AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO - 2º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I
GRUPO II
05 de setembro de 2018 (quarta-feira)
1º de setembro de 2018 (sábado)
Língua Portuguesa – Aposto, Vocativo, Romantismo História da Arte - Arte Gótica e Renascimento Cultural.
português, Complemento nominal, Adjunto adnominal,
Figuras de linguagem, Resenha. Livros: “Amor de
Perdição” e “O Menino do Pijama Listrado”.
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.

Ciências – Sistema digestivo, Sistema respiratório,
Sistema cardiovascular, Sistema linfático, Sistema urinário,
Locomoção, Sentidos.

Inglês - Used to, Passive voice, Present perfect, Simple
past, Past continuous.

Geografia - Unidade 5 - A regionalização e partilha da
África, Aspectos naturais da África (clima e vegetação).
Unidade 6 - integrações na África e os setores econômicos
africanos, países mais desenvolvidos do continente
africano.
História – A revolução industrial, O império napoleônico,
Independência na América, Iluminismo.

Observações:
 No dia 1º de setembro (sábado) será realizada a avaliação globalizada do grupo II como reposição do dia letivo 25/05
(greve dos caminhoneiros). Todos os alunos farão a prova pela manhã. (8h às 10h)
 No dia 05 de setembro, quarta-feira, os alunos poderão sair às 10h15 (matutino) ou às 16h15 (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 o 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 10h15 (matutino) ou
às 16h15 (vespertino) no dia 05 de setembro 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.

