AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO- 2º TRIMESTRE - 2017
Emissão: sexta-feira, 11 de agosto de 2017

CONTEÚDOS
GRUPO I
04 de setembro de 2017 (segunda-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação do livro “O menino do
pijama listrado”. Figuras de linguagem. Complemento
nominal. Aposto e vocativo. Emprego do S, Emprego do
X e CH, Pontuação. Conjunção, Literatura. Interpretação
de texto.
Matemática – Ângulos complementares; Ângulos
suplementares; Ângulos colaterais (internos e externos);
Ângulos alternos (internos e externos); Operações com
ângulos: adição, subtração, multiplicação e divisão;
Submúltiplos do grau (º): minuto (‘) e segundo (“);
Triângulos; Classificação de um triângulo – quanto às
medidas de seus lados e de seus ângulos; Pontos
notáveis de um triângulo: Baricentro (G), Circuncentro
(O), Incentro (I) e Ortocentro (H); Polígonos regulares e
não regulares; Soma dos ângulos internos Si e Soma dos
ângulos externos Se de um polígono; Quadriláteros:
paralelogramos, trapézios e quadriláteros quaisquer;
Expressões algébricas semelhantes; Valor numérico de
uma expressão algébrica; Polinômios; Grau de um
polinômio; Operações com polinômios: adição,
subtração, multiplicação e divisão.
Inglês – Present perfect (since and for)
Simple future (will and going to)
Reflexive pronouns
Relative pronouns (Who and that)
Question tags

GRUPO II
05 de setembro de 2017 (terça-feira)
Artes – Arte Gótica e Arte Renascentista.

Geografia - Unidade 2 – capítulos: 1, 2, 3 e 4.
Unidade 3 - capítulos: 2, 3 e 4.
Unidade 4 - capítulos: 1, 2, 3 e 4.
Unidade 5 – capítulos: 1, 2, 3 e 4.
Unidade 6 – capítulos: 1 e 2
 Caderno e textos impressos

História – Revolução industrial, Império Napoleônico e
Independência nas Américas.
Ciências – Sistema cardiovascular e Sistema esquelético.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema o livro de leitura obrigatória “O menino do Pijama Listrado”.
 Nos dias 04 e 05 de setembro, 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 04 e 05 de setembro de 2017, 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.

