
8º ano EF

2021 1º TRIMESTRE



O que esperar 
deste 

trimestre?

Vamos conhecer 
algumas informações 
que podem ajudar?
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Buscamos desenvolver estratégias que auxiliem os estudantes a adquirir hábitos de estudos e que
possibilitem novas aprendizagens e sistematização de conhecimentos e saberes.
Dessa forma, organizamos o Tá no Guia com informações como:

• atribuições de cada setor;
• sistema de avaliação;
• calendário;
• planos de estudos de cada componente curricular;
• espaço para a organização pessoal.

Esperamos que este material ajude no acompanhamento e organização dos estudantes no ano letivo
de 2021.

APRESENTAÇÃO



DIREÇÃO

Ir. Onorino Moresco
Diretor

Leia Almeida
Vice-diretora 
Educacional

Maurício Erthal
Vice-diretor 

Administrativo



EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)

Vivian Monteiro
Coordenadora Pedagógica

Claudio Garcia
Assistente da Coord. Pedagógica



Acompanha o planejamento pedagógico dos educadores e coordena projetos e atividades de cunho
pedagógico como: simulados, planos trimestrais, objetivos pedagógicos das saídas de estudo e viagens
culturais, reuniões com os educadores e atividades que tenham relação com o processo de ensino e
aprendizagem. Acompanha, em parceria com a Orientação Educacional, as adaptações curriculares dos
jovens com necessidades especiais e orienta estudantes e professores quanto às dificuldades que
podem ser apresentadas.

Contatos

Telefone: 32841256
E-mail: vivian.monteiro@maristas.org.br e claudio.junior@maristas.org.br

EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP)

mailto:vivian.monteiro@maristas.org.br
mailto:claudio.junior@maristas.org.br


EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)

Vladimir Thier
Coordenador de Turno

Cristiane Back
Assistente da Coord. de Turno



Estabelece os processos disciplinares, planeja os horários de Estudos de Recuperação e de atividades
regulares. Atua na organização das saídas de campo recebendo autorizações, na recuperação de
trabalhos mediante entrega de atestado ou justificativa da família via agenda e nas saídas antecipadas.
Todas as autorizações que necessitem da assinatura dos familiares ou responsáveis devem ser
entregues nesse setor.

Contatos

Telefone: 32841241 ou 32841242
E-mail: vladimir.thier@maristas.org.br e cristiane.back@maristas.org.br

EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Coordenação de Turno (SCT)

mailto:vladimir.thier@maristas.org.br
mailto:cristiane.back@maristas.org.br


EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Orientação Educacional (SOE)

Caroline Becker
Orientadora Educacional

Alice Couto Oliveira
Assistente Educacional



Acompanha as relações entre os estudantes e os processos de ensino e aprendizagem em suas
individualidades. Juntamente com a Coordenação Pedagógica, auxilia nas adaptações curriculares nos
casos de necessidades especiais e orienta quanto a qualquer dificuldade que possa surgir. Auxilia na
escolha profissional, na criação de hábitos de estudo e organização da rotina escolar. O SOE também
auxilia o professor conselheiro no acompanhamento das turmas, na dinamização dos processos para
conselho de classe e na autoavaliação individual..

Contatos

Telefone: 32841228 ou 32841268
E-mail: carolinebecker@maristas.org.br e alice.oliveira@maristas.org.br

EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Orientação Educacional (SOE)

mailto:carolinebecker@maristas.org.br
mailto:alice.purper@maristas.org.br


EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

Luís Heckler
Coordenador de Pastoral

Sophia Kath
Agente de Pastoral



Trabalha a presença e a espiritualidade marista atuando no sentido de manter vivo o sonho de nosso
fundador, Marcelino Champagnat, de educar crianças e jovens para serem protagonistas na construção
de um mundo mais justo e fraterno. Acompanha os grupos da Pastoral Juvenil Marista (PJM), do
Voluntariado, organiza celebrações de ação de graças e programa os encontros de formação. Estimula a
comunidade escolar – famílias, estudantes, educadores – a se engajar em projetos de cunho solidário.

Contatos

Telefone: 32841229
E-mail: luish@maristas.org.br e sophia.kath@maristas.org.br

EQUIPE DOS ANOS FINAIS

Serviço de Pastoral Escolar (SPE)

mailto:luish@maristas.org.br
mailto:sophia.kath@maristas.org.br


• Marista Virtual: o Marista Virtual 3.0 é utilizado como repositório de atividades e roteiros 
das aulas, para acesso às postagens de exercícios, textos, apresentações, videoaulas, podcasts e 
vídeos que contribuem para uma aprendizagem significativa dos temas de estudos. Como forma 
de organização, neste espaço, as atividades domiciliares estão distribuídas por semanas, 
contemplando o que será desenvolvidos nas aulas síncronas pelo Teams. 

• Teams: plataforma por meio da qual os estudantes acompanham aulas síncronas. Também é 
utilizado para reuniões online e palestras da Escola.

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES



• Relatórios de Aprendizagem: documentos focados na avaliação formativa, que têm por objetivo acompanhar o
processo de ensino-aprendizagem de forma contínua, e não apenas como um fim a ser atingido, ou seja, que
revisita o que foi desenvolvido durante as semanas, de forma reflexiva e dissertativa. No 1º Trimestre, os Relatórios
de Aprendizagem serão elaborados e entregues no Teams, com o uso do Forms (mesma ferramenta dos testes).
Quando o estudante não atingir a média do Relatório de Aprendizagem, o professor possibilita que ele recupere a
nota, realizando novamente algumas das propostas. O estudante terá o prazo de 5 dias para refazer e reenviar ao
professor o que lhe foi solicitado. Caso não o refizer, a nota será a primeira (abaixo da média do instrumento). E, se
ele o refizer, será registrada a maior nota.

• Testes: nos Componentes Curriculares de Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e
Matemática serão aplicados os Testes Únicos e Trimestrais. São avaliações individuais que retomam os conteúdos
desenvolvidos nos trimestres.

• Mostra do Saber: é um projeto que representa uma das importantes iniciativas para a formação de estudantes
pesquisadores do Colégio Marista Rosário, ocorrendo nos diferentes níveis de ensino. Desde o início do ano, os
estudantes dos Anos Finais são motivados e auxiliados a construírem seus projetos de pesquisa acerca de assuntos
que considerem pertinentes e instigantes. A partir daí, sob a orientação de seus professores, se organizam em
grupos, qualificam suas perguntas e elaboram o seu projeto de investigação científica, que é apresentado em um
evento que ocorre em julho, quando são destacados com menções os trabalhos que melhor atenderam os critérios
desenvolvidos durante os meses de produção. Devido aos protocolos sanitários, a Mostra do Saber 2021 ocorrerá
na modalidade online – desde o lançamento até as orientações com os professores orientadores e o evento de
culminância em julho.



• Durante as atividades domiciliares, os estudantes que não conseguirem acessar o Teste Único ou a 
Trimestral, durante a aula no Teams, devem formalizar a situação por intermédio do seu responsável, por meio de 
contato com a Coordenação de Turno, com envio de e-mail ao Coordenador de Turno, Vladimir Thier 
(vladimir.thier@maristas.org.br), no prazo de 48 horas da data da avaliação não realizada.

A realização da 2ª Chamada será no turno inverso das aulas regulares, em encontro agendado via Teams com o 
responsável para aplicação dos testes. O estudante receberá o link da prova pelo chat privado. Esse link só ficará 
disponível para acesso na data e hora agendadas.

Existem 4 situações nas quais há a possibilidade de realização da 2ª chamada.

1.Por motivo de doença: dirija-se à Coordenação de Turno com atestado e/ou justificativa médica, em até 48 horas após 
seu retorno às atividades escolares.

2. Atleta em competição: antes de participar de competições regionais, nacionais ou internacionais, traga comprovante 
para a Coordenação de Turno até 48 horas antes da competição.

ORIENTAÇÕES PARA 2ª CHAMADA

mailto:vladimir.thier@maristas.org.br


3. Falecimento de familiar ou parente próximo: apresente justificativa por escrito e, se possível, apresente 
o atestado de óbito, em até 48 horas do seu retorno à escola, para a Coordenação de Turno.

4. Viagens inadiáveis com a família: entregue ao Colégio uma declaração dos responsáveis, explicitando o 
motivo da viagem, com comprovante que justifique a viagem, para a análise da equipe de Coordenação, 
com antecedência mínima de 48 horas.
Caso não tenha um atestado, um formulário deverá ser retirado e, depois de preenchido e assinado pela 
família, entregue na Coordenação de Turno.

Lembramos que, sem o atestado ou justificativa, o estudante não terá direito à realização da avaliação.

Cabe salientar que a 2ª chamada só se aplica em casos de ausência do estudante na data agendada para 
a prova.
As avaliações em 2ª chamada (TU/TR) serão aplicadas no turno inverso do estudante. Atente para os 
calendários das provas, que estão disponíveis aqui no Tá no Guia e na Coordenação de Turno.

Ressaltamos que no caso dos Relatórios de Aprendizagem, após a justificativa validada pelo SCT, a 
atividade deve ser postada para o professor.



Cronograma de 2ª Chamada – Teste Único e Trimestral

31 de maio
(Segunda-feira)

01 de junho
(Terça-feira)

02 de junho
(Quarta-feira)

L. Inglesa e Ciências Geografia e L. Portuguesa História e Matemática

(67, 68, 69 e 78)
TU/TR

10h às 11h30
TU/TR

10h às 11h30
TU/TR

10h às 11h30

6º ao 9º
(Turmas da manhã)

TU/TR
14h às 15h30

TU/TR
14h às 15h30

TU/TR
14h às 15h30

Cronograma de 2ª Chamada - Avaliação Diagnóstica

30 de março
(Terça-feira)

31 de março
(Quarta-feira)

01 de abril
(Quinta-feira)

05 de abril
(Segunda-feira)

Geografia e Ciências L. Portuguesa Matemática História

(67, 68, 69 e 78) 10h às 11h30 10h às 11h30 10h às 11h30 10h às 11h30

6º ao 9º

(Turmas da manhã)
14h às 15h30 14h às 15h30 14h às 15h30 14h às 15h30



Concebemos a avaliação como processo contínuo, sistemático e cumulativo, que identifica, acompanha
e analisa as ações educativas e a resposta do estudante em cada instrumento avaliativo.
Este por sua vez é organizado respeitando dois modelos de composição.

Modelo 1 - Composição somatória (sem aplicação de testes)
Modelo 2 - Composição cumulativa

AVALIAÇÃO



Componentes: Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Filosofia e Produção Textual

• Composição de notas trimestrais

 40%: Relatórios de Aprendizagem 1 (RA1) por área do conhecimento
 60%: Relatório de Aprendizagem 2 (RA2) por componente curricular ou por área do conhecimento

*Os estudantes que realizarem os Relatórios de Aprendizagem, entregarem-no dentro do prazo da 1ª 
chamada, mas não obtiverem a média da atividade (70%) terão a oportunidade de refazer algumas das 
propostas para que assim possam atingir a média no trabalho.

MODELO 1 - Composição somatória (sem aplicação de testes)



Componentes: Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

• Composição de notas trimestrais

 40%: Relatórios de Aprendizagem 1 por área do conhecimento;
 60%: Teste Único (TU) 30% e Teste Trimestral (TR) 30%.

*Os estudantes que realizarem os Relatórios de Aprendizagem, entregarem-no dentro do prazo da 1ª chamada, 
mas não obtiverem a média da atividade (70%) terão a oportunidade de refazer algumas das propostas para que 
assim possam atingir a média no trabalho.

Os estudantes que não atingirem a média entre os dois testes (4,2) terão o direito de realizar um teste de 
recuperação.

MODELO 2 - Composição cumulativa (com aplicação de testes)



Link de acesso:
Calendário - Tá no guia 2021 - 1º tri - 8º ano

CALENDÁRIO

Conferir os calendários é 
uma ótima forma de se 

organizar!

Clique no link e dê uma 
olhada!

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/claudio_junior_maristas_org_br/EaXF-bjWeWVGgbyzh0nHHOIBvBD_igdCp7do8kG0S6OGVg?e=rT2280


PLANEJAMENTO TRIMESTRAL

O que estudaremos neste 
trimestre?

Clique no link para olhar os 
planos de estudos trimestrais!

Tá no Guia 8º ano - Planos 
Trimestrais - 1º tri

https://maristasorgbr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/claudio_junior_maristas_org_br/EWUq_-qTYXFMpSrOfDW85SYB4o2w31IDTBalBXwsIhSIgw?e=k9ikGC


PROFESSORES

Quem serão seus 
professores neste ano?

Vamos conhecê-los?



PROFESSORES

Nome: André Pessin
Componente: Educação Física
Turmas: 81 a 87

Nome: Carolina Magni
Componente: Arte
Turmas: 81 a 87

Nome: André Barbosa Bernhard
Componente: Produção Textual
Turmas: 85 a 87



Nome: Caroline Baranzeli
Componente: História
Turmas: 82 a 87

Nome: Daniel Mesquita
Componente: Matemática
Turmas: 83 a 87

Nome: Fábio Guadagnin
Componente: Geografia
Turmas: 83 a 87

Nome: Gabriel Gomes
Componente: Matemática
Turmas: 81 e 82



Nome: Gian Costa
Componente: Ciências Naturais
Turmas: 83 a 87

Nome: Giovanni Biazzetto
Componente: História
Turma: 81

Nome: Letícia Rossa
Componente: Língua Inglesa
Turmas: 81 a 87

Nome: Lícia Klassmann
Componente: Lab. de Ciências
Turmas: 81 e 82



Nome: Magda Martins
Componente: L. Portuguesa
Turmas: 85 a 87

Nome: Natália Famil
Componente: L. Portuguesa (subst.)
Turma: 81 a 84

Nome: Pauline Chagas
Componente: Educação Física
Turmas: 81 a 87

Nome: Pablo Pimentel
Componente: Filosofia
Turmas: 81 a 87



Nome: Simone Barros
Componente: Produção Textual
Turmas: 81 a 84

Nome: Tiago Klein
Componente: Ensino Religioso
Turmas: 81 a 87

Nome: Rodrigo Fagundes
Componente: Geografia
Turmas: 81 a 82

Nome: Valéria Ferreira
Componente: Laboratório de Ciências
Turmas: 81 a 87



Nome: Viviane V. Herchmann
Componente: L. Portuguesa
Turma: 81 a 84



Coordenação da proposta e organização do Material 
Pedagógico/2021
Claudio Garcia Soares Junior
Vivian Monteiro

Docentes envolvidos na concepção da proposta e 
execução/8º ano 2021

Andre Bernhard, Andre Pessin, 
Carolina Wagner Magni, Caroline Baranzeli, Daniel 
Mesquita, Fábio Guadagnin, Gabriel Gomes, Gian 
Costa, Giovanni Biazzetto, Letícia Rossa, Lícia 
Zimmermann Klassmann, Magda Graziella 
Martins, Natália Famil, Pablo Pimentel, Pauline 
Chagas, Rodrigo Fagundes, Simone de Lima Silveira 
Barros, Tiago Klein, Valeria Ferreira 
e Viviane Viebrantz Herchmann.

ORGANIZAÇÃO DO TÁ NO GUIA

Revisão Pedagógica
Claudio Garcia Soares Junior
Vivian Monteiro

Revisão de Língua Portuguesa
Simone Barros

Diagramação
Claudio Garcia Soares Junior
Vivian Monteiro 

Projeto Hábitos de Estudos – SOE
Caroline Becker
Clarice Conter
Suzana Diemer




