
 

 

 

 

 

 

2020  

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Alessandra Clair de Castilho e Luciana Romano Fontes Brandão 

 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Realizar a leitura por fruição e como objeto de estudo, proporcionando           
a troca de experiências entre os alunos e o diálogo com o livro. 

✓ Expressar-se por escrito e oralmente de acordo com a situação. 

✓ Flexionar e realizar a concordância entre as palavras na frase/no          
texto. 

✓ Ampliar vocabulário. 

✓ Entender os processos de formação de palavras e ampliar os          
conhecimentos sobre a ortografia oficial. 

✓ Analisar e conhecer a estrutura da crônica, desenvolvendo a         
capacidade de escrever textos literários a partir do cotidiano. 

✓ Conhecer a crônica (jornalística e literária), ser capaz de interpretá-la,          
replicá-la e produzi-la. 

✓ Identificar e analisar sujeitos, empregando os diversos tipos a favor da           
intencionalidade do texto. 

✓ Compreender as vozes do verbo, saber analisá-las e convertê-las de          
acordo com os objetivos do texto. 

✓ Ler, interpretar, replicar e produzir paródias e haicais. 

✓ Ler e conhecer os elementos estruturais da reportagem, ser capaz de           
analisá-la e produzi-la. 
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✓ Reconhecer o artigo de opinião e sua estrutura, ser capaz de           
replicá-lo e produzi-lo. 

✓ Compreender e analisar sintaticamente os elementos do predicado        
verbo-nominal. 

✓ Conhecer as possibilidades de acepção das palavras e textos,         
identificando conotação e denotação. 

✓ Tomar conhecimento dos conteúdos relativos à língua considerada        
culta: ortoepia, prosódia, ortografia. 

✓ Analisar e conhecer a estrutura do texto teatral escrito, desenvolvendo          
a capacidade de escrever roteiros a partir de narrativas. 

✓ Conjugar e analisar verbos no imperativo, utilizando-o       
conscientemente na produção de textos. 

✓ Conhecer e saber utilizar a pontuação de modo a contribuir para a            
expressividade e o sentido do texto. 

✓ Produzir e analisar textos publicitários. 

✓ Reconhecer o complemento nominal e entender sua função na         
construção do texto. 

✓  Conhecer e estar apto a utilizar aposto e vocativo. 

✓ Ler e conhecer o gênero carta argumentativa, ser capaz de          
interpretá-lo, replicá-lo e produzi-lo. 

✓ Instrumentar-se a pesquisar em obras referenciais, compreendendo       
sua organização e treinando a composição desse gênero. 

✓ Pesquisar, planejar e apresentar seminários. 
✓ Conhecer e analisar semanticamente as conjunções, apropriar-se       

desse conteúdo a fim de empregá-lo consciente e intencionalmente na          
produção de textos. 

✓ Diferenciar o período simples do composto, saber reconhecer as         
relações de coordenação ou subordinação entre as orações,        
empregar esse conteúdo na compreensão de textos e na produção          
dos mesmos. 
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HISTÓRIA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: História 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Leo Rodrigues 

CONTEÚDOS 

✓ A queda do Antigo Regime. 

✓ Iluminismo. 

✓ Independência dos EUA. 

✓ Revolução Francesa. 

✓ Revolução Industrial. 

✓ Independência do Brasil. 

✓ Primeiro e Segundo Reinados. 

✓ Segunda revolução industrial e formação das metrópoles. 

✓ Imperialismo e neocolonialismo. 

✓ Abolição da escravidão no Brasil. 

✓ Imigração: projeto de um novo Brasil. 

✓ Proclamação da república no Brasil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

✓ Contextualizar o Iluminismo. 

✓ Refletir sobre a importância do Iluminismo como base para o          
pensamento moderno. 

✓ Estudar o processo de formação dos Estados Unidos da América. 
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✓ Apreender o conceito de revolução. 

✓ Entender o papel da Revolução Francesa na formação do “mundo          
moderno”. 

✓ Pensar sobre o pioneirismo inglês no processo de mecanização da          
produção. 

✓ Relacionar a Revolução Industrial às mudanças sociais ocorridas na         
época. 

✓ Estudar a importância da vinda da família real portuguesa para o           
Brasil. 

✓ Comparar Conjuração Baiana e Mineira. 

✓ Refletir sobre o processo e os desdobramentos sócio-políticos da         
independência brasileira. 

✓ Primeiro e Segundo Reinados. 

✓ Segunda revolução industrial e formação das metrópoles. 

✓ Imperialismo e neocolonialismo. 

✓ Debater sobre a questão: o Brasil é um país racista (abolição da            
escravidão)? 

✓ Entender o processo de construção da identidade nacional do         
brasileiro a partir das imigrações ocorridas no século XIX. 

✓ Refletir sobre o contexto que levou o Brasil a se tornar uma república:             
guerra do Paraguai. questão militar e religiosa. movimento        
republicano. 
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CIÊNCIAS 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Ciências 

Ano Letivo: 2020 

Professor: André Freddi 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar a hierarquia na organização dos seres humanos, de átomos          
a sistemas 

✓ Reconhecer as etapas e processos que compreendem os períodos         
pré-embrionário, embrionário e fetal 

✓ Classificar os nutrientes quanto à sua função 

✓ Discutir práticas para uma dieta equilibrada 

✓ Identificar os órgãos envolvidos no processo de digestão em humanos 

✓ Refletir sobre os elementos que compõem uma alimentação saudável 

✓ Identificar a função das principais estruturas utilizadas na respiração 

✓ Reconhecer as causas de problemas respiratórios 

✓ Compreender a estrutura e o funcionamento do coração 

✓ Diferenciar os tipos de vasos sanguíneos 

✓ Descrever a circulação pulmonar (pequena circulação) e a sistêmica         
(grande circulação) 

✓ Identificar os elementos que compõem o sangue 

✓ Explicar como se dá a integração entre os sistemas digestório,          
respiratório e circulatório a partir da presença de produtos e reagentes           
envolvidos na respiração celular 

✓ Identificar as estruturas e substâncias envolvidas nos processos de         
excreção do corpo humano 

✓ Associar a reprodução sexuada e assexuada com sua capacidade de          
gerar variabilidade genética dentro de uma população 
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✓ Comparar a reprodução dos diferentes grupos de plantas em relação          
às estruturas que possuem, à dependência da água, e às estratégias           
de dispersão 

✓ Identificar os tipos de reprodução e de desenvolvimento dos animais 

✓ Relacionar as estruturas do sistema genital masculino às suas         
respectivas funções no processo de reprodução 

✓ Descrever o papel dos hormônios sexuais no amadurecimento dos         
órgãos do aparelho genital masculino durante a puberdade 

✓ Associar as características morfológicas do espermatozoide ao seu        
papel na reprodução 

✓ Diferenciar os órgãos que compõem o sistema genital feminino de          
acordo com a anatomia e com o funcionamento de cada um desses            
órgãos. Associar os hormônios às fases do ciclo sexual feminino em           
que atuam 

✓ Descrever o desenvolvimento do embrião humano, da fecundação ao         
nascimento 

✓ Avaliar informações sobre o modo de ação, eficácia e a necessidade           
de compartilhar a responsabilidade na escolha da utilização do         
método contraceptivo mais adequado 

✓ Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e estratégias         
para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 

✓ Diferenciar os conceitos de gênero, sexo, identidade de gênero e          
orientação sexual. Argumentar sobre a desigualdade de gênero dentro         
da esfera sociocultural 

✓ Identificar as formas de sustentação e movimentação em seres         
unicelulares. Identificar as formas de sustentação e movimentação em         
plantas. Identificar as formas de sustentação e movimentação em         
animais invertebrados. Identificar as formas de sustentação e        
movimentação em animais vertebrados 

✓ Identificar como os músculos contribuem para o movimento do corpo 

✓ Explicar como se dá a integração dos sistemas ósseo, muscular e           
nervoso 
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✓ Identificar as estruturas e funções das células que constituem o          
sistema nervoso. Explicar como se dá a comunicação entre as células           
do sistema nervoso 

✓ Reconhecer as estruturas que compõem o sistema nervoso e suas          
funções 

✓ Identificar os efeitos das drogas sobre o sistema nervoso 

✓ Relacionar a percepção do ambiente externo aos cinco sentidos que          
compõem o sistema sensorial 

✓ Analisar o uso das fontes de energia não renováveis 

✓ Analisar o uso das fontes de energia renováveis 

✓ Comparar as matrizes energéticas  

✓ Identificar as transformações de energia que ocorrem nos aparelhos         
elétricos 

✓ Analisar o consumo de energia de uma residência 

✓ Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica e           
incentivar hábitos de consumo responsável 

✓ Reconhecer o funcionamento de um circuito elétrico 

✓ Relacionar os dispositivos elétricos e as grandezas físicas associadas         
em um circuito 

✓ Identificar tipos de circuitos elétricos residenciais 

✓ Diferenciar os conceitos de tempo e clima. Identificar os fatores e           
elementos atmosféricos e climáticos importantes para a previsão do         
tempo. Argumentar sobre alterações climáticas regionais e globais        
provocadas pela intervenção humana 

✓ Explicar os movimentos de rotação e translação realizados pela Terra  

✓ Associar a existência de diferentes estações do ano com as          
configurações geomorfológicas do nosso planeta e sua relação com o          
Sol 

✓ Simular a formação dos eclipses por meio da modelagem 

✓ Reconhecer o processamento dos sentidos humanos a partir das         
estruturas que formam o sistema sensorial 
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✓ Identificar os distúrbios relacionados à visão e as lentes corretivas          
adequadas para cada um deles 

✓ Explicar o que são hormônios, como são produzidos e como atuam.           
Associar os hormônios às glândulas que os produzem e à ação que            
desempenham no corpo 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Educação Artística 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Kátia Marcilio 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Utilizar objetos inusitados como ferramenta de pintura  

✓ Desenvolver a criatividade e a imaginação 

✓ Explorar as formas através da modelagem 

✓ Experimentar o desenho em várias superfícies 

✓ Divulgar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e         
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial.  

✓ Conhecer a vida e as obras dos Mestres da Pintura  

✓ Conhecer diferentes formas de representação através do estudo dos         
trabalhos dos grandes Mestres da Pintura 

✓ Explorar diferentes meios de pintura 

✓ Gerar uma consciência ecológica  

✓ Aplicar os conhecimentos adquiridos no decorrer do ano na execução          
de trabalhos tridimensionais 

✓ Evocar memórias de acontecimentos recentes para utilizar como tema         
de uma representação artística 

✓ Criar composições  

✓ Criar produção artística na linguagem visual sobre tema        
predeterminado  

✓ Apreciar diferentes produções artísticas 

✓ Desenvolver o gosto pela arte 
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✓ Conhecer a concepção de Arte e percebê-la como manifestação         
humana dentro de um contexto social 

✓ Conhecer a forma de produzir desenhos através da perspectiva 

✓ Estimular o raciocínio e a imaginação em artes 

✓ Praticar o desenho de memória 

✓ Desenvolver e aumentar a percepção espacial e habilidade manual 

✓ Entrar em contato com a função tanto decorativa como utilitária da           
arte 

✓ Desenvolver o senso de organização espacial 

✓ Desenvolver a capacidade de trabalhar individualmente 

✓ Perceber e explorar os elementos do meio ambiente nos trabalhos 

✓ Desenvolver a fluência, a flexibilidade e a capacidade de         
transformação 

✓ Desenvolver a capacidade de percepção e observação dos elementos         
da realidade 

✓ Conhecer os elementos de uma composição artística e saber se          
expressar através dos mesmos 

✓ Organizar no tempo e no espaço a História da Arte 

✓ Conhecer as manifestações artísticas de povos diversos 

✓ Desenvolver as capacidades de transpor uma ideia para o suporte          
gráfico de percepção e observação 

✓ Conhecer e explorar as possibilidades de uso de cada material gráfico           
e as diferentes tintas, aprendendo a selecioná-los de acordo com as           
necessidades 

✓ Observar, analisar e usar os elementos da realidade em combinação          
com elementos da imaginação 

✓ Usar a imagem como meio de expressão 
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✓ Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo 

✓ Utilizar temas e técnicas de diferentes civilizações para elaborar         
trabalhos 

✓ Conhecer a possibilidade de representação oferecida pela argila e a          
forma correta de manuseá-la 

✓ Observar, analisar e retratar visões da realidade, procurando dar ideia          
de profundidade às representações planas 

✓ Colaborar com a preparação de um evento que envolva toda a escola 

✓ Comparar e estabelecer correlações entre os diferentes tipos de arte 

✓ Trabalhar a imaginação a partir de uma ideia definida, buscando a           
forma de comunicar com precisão e objetividade esta ideia. 
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MATEMÁTICA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Matemática 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Patricia Fraga Borges Maranhão e Priscilla Ramos Carvalho 

 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Compreender os conceitos de dízima periódica simples e composta. 

✓ Obter a fração geratriz de uma dízima periódica. 

✓ Efetuar cálculos envolvendo propriedades de potência. 

✓ Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros. 

✓ Representar números em notação científica. 

✓ Representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

✓ Calcular raízes aproximadas a partir da ideia de operação inversa da           
potenciação. 

✓ Aplicar as propriedades dos radicais na simplificação de expressões. 

✓ Resolver e elaborar problemas envolvendo potências e raízes. 

✓ Calcular uma porcentagem de determinada quantidade. 

✓ Calcular acréscimos e descontos por meio do fator de multiplicação. 

✓ Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

✓ Diferenciar as expressões algébricas racionais das expressões       
algébricas irracionais, bem como as expressões algébricas       
fracionárias das expressões inteiras. 

✓ Identificar as restrições para o cálculo do valor numérico de          
expressões racionais e irracionais. 

✓ Aprofundar o estudo das expressões algébricas, associando-as à        
resolução de situações-problema. 
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✓ Identificar o conjunto solução de equações de primeiro grau com duas           
incógnitas. 

✓ Representar graficamente uma equação de primeiro grau com duas         
incógnitas. 

✓ Resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. 

✓ Resolver e elaborar problemas sobre sistemas de equações do         
primeiro grau com duas incógnitas. 

✓ Resolver equações do 2° grau incompletas. 

✓ Resolver e elaborar problemas que possam ser expressos por         
equações do 2° grau incompletas. 

✓ Diferenciar sequências recursivas de sequências não recursivas. 

✓ Obter os termos de sequências recursivas e não recursivas. 

✓ Reconhecer grandezas proporcionais e não proporcionais. 

✓ Representar no plano cartesiano a relação entre duas grandezas. 

✓ Resolver e elaborar problemas envolvendo variação de grandezas de         
proporcionalidade direta e inversa. 

✓ Provar que dois triângulos são congruentes por meio dos casos de           
congruência de triângulos. 

✓ Identificar os quadriláteros de acordo com suas características        
específicas. 

✓ Determinar medidas desconhecidas em quadriláteros por meio de        
suas propriedades. 

✓ Realizar transformações em polígonos representados no plano       
cartesiano por meio da multiplicação das coordenadas de seus         
vértices por um número inteiro. 

✓ Representar no plano cartesiano polígonos simétricos em relação aos         
eixos e à origem. 
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✓ Identificar situações em que é possível utilizar o princípio multiplicativo          
da contagem. 

✓ Resolver e elaborar problemas envolvendo o princípio multiplicativo da         
contagem. 

✓ Determinar espaços amostrais e probabilidades de eventos       
complementares. 

✓ Utilizar o princípio multiplicativo da contagem no cálculo de         
probabilidades. 

✓ Determinar as medidas de tendência central de um conjunto de dados. 

✓ Identificar o tipo de gráfico mais adequado para representar os dados           
de uma pesquisa. 

✓ Organizar os dados de variáveis discretas e contínuas em forma de           
gráficos. 

✓ Calcular a área de quadriláteros notáveis, triângulos e círculos. 

✓ Resolver problemas de área que requerem conversões de unidades         
de medida. 

✓ Relacionar unidades de medida de volume a unidades de medida de           
capacidade. 

✓ Resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo da capacidade         
de recipientes. 

✓ Conceituar polígonos inscrito e circunscrito.  

✓ Construir polígonos regulares. 

✓ Dividir a circunferência em arcos congruentes.  

✓ Conceituar e desenhar polígonos estrelados. 

✓ Conceituar lugar geométrico, reconhecendo-o como um conjunto de        
pontos com determinada propriedade.  

✓ Identificar a circunferência como o lugar geométrico dos pontos         
equidistantes de determinado ponto.  
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✓ Reconhecer o par de retas paralelas como o lugar geométrico dos           
pontos que estão a uma distância conhecida de determinada reta. 

✓ Reconhecer e construir a mediatriz de um triângulo. 

✓ Determinar o circuncentro de um triângulo. 

✓ Reconhecer e construir a mediana de um triângulo. 

✓ Determinar o baricentro de um triângulo. 

✓ Reconhecer e construir a bissetriz interna de um triângulo. 

✓ Determinar o incentro de um triângulo. 

✓ Identificar e construir as alturas de um triângulo. 

✓ Determinar o ortocentro de um triângulo. 

✓ Identificar a reta mediatriz de um segmento como o lugar geométrico           
dos pontos equidistantes das extremidades desse segmento.  

✓ Reconhecer que o lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas          
retas concorrentes é o par de bissetrizes dos ângulos determinados          
por elas.  

✓ Identificar a mediatriz do segmento-distância entre duas retas        
paralelas como o lugar geométrico dos pontos equidistantes delas.  

✓ Resolver problemas graficamente, empregando o método constituído       
das etapas de interpretação (análise e esboço), roteiro e construção.  

✓ Planejar a resolução de problemas considerando todas as respostas         
possíveis. 

✓ Conceituar e construir as alturas, as medianas, as bissetrizes internas          
e as circunferências inscrita e circunscrita de um triângulo. 

✓ Construir triângulos, quadriláteros e trapézios com régua e compasso,         
empregando suas propriedades e os lugares geométricos.  

✓ Resolver problemas graficamente, empregando o método constituído       
das etapas de interpretação (análise e esboço), roteiro e construção.  
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✓ Construir paralelogramos, retângulos e quadrados com régua e        
compasso, empregando suas propriedades e os lugares geométricos.  

✓ Resolver problemas graficamente, empregando o método constituído       
das etapas de interpretação (análise e esboço), roteiro e construção.  
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LÍNGUA ESPANHOLA 
Série / Ano: 8º Ano 

Disciplina: Língua Espanhola 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Maurício Azevedo de Oliveira 
 
CONTEÚDOS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Desenvolver a capacidade de compreender, produzir e replicar textos         
orais e escritos em Língua Espanhola. 

✓ Compreender filmes com áudio e legendas em língua espanhola. 

✓ Comunicar-se, em aula, apenas no idioma espanhol expondo suas         
ideias e relacionando-se com os demais integrantes. 

✓ Conhecer aspectos da cultura mexicana através de pesquisa e         
trabalho sobre o dia dos mortos.  

✓ Conhecer e utilizar interjeições e onomatopeias através de vídeos de          
animais e situações. 

✓ Conhecer e valorizar a época de ouro da literatura espanhola a partir            
da leitura da obra Don Quijote de La Mancha e dos estudos sobre o              
período em que foi produzido.  

✓ Conhecer os sinais de pontuação para criação de sentido em textos           
escritos. 

✓ Conhecer ritmos musicais através do estudo das características,        
músicas e vídeos. 

✓ Contar sobre ações futuras certas e possíveis, utilizando os tempos          
futuro e condicional, regulares e irregulares. 

✓ Desenvolver a capacidade de compreender, produzir e replicar textos         
orais e escritos em Língua Espanhola. 

✓ Entender as diferenças de sentido das regências verbais e nominais          
entre as línguas espanhola e portuguesa. 
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✓ Estabelecer comparações entre diversos substantivos utilizando os       
graus dos adjetivos.  

✓ Estabelecer relações entre termos de uma oração utilizando        
pronomes relativos. 

✓ Estabelecer uma comunicação por telefone, utilizando elementos       
necessários. 

✓ Estudar textos de histórias em quadrinhos. 

✓ Explicar estados físicos e doenças. 

✓ Expressar-se sobre acontecimentos passados utilizando os verbos       
irregulares nos pretéritos simples e composto. 

✓ Falar de fatos que ocorreram antes de um passado conhecido,          
utilizando o pretérito mais que perfeito. 

✓ Falar sobre meios de comunicação, criando situações e cenas nas          
quais eles seriam utilizados. 

✓ Ler e compreender narrativas mitológicas e textos explicativos e         
dissertativos. 

✓ Perceber a importância da Língua Espanhola, valorizando-a e fazendo         
uso dela como segunda língua. 

✓ Produzir quadros comparativos enfatizando as características de dois        
ou mais termos. 

✓ Produzir textos orais e escritos sobre planetas e sistema solar. 

✓ Produzir um jornal com informações referentes ao colégio, ao Brasil e           
aos países hispano-americanos a partir da leitura de jornais         
hispânicos e do estudo do gênero jornalístico. 

✓ Reconhecer e diferenciar palavras que têm a grafia semelhante em          
português e espanhol, mas apresentam significados distintos. 

✓ Reconhecer informações e aplicá-las em situações pré-elaboradas. 
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✓ Treinar habilidades de fala, não só na pronúncia do idioma, mas           
também na estrutura dos recursos usados na oralidade. 

✓ Utilizar as conjunções na produção de sentenças, adequando-as ao         
valor semântico estabelecido pelos elementos de uma frase. 

✓ Utilizar corretamente as regras de acentuação de hiatos. 

✓ Utilizar corretamente os diferentes tipos de porquês. 

 
  

Ensino Fundamental  – CNPJ: 68.316.793/0001-96  – Colégio autorizado pela COGSP-DOE-09.01.93 
Rua Ferdinando Galiani, 80 – Vila Mariana – São Paulo (SP) – 04112-050 - Tel.(11) 5908-0019 / (11) 5904-2456 -  Site: www.oshiman.com.br

20 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Educação Física 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Akemi Kimura / Rafael Chiavinato 
 

CONTEÚDOS 
✓ Avaliação Biométrica (bimestral) 

✓ Medidas: peso e estatura 

✓ Basquetebol: 

o Histórico 
o Regras 
o Movimentação 
o Passes 
o Arremessos 
o Sistema de jogo 
o Jogo 

✓ Cultura Corporal de movimento: 

o Ginástica Geral  
o Construção de jogos (Construir jogos a partir de habilidades         

pré-definidas). 
o Reconstrução de jogos (Reconstruir as regras de desportos        

tradicionais a fim de aumentar ou igualar a dificuldade). 

✓ Revisão dos conteúdos da educação física a se entender: Dança,          
Luta, Ginástica, Atletismo, Jogos.  

✓ Saúde e bem-estar físico 

o  Alimentação 
o  Obesidade 
o  Doenças ligadas à alimentação 

✓ Undokai 
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o Participação na montagem 
o Auxílio na organização do evento 

✓ Torneio Interclasses 

✓ Feira Cultural. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Levar o aluno a: Adquirir, Reproduzir e Aperfeiçoar as habilidades          
motoras: locomoção, manipulação e estabilização. 

✓ Favorecer o desenvolvimento das capacidades físicas. 

✓ Desenvolver o gosto e o prazer pela prática de atividades motoras. 

✓ Oferecer subsídios para desenvolver de um senso crítico apurado. 

✓ Saber fazer uso dos materiais específicos de Educação Física tanto          
em aula como fora dela. 

✓ Compreender a importância da prática de atividades físicas como         
forma de promoção da saúde mental e corporal. 

✓ Conhecer e compreender o funcionamento do seu corpo nas diversas          
situações do cotidiano. 

✓ Fazer uso da transdisciplinaridade sempre que possível e necessário. 

✓ Promover o "espírito" de superação, levando assim ao constante         
aperfeiçoamento. 

✓ Saber fazer uso da criatividade para superar suas limitações. 

✓ Promover aproveitamento de no mínimo 70% de conhecimento nos         
conteúdos específicos. 

✓ Desenvolver a oralidade como forma de expressão durante o         
movimento. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Educação Musical 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Wagner Passos de Sousa Pinto 
 

CONTEÚDOS 

✓ Acordes: Aprofundar as noções de intervalos e acordes, combinando         
três ou mais sons.  

✓ Criação: Ampliar a complexidade das criações instrumentais e vocais,         
realizando passagens organizadas entre os instrumentos e o canto.  

✓ Criação temática: Composições temáticas de diferentes propostas,       
contendo diálogos, e/ou partes faladas, e/ou rimas, e/ou com número          
de acordes determinados.  

✓ Musicalização de poemas de domínio popular de tamanhos maiores.  

✓ Notação tradicional: Registro das composições em notações       
tradicionais.  

✓ Arranjo: Combinar instrumentos melódicos (flauta e escaleta),       
harmônicos (piano e violão) e percussivos em geral dentro de          
composições próprias e de outros compositores.  

✓ História: Explicar a história dos compositores, cantores e seus         
períodos, bem como de movimentos musicais. Os próprios alunos         
serão responsáveis pelas explicações.  

✓ Apreciação musical: Apreciar material sonoro selecionado pelo       
professor e também escolhido pelos alunos.  

✓ Paisagem sonora: Ampliação das Paisagens Sonoras, construindo os        
sons de situações, objetos, espaços e etc. 

 
OBJETIVOS  
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✓ Despertar nos alunos o gosto pela audição de novos conteúdos          
sonoros que não façam parte dos estilos que eles já conhecem. 

✓ Fazer os alunos perceberem que a música, como outras disciplinas do           
Colégio Oshiman, também pode ser uma maneira de expressão de          
seus anseios criativos. 

✓ Desenvolver a capacidade de execução de diferentes músicas em         
diferentes instrumentos. Os alunos devem experimentar os diversos        
instrumentos presentes no colégio. 

✓ Estimular a capacidade de audição e harmonização. 
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GEOGRAFIA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Geografia 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Luisa Prado Mascarenhas 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS 

✓ Explicar a distribuição da população mundial, os principais fluxos         
migratórios do planeta e do Brasil ao longo da história, e as influências             
dos deslocamentos populacionais para a cultura brasileira 

✓ Analisar as consequências locais e o cenário contemporâneo do         
deslocamento populacional, compreendendo a atual crise de       
refugiados 

✓ Explicar a evolução do crescimento demográfico mundial 

✓ Analisar a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento        
humano 

✓ Comparar estruturas etárias de diferentes populações 

✓ Explicar os conceitos de território, Estado, nação e país 

✓ Compreender o conceito de território 

✓ Analisar a condição territorial de alguns conflitos 

✓ Reconhecer as características básicas do sistema de produção        
capitalista 

✓ Identificar as diferentes etapas de desenvolvimento do capitalismo 

✓ Reconhecer as características básicas do pensamento socialista       
enquanto sistema econômico 

✓ Comparar as teorias socialistas com as experiências e características         
do socialismo real 

✓ Explicar a regionalização do mundo pelo critério do desenvolvimento         
econômico 
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✓ Identificar a divisão dos três mundos: Primeiro, Segundo e Terceiro          
Mundo 

✓ Descrever a divisão Norte-Sul do mundo 

✓ Distinguir os países centrais dos países periféricos 

✓ Reconhecer os indicadores socioeconômicos (PIB e IDH). 

✓ Analisar o desenvolvimento que levou os Estados Unidos da América          
a seu papel de liderança 

✓ Analisar o avanço da China no cenário econômico 

✓ Examinar a relação entre China e Estados Unidos 

✓ Relacionar a economia brasileira com as lideranças globais da China          
e dos Estados Unidos  

✓ Identificar a Nova Ordem Mundial, marcada pela multipolaridade 

✓ Explicar alguns aspectos da globalização (multinacionais,      
organizações financeiras, neoliberalismo) 

✓ Examinar os BRICS no contexto mundial e as principais         
características socioeconômicas desses países 

✓ Identificar os principais blocos econômicos 

✓ Entender por que existe a ONU e a sua importância como órgão            
máximo da regulação de normas e ações das nações do mundo 

✓ Explicar os órgãos componentes da ONU, suas respectivas funções e          
objetivos gerais, bem como a influência desses órgãos no cotidiano          
dos povos 

✓ Descrever a definição de América Latina e as características que          
tornam o Brasil um país latino-americano 

✓ Identificar as principais características físicas do território       
latino-americano 

✓ Identificar os aspectos históricos da América Latina, as características         
populacionais e econômicas 

✓ Identificar a configuração dos territórios do Canadá, Estados Unidos e          
México 
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✓ Considerar as características históricas que configuraram os países        
da América do Norte 

✓ Reconhecer o povoamento e os aspectos da população da América          
do Norte 

✓ Identificar os aspectos físicos da América do Norte 

✓ Analisar os setores da economia que movimentam os países da          
América do Norte e sua relação com a economia global 

✓ Relacionar os aspectos socioeconômicos e as diferenças de abertura         
à imigração entre os países da América do Norte 

✓ Conhecer os países da América Central ístmica e suas principais          
características 

✓ Conhecer os países da América Central insular e suas principais          
características 

✓ Descrever os aspectos políticos e sociais de Cuba e do Haiti 

✓ Identificar as principais características econômicas, populacionais e       
físicas da América Andina, bem como sua organização territorial 

✓ Identificar as principais características econômicas, populacionais e       
físicas da América Platina, bem como sua organização territorial 

✓ Identificar as características naturais da América Latina e a relação          
destas com as atividades econômicas desenvolvidas nas suas        
respectivas sub-regiões 

✓ Relacionar os diferentes tipos de clima às variadas formações         
vegetais presentes no continente. 

✓ Conhecer os aspectos socioeconômicos da América Latina 

✓ Caracterizar a urbanização na América Latina 

✓ Compreender como a industrialização influenciou as mudanças no        
espaço latino-americano 

✓ Explicar os problemas enfrentados pela população latino-americana, a        
intensificação das desigualdades socioeconômicas, e os problemas       
ambientais na América Latina 
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✓ Relacionar a história da formação dos países latinos americanos com          
as atuais conjunturas políticas e sociais, reconhecendo as        
semelhanças históricas e econômicas existentes entre tais países 

✓ Justificar a organização dos países latino americanos em blocos e          
acordos econômicos como uma das medidas de fortalecer as         
economias e, consequentemente, criar recursos de melhorias para as         
questões sociais e políticas 

✓ Reconhecer o que são as regiões polares 

✓ Descrever as principais características da Antártica e seu processo de          
ocupação 

✓ Identificar os recursos naturais dos polos, a importância deles para o           
clima global e quem são os povos nativos do polo norte 

✓ Identificar as características físicas do continente africano 

✓ Identificar os recursos naturais do continente africano e suas         
potencialidades econômicas 

✓ Identificar o atual espaço geográfico africano, considerando seus        
aspectos físicos, históricos e sociais  

✓ Compreender os principais processos históricos do continente       
africano desde a pré-história até o século XX 

✓ Indicar o processo de descolonização e a formação dos estados          
nacionais africanos 

✓ Entender os critérios para a divisão regional da África 

✓ Explicar as características políticas e econômicas da África do Norte 

✓ Sequenciar os fatores políticos e sociais que levaram à eclosão da           
Primavera Árabe, em 2010 

✓ Explicar as características políticas e econômicas da África        
Subsaariana. 
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LÍNGUA INGLESA 
Série / Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Disciplina: Língua Inglesa - BÁSICO 2 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Claudia Besser, Daniela Montenegro, Kelly Souza, Liliane Hashimoto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS 

✓ Apresentar-se em situações como entrevistas e check-in de        
aeroportos usando vocabulário e estruturas adequadas. 

✓ Revisitar países e nacionalidades, alfabeto, números e horas,        
expressões sociais como I´m sorry e Excuse me, lugares na cidade,           
comidas e bebidas, pronomes possessivos, vestuário para ser        
utilizados em interações. 

✓ Compreender diálogos simples. 

✓ Compreender as informações gerais de um email de apresentação. 

✓ Usar o ´s possessive para descrever a família e as possessões.  

✓ Usar o present simple para descrever rotinas e passatempos. present          
continuous para ações em andamento e to be going to para previsões. 

✓ Usar o past simple para falar sobre as ações que aconteceram no            
passado. 

✓ Usar o verb pattern: like + verb+ing para falar sobre gostos. 

✓ Utilizar There is/There are e There was/There were para descrever          
uma casa e uma cidade. 

✓ Usar preposições de lugar e os pronomes this, that, these e those            
para localizar objetos e indicar direções. 

✓ Trabalhar can/can´t, could e I´d like para descrever habilidades,         
permissões e pedidos let´s e should para sugestões. 

✓ Ampliar o conhecimento do Past Simple para descrever ações no          
passado com verbos regulares e irregulares. 

✓ Apresentar proposições que acompanham expressões de tempo. 
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✓ Diferenciar much/many/some/any. 

✓ Descrever pessoas, objetos, condições climáticas e emoções. 

✓ Usar as preposições de lugar e tempo com confiança. 

✓ Estruturas apropriadas para expressar opiniões em um debate. 

✓ Usar os artigos definidos e indefinidos corretamente em textos         
escritos e orais. 

✓ Conseguir compreender textos escritos de biografias curtas e enredos         
de filmes. 

✓ Fazer pedidos em um restaurante. 

✓ Comunicar-se em situação de compras usando vocabulário       
apropriado. 

✓ Aprender expressões para reclamar de situações constantes usando o         
presente contínuo. 

 

 

 
Série / Ano: 8º Ano 

Disciplina: Língua Inglesa - PRÉ-INTERMEDIÁRIO 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Claudia Besser, Daniela Montenegro, Kelly Souza, Liliane Hashimoto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS 

✓ Retomar e aprofundar Present Simple, Present Continuous, Past        
Simple, com os verbos regulares e irregulares.  

✓ Apresentar o  tempo verbal Past Continuous. 

✓ Conhecer e diferenciar as intenções futuras com o to be going to, will             
e Present Continuous. 

✓ Revisar e aprofundar o Present Perfect Simple.  

✓ Revisitar e ampliar o conhecimento sobre prepositions of time,         
prepositions of place, countable and uncountable nouns. 
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✓ Aprofundar o uso de have to e must e apresentar don´t have to e              
mustn’t para expressar obrigação e proibição.  

✓ Revisar should / shouldn’t para dar conselhos. 

✓ Revisitar comparative and superlative forms.  

✓ Introduzir a passive voice, zero conditional e a first conditional. 

✓ Ampliar o vocabulário e as estratégias de leitura por meio de textos ou             
livros paradidáticos, com os mais variados temas como tourist         
information, eat well & live well, the world around me. 

✓ Realizar atividades de compreensão oral. 

✓ Trabalhar a produção oral com simulações de situações da rotina. 

✓ Trabalhar estratégias de como realizar os exames internacionais         
praticando as quatro habilidades da comunicação (listening, reading,        
writing e speaking).  

 
Série / Ano: 8º Ano 

Disciplina: Língua Inglesa - INTERMEDIÁRIO 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Claudia Besser, Daniela Montenegro, Kelly Souza, Liliane Hashimoto  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS 

✓ Revisar Simple Present, Present Continuous, Past Simple, Past        
Continuous, formas futuras To Be Going to, will, Present Perfect          
Simple e Continuous.  

✓ Revisitar e aprofundar o uso da voz passiva com os verbos nos            
tempos presente, passado e futuro. 

✓ Introduzir o Past Perfect e o uso de used to para descrever hábitos             
passados. 

✓ Aprofundar Modal Verbs expressando aconselhamento, obrigação,      
permissão, possibilidades e probabilidades tanto no presente como no         
passado. 

✓ Realizar perguntas de como descrever pessoas, lugares e objetos.  
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✓ Aprimorar os Verb Patterns distinguindo o uso do infinitivo e do           
gerúndio. 

✓ Revisar a Zero Conditional, First Conditional e apresentar a Second          
Conditional. 

✓ Retomar o uso das formas comparativa e superlativa dos adjetivos          
para descrever pessoas, situações, programas de TV, músicas.  

✓ Compreender o uso de Reported Speech / Questions. 

✓ Diferenciar o uso entre os adjetivos terminados em –ed  e –ing. 

✓ Aprimorar o processo de formação de palavras através de prefixos e           
sufixos. 

✓ Ampliar vocabulário e as estratégias de leitura por meio de textos ou            
livros paradidáticos, com os mais variados temas. 

✓ Realizar atividades de compreensão oral. 

✓ Trabalhar a produção oral com simulações de situações da rotina. 

✓ Trabalhar estratégias de como realizar os exames internacionais         
praticando as quatro habilidades da comunicação (listening, reading,        
writing e speaking). 

 
Série / Ano: 8º Ano 

Disciplina: Língua Inglesa - INTERMEDIÁRIO AVANÇADO 

Ano Letivo: 2020 

Professor: Claudia Besser, Daniela Montenegro, Kelly Souza, Liliane Hashimoto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E CONTEÚDOS 

✓ Revisitar e aprimorar o uso dos tempos verbais: present simple,          
present continuous, present perfect simple e continuous, past simple,         
past continuous, past perfect simple, past perfect continuous, future         
forms. 

✓ Introduzir novos maneiras de fazer comparações. 

✓ Retomar e diferenciar o uso de artigos (the, an, a) e das palavras so,              
such, too, enough. 
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✓ Revisar o uso dos modal verbs que expressão obrigação, proibição,          
aconselhamento tanto nos tempos presente, passado e futuro. 

✓ Aprofundar e diferenciar o uso das conditionals (zero, first e second) 

✓ Apresentar a estrutura e o uso da third conditional. 

✓ Diferenciar o uso das conditionals e utilizadas de forma “misturadas”          
(mixed conditionals) 

✓ Revisitar o uso e a estrutura do reported speech, tanto em orações e             
perguntas. 

✓ Apresentar o uso de reported speech com outras estruturas. 

✓ Desenvolver a competência do aluno de compreender textos orais         
complexos e entender as idéias principais e detalhadas. 

✓ Revisar o uso da voz passiva nos tempos presente, passado e futuro            
utilizando os verbos say, know, believe. 

✓ Ampliar os Verb Patterns distinguindo o uso do infinitivo e do           
gerúndio. 

✓ Compreender nuances e ironias em textos orais, como vídeos com as           
expressões de exagero, surpresa e interesse. 

✓ Expandir vocabulário e revisitar o uso de estruturas gramaticais para          
que o aluno as utilize na escrita de textos complexos. 

✓ Entender e utilizar expressões para falar sobre livros e filmes. 

✓ Comparar trajetórias de vidas de heróis históricos. 

✓ Interagir de maneira confortável com nativos. 

✓ Entender expressões cotidianas, gírias e verbos frasais. 

✓ Comunicar de maneira confiante em debates e entrevistas. 

✓ Utilizar expressões que demonstram surpresa e interesse e de         
opiniões mais sofisticadas e elaboradas. 

✓ Entender o discurso formal e expressar suas ideias neste contexto. 

✓ Entender e utilizar expressões para falar sobre arquitetura e meio          
ambiente. 
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✓ Descrever de maneira mais profunda aspectos sobre seus        
conhecimentos, ambiente onde vive e necessidades imediatas. 

✓ Ampliar vocabulário e as estratégias de leitura por meio de textos ou            
livros paradidáticos, com os mais variados temas. 

✓ Realizar atividades de compreensão oral. 

✓ Trabalhar a produção oral com simulações de situações da rotina. 

✓ Trabalhar estratégias de como realizar os exames internacionais        
praticando as quatro habilidades da comunicação (listening, reading,        
writing e speaking). 
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