AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO- 1º TRIMESTRE - 2019
Emissão: Quarta-feira, 10 de abril de 2019

CONTEÚDOS
GRUPO I
GRUPO II
23 de abril de 2019 (terça-feira)
24 de abril de 2019 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação dos livros O médico Geografia - A organização do espaço geográfico mundial.
e o monstro e A megera domada. Tipos de sujeito. Espaço, poder e território nacional. Do mundo bipolar ao
Oração sem sujeito. Vozes verbais. Transitividade multipolar. Um mundo fragmentado. A regionalização do
verbal. Predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. espaço mundial geográfico. O mundo desenvolvido e o
Tipos de predicado. Tipos de predicado. Modo mundo subdesenvolvido
imperativo. Funções da linguagem. Romantismo
Brasileiro. Romantismo Português.
Matemática – Números. - Potenciação. - Radiciação. - Ciências – Células. Tecidos. Teia alimentar. Nutrientes.
Expressões Algébricas. - Operações com Polinômios.
Cuidados com os alimentos. Aditivos alimentares. Sistema
digestivo.
Inglês –Simple present. Simple past. Present História – Movimento Iluminista. Revoluções inglesas do
continuous. Tag questions. Modal verbs.
século XVII. Revolução francesa.
História da arte – Arte na Pré-História, Arte egípcia, arte
grega, arte romana, arte românica.
Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória do 1º trimestre.
 Nos dias 23 e 24 de abril, os alunos poderão sair às 10h30 (matutino) ou às 16h30 (vespertino), desde que
tenham a autorização (abaixo) devidamente assinada pelo responsável.
 Os alunos deverão estar uniformizados, trazer apenas o material necessário para responder as avaliações e o
seu lanche, os que desejarem comprá-lo na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 8º ano _____, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h30
(matutino) ou às 16h30 (vespertino) nos dias 23 e 24 de abril de 2019, após o término da avaliação globalizada.
________________________________________________________
Assinatura do responsável
ESTE DOCUMENTO NÃO AUTORIZA O ALUNO A SAIR SOZINHO DA ESCOLA. PARA ISSO, ELE PRECISA TER A CARTEIRINHA DE
LIBERAÇÃO FEITA NA SECRETARIA.

