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Educação e Assistência Social - Brasil

ROTEIRO DE ESTUDO – 1º BIMESTRE/2018
ENS. FUNDAMENTAL

Período: 15/01/2018 à 20/03/2018

LÍNGUA PORTUGUESA
 Leitura, interpretação e

compreensão de textos
 Classes gramaticais e Análise
morfológica
 Conjunções
 Análise sintática
 Predicativo do objeto
 Predicado verbo-nominal
 Livro paradidático: O médico e o
monstro.

HISTÓRIA


Unidade 1
- Capítulo 1: O Iluminismo
- Capítulo 2: A Formação dos
Estados Unidos
 Unidade 2
- Capítulo 1: A Revolução
Francesa
 Unidade 3
- Capítulo 1: A Revolução
Industrial

REDAÇÃO E EXPRESSÃO
 Tipologia textual: narração,

descrição e dissertação (revisão)
 Conto (revisão)
 A conectividade – elementos de
coesão
 Texto biográfico e autobiográfico.
 Crônica narrativa: elementos e
estrutura.
 Livro paradidático: O médico e o

monstro
INGLÊS
 Verb Be - Simple past ( afirm, neg,

int)
 There be - Present / Past (afirm, neg,
int)
 Subject and object pronouns
 Reading Comprehension

ENS. DA ARTE



Capítulo 1: Cor, espaço e tempo.
Capítulo 2: Som e invenção.

ED. FÍSICA



Avaliação física e saúde e IMC.
Voleibol e Futsal: fundamentos e
regras.

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS
Unidade 1 - O ser humano
- A espécie humana
- A organização do corpo humano
- Células
- Tecido
Unidade 2 - Alimentação e digestão
- A alimentação
- Sistema digestório
NOÇÕES DE FÍSICA



 Expedição 1 - Espaço mundial:

diversidade e regionalização.

MATEMÁTICA/ GEOMETRIA

 Expedição 2 - Mundo Global:

origens e desafios.
FILOSOFIA


Unidade 1: Razão e
conhecimento
- Capítulo1 A razão é a fonte do
conhecimento verdadeiro.
- Capítulo1: O Racionalismo de
Espinosa e Leibniz.

Introdução a Física
Introdução a Cinemática
(material apostilado)

 Conjuntos numéricos (revisão)
 Conjunto dos números IN, Z, Q, II e IR.
 Cálculo algébrico: expressão algébrica e

valor numérico.
 Retas e ângulos. (revisão)
 Circunferência

ED. AMBIENTAL


ENS. RELIGIOSO
Deus acima de tudo
 Quem é Deus? Como entender
Deus? Como se ama a Deus?
 Como a Filosofia vê Deus?
 Como a ciência vê Deus?
 O amor à Deus na tradição
judaico cristã, islâmica e
hindu.

Educação ambiental: conceito,
importância e desafios.
- Introdução à Educação
Ambiental e seu histórico.
 Meio ambiente, meu ambiente.
- Sociedade sustentável e
cidades autossustentáveis.
- Ações ambientais na escola.
 Reconhecendo o lugar onde fica
a escola.

Campanha da Fraternidade
 Tema – Fraternidade e superação
da violência. Lema: Em Cristo
somos todos irmãos (Mt 23,8)

* Os conteúdos acima descritos podem ser cumulativos ao longo do ano letivo.
DATA

CRONOGRAMA

20/01/18
Requerimento de
2ª chamada
12 e 13/02/18
14/02/18
1º Bim: 03/04/18
2º Bim: 19/06/18
07/04/18(sábado)
29/03 a 01/04/18
21/04/18
31/05/18
15 a 21/06/2018
25 a 28/06/2018
02/08/18 (5ª feira)

Reunião de pais 8º ano (sábado às 10h) /Local: auditório do colégio
A entrega do requerimento de 2ª chamada ao aluno, para que se efetive o pagamento da taxa na tesouraria da
escola, dar-se-á no segundo dia útil após a realização da prova perdida.
Horário de Funcionamento da secretaria: Manhã (segunda a sexta de 7hàs 12h);
Tarde (segunda a quinta de 13h30 às 17h e na sexta de 13h30 às 16h).
Carnaval
Cinzas
Previsão da entrega de boletim
Plantão Pedagógico para atendimento aos pais ou responsáveis em horário a ser divulgado.
Obs.: comparecer ao plantão com o boletim do (a) aluno (a) em mãos.
Tríduo Pascal / Páscoa
Tiradentes
Corpus Christi
Jogos Internos
Recuperação Paralela: é destinada exclusivamente para os alunos com menos de 14 pontos na somatória
da média do 1º semestre.
Retorno às aulas

O Roteiro de Estudo (1º bimestre) encontra-se disponível no site do colégio – www.cscs.com.br

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 1º SEMESTRE 2018
DATA

DATA

1º BIM

2º BIM

19/02/18
(2ª f.)

04/05/18
(6ª f.)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

20/02/18
(3ª f.)

07/05/18
(2ª f.)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

21/02/18
(4ª f.)

08/05/18
(3ª f.)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Ciências / N. Física

22/02/18
(5ª f.)

09/05/18
(4ª f.)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

História/ Geografia /
Filosofia

14/03/18
(4ª f.)

04/06/18
(2ª f.)

SIMULADO
BLOCO I

Língua Portuguesa/
Redação/ Inglês

15 Questões de múltipla escolha para cada
disciplina, exceto Redação que constará de produção
textual, baseada no livro paradidático, com o valor de
10 pts referente a nota do simulado.

16/03/18
(6ª f.)

06/06/18
(4ª f.)

SIMULADO
BLOCO II

História/
Geografia/ Filosofia

15 Questões
disciplina.

19/03/18
(2ª f.)

08/06/18
(6ª f.)

SIMULADO
BLOCO III

Atividades realizadas
em sala de aula

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO
CONTINUA/
SIMULADO

DISCIPLINAS

Língua Portuguesa/
Redação/ Inglês

Matemática /
Ed. Ambiental

Matemática/
Ciências/ N. Física
Ensino Religioso,
Educação Física e
Arte

AVALIAÇÃO
Questões de múltipla escolha totalizando 50% da
pontuação da prova e 50% da pontuação da prova
distribuídos em questões discursivas.
Língua Portuguesa: Inclui-se a prova questões
referentes ao livro paradidático na AC.
Redação: produção textual da AC(10pts) +
produção textual do Simulado (10,0pts).
Inglês: prova 8,0 pts e 2,0 pts de atividades de
classe.
Questões de múltipla escolha totalizando 50% da
pontuação da prova e 50% da pontuação da prova
distribuídos em questões discursivas.
Ed. Ambiental: aplicação de prova de AC com base
em interpretação de textos e análise de questões
relacionados aos conteúdos de classe.
OBS: Na disciplina Ed. Ambiental os alunos não
realizam simulado, apenas AC e 10pts de
atividades de sala.
Ciências e Matemática: prova 8,0 pts e 2,0 pts de
atividades de classe.

de

múltipla

escolha

para

cada

15 Questões de múltipla escolha para cada
disciplina.
Nestas disciplinas serão aplicados instrumentos
avaliativos em sala de aula, totalizando 10 pontos
correspondentes a AC e 10 pontos correspondestes
ao simulado.

2ª CHAMADA – HORÁRIO 14h 30
1º BIM

2º BIM

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

26/02/18 (2ª feira)
27/02/18 (3ª feira)

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
AVALIAÇÃO CONTÍNUA
AVALIAÇÃO CONTÍNUA

L. Portuguesa / Redação/ Inglês
História / Geografia/ Filosofia

28/02/18 (4ª feira)

10/05/18 (5ª feira)
11/05/18 (6ª feira)
14/05/18 (2ª feira)

Matemática/ Ciências /N. Física/ Ed. Ambiental

20/03/18 (3ª feira)

11/06/18 (2ª feira)

SIMULADO (BLOCO 1)

L. Portuguesa / Redação/ Inglês

21/03/18 (4ª feira)
22/03/18 (5ª feira)

12/06/18 (3ª feira)

SIMULADO (BLOCO 2)

História / Geografia/ Filosofia

13/06/18 (4ª feira)

SIMULADO (BLOCO 3)

Matemática/ Ciências /N. Física

Lembramos que as atividades avaliativas de 2ª chamada acontecerão sempre no turno da tarde
 Calendário de Avaliações poderá sofrer alterações, caso haja necessidade.

Orientações:
Obs.1: Informamos que em cada bimestre acontecerá dois momentos para a segunda chamada: um período correspondente a ausência na
avaliação contínua e outro correspondente a ausência no simulado.
Obs.2: Em caso de falta do (a) aluno (a) com perda de atividade avaliativa, o responsável deverá justificar no prazo máximo de 48 horas,
mediante a apresentação de atestado médico, para ter direito a atividade de 2ª chamada.
Obs.3: As avaliações contínuas poderão variar de pontuação de acordo com a dinâmica do planejamento dos conteúdos de cada bimestre.
Exemplo: 8,0 pts. (prova) e mais 2,0 pts. (atividades / trabalhos)
Obs.4: Caso o aluno falte por motivo de força maior é necessário que a família entre em contato com a coordenação para justificar sua
ausência.

““O tempo passa, exceto Deus e o que foi feito por seu amor. ”
Be. Savina Petrilli

O Roteiro de Estudo (1º bimestre) encontra-se disponível no site do colégio – www.cscs.com.br

