquoi; as preposições e
advérbios de lugar; c’est.../il (elle) est...; pronomes complementos de objeto direto; os adjetivos
demonstrativos; perguntas com combien; os artigos partitivos; os advérbios de quantidade; os
verbos devoir e boire.
3) conteúdo lexical → o colégio; as matérias escolares; personalidade; partes da casa; as cores; os
números de 70 a 100; compras e uso do dinheiro; as lojas; os alimentos; quantidades; as refeições;
partes do supermercado.
4) conteúdo fonético → a acentuação da última sílaba da palavra; os sons /f/, /v/, e /b/ e /p/; os
sons /ʃ/ e /Ӡ/; os sons /k/ e /g/. 
Material didático: Livro didático: Adosphère 2, A1.A2, méthode de français.
Caderno de uma matéria.
Pasta com elástico tamanho A-4.
Lápis, caneta, borracha. 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de
aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade.
Referências: 
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 2, A1.A2, méthode de français, Paris: Hachette français
langue étrangère, 2011.
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês.
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Disciplina: Geografia Departamento: Geografia 
 

Nível: Fundamental Série:     8º ano             Turma: A  

CH anual: 120 h CH semanal: 03 h 

Prof(a) responsável: Elson Rodrigues Olanda 

Ementa:  
        Conceito de fronteiras. Fronteiras políticas, culturais e econômicas. 

Regionalização mundial – divisão internacional do trabalho. Processo histórico e 

político do “subdesenvolvimento”. O mundo “subdesenvolvido”. Fronteiras do Mundo. 

A Terra e o Sol: as fronteiras do tempo. Organizações internacionais. Questões sociais 

e políticas da atualidade. 

Objetivos2:  

 Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos de Geografia para permitir 

a compreensão do espaço no qual está inserido. 

 Mostrar o espaço como produção social no sentido de compreender as relações 

que se estabelecem entre os homens (sociedade) e a natureza. 

 Contextualizar o Brasil dentro do processo de organização do espaço mundial. 

 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender criticamente a realidade. 

 Caracterizar, diferenciando, os processos de produção (formação) socioespacial 

ao longo do processo histórico. 

 

Metodologia:  

 Aulas expositivas dialogadas. 

 Pesquisas e seminários. 

 Leitura, interpretação, e discussão de textos. 

 “Leituras” e interpretações de mapas temáticos, gráficos e tabelas e outras 

imagens. 

 Produção de imagens e textos. 

 Audição/exibição de músicas e filmes. 

                                                 
1 Este plano poderá ser alterado durante o ano letivo. 
2 Objetivos do Departamento de Geografia. 



 Proposição de algumas atividades interdisciplinares. 

 

Conteúdos:  

 Conceitos de fronteiras. 

 Fronteiras físicas e naturais. 

 Fronteiras culturais e históricas. 

 América (integrações e desintegrações). 

 Europa (articulação e desarticulação). 

 África. 

 Oriente Médio e Ásia Central 

 Índia, China, Japão, Tigres Asiáticos. 

 Oceania e Antártida. 

 

Material didático:  
 

 Atlas Geográfico escolar do IBGE. 

 SIMIELLE, M. E. Atlas Geográfico Escolar. 33ª ed. São Paulo: Ática, 2002. 

 Músicas e filmes, quadrinhos, reportagens de jornais, revistas, internet. 

 

Avaliação:  

 Observação de atitudes e valores. 

 Atividades escritas e orais. 

 Confecção de mapas. 

 Análise de textos, filmes, músicas, imagens, etc. 

 

Referências:  

CARVALHO, M. B.; PEREIRA, D. A. C. Geografias do Mundo: fronteiras 2. ed. 

São Paulo: FTD, 2012. 
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Disciplina: Língua Inglesa Departamento: Língua Inglesa

Nível: Ensino Fundamental Série: 8ª                    Turma: A/B
CH anual: 80 CH semanal: 2 horas
Professores responsáveis: Layssa Gabriela, Newton Murce e Magali Saddi
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades
integradas: compreensão e produção oral e escrita, com o uso de textos (literários e não
literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão de temas
transversais.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em
atividades de compreensão e produção oral e escrita, por meio de textos literários e não
literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas entre
outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais como arte
e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo transdisciplinar ao
longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate).

Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. Uma aula será destinada à
exploração de materiais que não o livro didático. A outra aula será dada tendo como base o
livro didático. O formato das aulas varia de modo a proporcionar diversidade de recursos
facilitadores da aprendizagem e geradores de motivação. Dentre os tipos de aula discutidos,
encontram-se: 

 aulas expositivas dialogadas

 desenvolvimento de projetos em grupo

 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte

 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/
conceitos específicos

 debates e discussões direcionadas

 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas

 músicas e filmes

 apresentação de seminários

 confecção de cartazes



Conteúdos: 
A 8ª série faz parte do projeto de pesquisa Adaptação e complementação de matérias
didáticos para o ensino de línguas estrangeiras na educação básica II, por isso, grande
parte do material utilizado em sala de aula trata-se de contos de fada, poesias, músicas, filmes,
dentre outros. O livro ALIVE! é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o ensino de
gramática e vocabulário, além de funções comunicativas, facilitando o estudo por parte dos
alunos. As 8 unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, assim divididas: 1ª
escala: Unidades 1 e 2; 2ª escala: Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª escala:
Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos conteúdos, na
medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao longo do ano
de 2016. Além disso, havendo necessidade e/ou interesse, poderá haver mudanças na
seleção/corte do conteúdo de algumas unidades, bem como em sua ordem sequencial.

Material didático: Livro didático ALIVE 8ª, caderno, pasta de elástico, dicionário
bilíngue, lápis de cor, tesoura, handouts, livros literários.

Avaliação: 
Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e envolvimento nas
atividades desenvolvidas ao longo das aulas. Portanto, a assiduidade e a pontualidade se fazem
primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre outros) e orais
(entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a turma para a
composição das notas da escala. O aluno que apresentar um número de faltas igual ou superior
a 25% ficará com conceito negativo independente das atividades por ele apresentadas. 

Referências: MENEZES, V.; TAVARES, K.; BRAGA, J.; FRANCO, C.ALIVE –
ENSINO FUNDAMENTAL II 8º ANO. AÁGUA BRANCA-SP: SM DIDÁTICOS, 2014.
FREIRE, S. M.; MURCE, N. O ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras:
algumas considerações sobre o corpo. Solta a Voz, vol. 20, n. 1, p. 73-86, 2009.
MURCE FILHO, N. F. A poesia e o ensino de línguas. Solta a Voz. Vol. 16, n. 1,
já/jun., 2005. P. 79-88.
PEREIRA, E. F. de O.; DUARTE, M. S. Contação de histórias em aulas de línguas.
Solta a Voz. Vol. 17, jan/jun., 2006. p. 27-34.
PEREIRA, E. F. de O.; DUARTE, M. S. Histórias em aulas de língua inglesa. In:
RODRIGUES, E. B. T. ANTUNES, S. F. (Org.). Contação de histórias: uma
metodologia de incentivo à leitura. SEE/Go, 2007.
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Disciplina: MATEMÁTICA Departamento: MATEMÁTICA

Nível: ENSINO FUNDAMENTAL Série:    8ª                Turma: A/B

CH anual: 160 h/a CH semanal: 4 h/a

Prof(a) responsável: GENE MARIA VIEIRA LYRA-SILVA

Ementa: 
Um dos importantes trabalhos a serem desenvolvidos nesta série é a ampliação do
campo algébrico: equações de duas variáveis e sistemas. Percepção de que as
formas tridimensionais podem ser planificadas. Classificação de ângulos e polígonos.
Relação de paralelismo e ângulos. Ampliação das operações: potenciação e
radiciação. Atividades que relacionam os números decimais com situações
contextualizadas. Análise de situações com proporcionalidade em geometria.
Abordagem dos aspectos históricos da construção do conhecimento matemático.
Situações que envolvem volume, capacidade e área. Conceitos geométricos que
desenvolvem a simetria de figuras. Estatística: leitura de gráficos e tabelas, calcular e
analisar possibilidades e chances, pesquisa por amostragem.

Objetivos: 
Espera-se que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre a álgebra e construa
novos significados para ela, com base na sua utilização no contexto social e em
situações- problema. Reconheça as diferentes situações-problema e suas possíveis
soluções utilizando o conhecimento matemático. Identifique as formas geométricas e
estabeleça relações entre elas e suas representações planas e espaciais. Reconheça
as diferentes notações dos números racionais e interprete suas operações. Analise
problemas históricos que motivaram a criação das diferentes grandezas. Saber
selecionar e utilizar procedimentos de cálculo. Reconhecer as representações
algébricas traduzidas de situações-problema. Analise informações, construa e
interprete tabelas e gráficos organizados estatisticamente.

Metodologia: 
 Aulas expositivas dialogadas, isto é, com a participação ativa dos alunos

nas discussões dos conteúdos abordados (temas mais complexos).

 Trabalhos em grupo e interação professor-turma (resolução de problemas).

 Aulas práticas utilizando instrumentos apropriados, o espaço físico e o
laboratório da escola com relatórios (geometria e construções
geométricas).



 Pesquisas e apresentação dos resultados em seminários (ênfase na leitura
e interpretação da linguagem matemática).

 Projetos interdisciplinares:

1) Leitura e escrita matemática: Será desenvolvido trabalho pedagógico de
leitura e interpretação do texto matemático. Conceitos envolvidos e o
uso de termos específicos matemáticos. Palavras que têm significados
diferentes na matemática e fora dela (ex: total, diferença, ímpar, média,
volume, produto) podem se constituir em obstáculos para que a
compreensão ocorra.

2) Proposição de passeio pedagógico: Visitar, apreciar e estudar um
espaço da cidade de Goiânia. Se possível, junto com as disciplinas de
história e artes. O passeio proposto permitirá aos estudantes, em
matemática, desenvolver conteúdos matemáticos de maneira cultural,
criativa e significativa.

Conteúdos: 
EIXOS ESTRUTURAIS

Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados

Números Primos 
1. Números que originam outros; 
2. Decomposição em fatores
primos; 
3. Cálculo do MMC. 

Equações 
1. Fórmulas e Equações; 
2. Resolvendo Equações; 

Cálculo Algébrico 
1. Deduzindo Fórmulas; 
2. Cálculos Algébricos; 
3. Polinômios; 
4. Operações com polinômios 
5. Produtos notáveis; 

Potências e Raízes 
1. Propriedades da Potência; 
2. Raízes; 
3. Extraindo Raízes; 

Sistemas Algébricos 
1. Método da Adição; 
2. Método da Substituição. 

Medidas 
1. Instrumentos de unidades de
medidas; 
2. Unidades mais usadas do
sistema métrico; 

Construção Geométrica 
1. Instrumentos de Desenho; 
2. A construção de formas
geométricas; 

Ângulos, Paralelas e
Polígonos 

1. Ângulos Notáveis e
propriedades; 
2. Soma das medidas dos
ângulos internos de triângulo; 
3. Soma de mediadas dos
ângulos internos de um
polígono; 

Desenho de Figuras 
1. Desenho sobre malha; 
2. Planificação; 

Área e Volumes 
1. Cálculo de áreas e volumes; 
2. Fórmulas para o cálculo de
áreas e volumes; 
3. Teorema de Pitágoras. 

Estatística 
1. Possibilidades e chances; 
2. Gráficos; 
3. Tratamentos de dados e
informações.

Material didático: 
Sala de aula, laboratório de matemática e de informática, jogos, livro didático, livros
paradidáticos, jornais e revistas, aparelhos audiovisuais, calculadora, material de
desenho geométrico, outros.
Livro adotado: 
Projeto Teláris - Matemática - 8º Ano; Autor:  Luiz Roberto Dante; 
Editora: Ática Categoria: Didáticos / 6º ao 9º Ano. 
Perspectiva: Contextualizada, interdisciplinar, organizada, instigante e atual. A
coleção contempla em todos os volumes de maneira integrada os três eixos
adotados pela Subárea. As unidades também desenvolvem tópicos de História da
Matemática.

javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();
javascript:PesquisaCategoria();


Avaliação: 
A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como
se está realizando o processo ensino-aprendizagem. Sua função tem duas
dimensões: social (capacidade matemática para a vida sociocultural) e pedagógica
(capacidade de reelaborar conceitos e procedimentos matemáticos). Ela deve ser
entendida como processo de acompanhamento da construção de conceitos, da
utilização de procedimentos e da observação de atitudes dos alunos para o
professor desenvolver o seu trabalho pedagógico. 
O conceito final de cada escala se fundamenta em três instrumentos sistemáticos
de uma avaliação diversificada e contínua, que auxilie e oriente o professor e o
aluno: 
Produtividade; Avaliações escritas individuais/Sondagem; Participação/atitudes

Atendimento: O aluno tem o direito a um horário semanal previamente fixado e no
período da tarde, com a professora da turma para que possa ser acompanhado em
suas dúvidas e dificuldades em relação aos conteúdos da disciplina e
aprofundamento de seus estudos. Os alunos também terão monitores de
matemática com horários fixos à disposição para auxiliarem na compreensão do
conteúdo de atividades solicitadas O atendimento será obrigatório quando for
encaminhado pela professora e comunicado aos responsáveis. 

Referências: 

BIANCHINI, E. Matemática: 6, 7, 8 e 9. São Paulo: Moderna, 2011.
D´AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre educação matemática –
Campinas: Summus, 1986.

IMENES, L. M., LELLIS, M. Matemática: 5, 6, 7 e 8. São Paulo: Moderna, 2010. 
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e
recriando a prática.  Salvador: Malabares. 2005.
MACHADO, N. J.  Matemática e Educação. São Paulo: Cortez, 1992. 
_______________ Matemática e Língua Materna. São Paulo: Cortez, 1990.
POLYA. G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro. Editora Interciência,
1978.
Movimentos Artísticos, disponível em:
http://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/art-deco/ e
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/matematica-em-toda-parte-2-matematica-na-ci
dade

http://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/art-deco/
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/matematica-em-toda-parte-2-matematica-na-cidade
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/matematica-em-toda-parte-2-matematica-na-cidade
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Disciplina: Língua Portuguesa Departamento: Português 

Nível: Fundamental Série:       8º              Turmas: A  

CH anual: 160 CH semanal: 08 

Prof(a) responsável: Deise Nanci de Castro Mesquita 

Ementa:  

Textos verbais e não verbais. Tipos textuais. Gêneros discursivos. Elementos 

linguísticos e sua funcionalidade. Denotação e conotação. Metáfora e metonímia. 

Atividades de compreensão e os propósitos comunicativos da semântica e seu 

conteúdo. Elaboração e compreensão textual. Variação linguística. 

Objetivos:  

Geral: compreender e utilizar a língua portuguesa em situações comunicativas 

apresentadas em diferentes tipologias e gêneros textuais, a partir da leitura e análise de 

obras literárias e de produções textuais contemporâneas.  

Específicos: identificar os mecanismos que sustentam a textualidade do discurso 

moderno, sua materialidade linguística e relação com aspectos sócio-histórico-

culturais; reconhecer as manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos 

sociais, valorizando sua riqueza e superando sua discriminação; observar o trabalho 

simbólico, os deslocamentos operados pela palavra e as marcas linguístico-

comunicacionais que orientam seus usos; e refletir criticamente sobre o tema abordado, 

buscando propostas de intervenção que demonstrem respeito aos direitos humanos. 

Metodologia:  

Aula expositiva dialogada, pesquisa, leitura e apresentação oral e escrita, conjunta e 

individual: análise e discussão sobre as interpretações feitas dos textos e das obras 

literárias lidas, relacionando-as com as vivências do grupo; identificação da trama 

apresentada e síntese escrita de análise selecionada; leitura interpretativa de falas de 

narradores e de diálogos de personagens; dramatização e apresentação oral de casos 

excepcionais (reais ou inventados), nos moldes contados pelos personagens; escrita e 

reescrita de textos de diferentes gêneros e tipologias, segundo o padrão normativo e a 

recente revisão ortográfica da língua portuguesa; seleção de produções textuais 

individuais de qualidade, utilizadas como texto referência para os exercícios avaliativos 

quinzenais do grupo e publicação virtual em sites escolares. Cada tema tratado nas 

leituras apresenta interface com os conteúdos apresentados e aprendidos nas outras 

disciplinas do currículo escolar. 

Conteúdos:  

Oralidade: exposição oral, debate, seminário, dramatização.  

Leitura: obras literárias e textos veiculados nas diversas mídias e eventos da vida 

cotidiana, com ênfase nos gêneros discursivos: conto, poema, teatro, romance, crônica, 

relato, artigo de opinião, carta pessoal e formal, resenha crítica, blog, e-mail, entrevista 

etc.  



Escrita: produção em pares, grupo e individual de textos nos gêneros: conto, crônica, 

poema, relato, resenha crítica, artigo de opinião, carta de leitor, carta pessoal e 

mensagem eletrônica.  

Análise linguística: as regras gramaticais e seu caráter de funcionalidade - 

compreensão e uso dos propósitos comunicativos; compreensão e elaboração textual 

resultantes da conjunção de fatores internos e externos à língua; análise linguístico-

pragmática de fenômenos como: variação linguística, classe de palavras, organização 

da oração, acentuação e pontuação etc. 

Material (para)didático:  

Obras literárias: 1) A Menina Sem Palavras. Autor: Mia Couto. Editora: Companhia da 

Letras. 2) Fragosas Brenhas do Mataréu. Autor: Ricardo Azevedo. Editora: Ática. 3) 

Macbeth. Autor: William Shakespeare / Adaptação Stephen Haynes. Editora: 

Companhia Editora Nacional. 4)  Obra:  Coletânea  de  poemas - Livros  disponíveis  

na Biblioteca do CEPAE/UFG. 5) Obra: Adolescer (em)frente e verso. Autor: 

Marcinha Girola. Livro GRÁTIS em PDF pelo site:http://www.elivros. 

Avaliação:  

Avaliação diária, processual e contínua de atividades de leitura, produção escrita, 

apresentação de seminários e trabalhos, individuais, em pares e grupos. 

Quinzenalmente, são desenvolvidos exercícios avaliativos escritos individuais. No final 

de cada escala, é feita uma autoavaliação. Os critérios adotados levam em conta a 

frequência, a participação oral e a produção escrita. 

Referências:  

ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábolas, 

2009. 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 

____________. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

NOVO DICIONÁRIO ELETRÔNICO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

VERSÃO 7.0.  

5ª ed. Paraná: Regis Ltda., 2010. 

MARCUSCHI. L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábolas, 2008. 
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Disciplina: Espanhol Departamento: Língua Estrangeira-
Espanhol

Nível: Fundamental Série:               8     Turma: A e B
CH anual: 80h CH semanal: 2h
Prof(a) responsável: Iris Oliveira de Carvalho
Ementa: 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa e proporcionar as ferramentas
necessárias para que ele possa interagir nas várias situações y contextos
comunicativos.
Objetivos: 
No intuito de contribuir para a formação do educando, no que tange ao seu
desenvolvimento linguístico e cultural, seguindo os propósitos que configuram o EF
como momento de envolvimento com o conhecimento e instrumento para o
autoconhecimento do aprendiz como sujeito e como cidadão, a Língua Espanhola
organiza sua participação no 6º ano e visa explorar os conhecimentos prévios do
aprendiz e utilizá-los para estabelecer relações com outras culturas. 
Metodologia: 
O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades desenvolvidas em Língua
Espanhola respeitarão essas diretrizes. Por meio do uso de livro didático, canções,
jogos, trabalhos orais e escritos, filmes e da interação com os colegas e com o
professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar no universo cultural e
pluralizado. Para esta fase, faremos dois encontros semanais de 45 minutos durante
o ano.

Conteúdos: 
1. verbos gustar y encantar 11 recomendaciones 
2. pronombres complemento 12. formalidad e informalidad
3.  expresar opinión 13. los pronombres
4.  verbos gustar, parecer, creer, pensar 14. verbos en futuro
5.  usos del “vos” 15. planear actividades 
6.  el vestuario 16. perífrasis Ir a + infinitivo
7.  los colores 17. medio ambiente
8.  los deportes 18.  consumo de agua 
9.  accesorios e instrumentos                               19. Verbos en imperativo

   10. usos de los verbos jugar y hacer                     20. Géneros textuales

Material didático: 
O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto pela unidade 8 do Livro
Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 1 e por 4 unidades (1, 2, 3 e 4) do
Livro Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 2 – Libro del Alumno- Editora
SGEL
Avaliação: 
Em cada uma das 4 escalas os alunos realizarão as seguintes atividades avaliativas:



prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos), tarefas e
atividades avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula
também serão avaliadas. 
Referências: 
OSMAN, S.; ELIAS, N.; REIS, P. Curso de Español Conecta - Volumen 1 – Libro del
Alumno- Madrid España:  SGEL, 2011.
OSMAN, S.; ELIAS, N.; REIS, P. Curso de Español Conecta - Volumen 2 – Libro del
Alumno- Madrid España:  SGEL, 2011.



8º ano/ Turmas A e B 

Profº: Allysson Fernandes Garcia 

Carga horária semanal: 3 aulas 

Carga horária anual: 120 horas 

 

1. EMENTA: A disciplina visa discutir a formação do período convencionalmente chamado de Idade 

Moderna, bem como a transição para a Idade Contemporânea. Também pretende discutir o tema “A 

consolidação do capitalismo e da ordem burguesa na Europa” e a formação dos estados nacionais na 

América. Na abordagem dos processos revolucionários na Europa e da luta pela independência na 

América, destacam-se os conflitos entre os diferentes grupos sociais, as propostas por eles defendidas 

e a caracterização das formas de organização social, econômica e política resultantes desses contextos 

históricos. 

 

2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS 

 

2.1. Estado e Poder 

Problematização com o presente: Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Abuso de poder e 

interesse público 

- O Absolutismo: Estado e poder 

- As Revoluções Inglesas: a burguesia no poder 

- A Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo 

- Mudanças econômicas e sociais 

- A formação da classe operária: consciência de classe 

- Críticas ao capitalismo: socialismo e anarquismo 

 

2. 2. Cidadania e Participação Popular 

Problematização com o presente: A importância dos direitos humanos e sua banalização na 

atualidade. 

- A França no século XVIII: política, economia e sociedade 

- Revolução Francesa e a instituição da ordem burguesa 

- Símbolos da Revolução Francesa: a construção da nação e dos ideais de República 

- Fases da Revolução: projetos políticos em disputa 

- O governo de Napoleão: o poder personificado 

 

2.3. Rupturas políticas e diversidade cultural 



Problematização com o presente: Herói!!!??? 

- A estrutura colonial (América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa) 

- Da resistência à independência 

- A Independência na América Inglesa: República e democracia 

- Independência na América espanhola 

- A América espanhola no século XVIII 

- Diferentes projetos de independência 

- Transformações na América Portuguesa no século XVIII 

- Independência da América Portuguesa 

- Exploração e revoltas 

- A corte na América e o processo de independência 

 

2.4. Identidade Nacional: a formação dos Estados Nacionais na América 

Problematização com o presente: O que faz do Brasil, Brasil? 

- Formação e consolidação dos Estados Unidos 

- Os estados nacionais na América de colonização espanhola 

- A formação da nação brasileira 

- A construção do Estado imperial (Do Primeiro Reinado à Regência) 

- Conflitos e revoltas 

- Segundo Reinado: consolidação do Império 

- Expansão econômica e transformações nas relações de trabalho (Organização econômica e social) 

 

 


