AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO- 1º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 12 de abril de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I

GRUPO II

03 de maio de 2018 (quinta-feira)

04 de maio de 2018 (sexta-feira)

Língua Portuguesa – Tipos de sujeito, predicação

História da arte – Arte rupestre, Arte egípcia, Arte grega,

verbal, tipos de predicado, predicativo do sujeito,

Arte românica.

predicativo do objeto, modos verbais, funções da
linguagem, poesia romântica brasileira, prosa romântica
brasileira. Interpretação de texto e questões referentes
aos livros de leitura obrigatória do 1º trimestre.
),

História – A ocupação do interior; A exploração das

Inteiros ( ), Racionais ( ), Irracionais (I) e Reais ( );

minas; Movimento iluminista; Revoluções inglesas do

Relações de pertinência:

século XVII.

Matemática – Conjuntos numéricos: Naturais (

pertence) e de inclusão:
contido),
e

(contém) e

(pertence) e
(está contido),

(não contém);

(não(não está

(interseção)

(união); Expressões Algébricas inteiras – monômio,

binômio, trinômio e polinômio e Valor Numérico de uma
Expressão Algébrica.
Inglês – Relative pronouns, question tags, modal verbs,

Geografia - Divisões da América: geográfica e cultural,

simple present, present continuous.

colonização da América, Canadá e Estados Unidos (breve
história,

economia,

território,

problematização,

regionalização, imigração e atualidades).
Ciências – As células, os tecidos, alimentos e nutrientes,
alimentação saudável.
Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória do 1º trimestre.
 Nos dias 03 e 04 de maio, os alunos poderão sair às 10h45 (matutino) ou às 16h45 (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 comprar seu lanche 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 10h45
(matutino) ou às 16h45 (vespertino) nos dias 03 e 04 de maio de 2018, 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.

