AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO- 1º TRIMESTRE - 2017
Emissão: Quinta-feira, 20 de abril de 2017

CONTEÚDOS
GRUPO I
03 de maio de 2017 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação de texto;
Interpretação do livro de leitura obrigatória: Petrus Logus
– os inimigos da humanidade. Tipos de sujeito; Oração
sem sujeito; Vozes verbais; Modo imperativo; Verbos de
ligação; Uso do z; Predicativo do sujeito; Predicativo do
objeto; Tipos de predicado; Complemento nominal; Objeto
indireto.
Matemática – Conjuntos numéricos: Naturais (ℕ), Inteiros
(ℤ), Racionais (ℚ), Irracionais (I) e Reais (ℝ); Relações de
pertinência:∈ (pertence) e ∉ (não-pertence) e de inclusão:
⊂ (está contido), ⊄ (não está contido), ⊃ (contém) e ⊅
(não contém); ⋂ (interseção) e ⋃ (união); Expressões
Algébricas inteiras e não-inteiras e Valor Numérico de
uma Expressão Algébrica.

GRUPO II
05 de maio de 2017 (sexta-feira)
Artes – Arte na Pré-história; Arte no Egito; Arte Grega; Arte
Romana clássica e Arte Românica.

Inglês – Present perfect; Will x going to; Reflexive
pronouns; Simple Past.

Geografia - Unidade 1 – Regionalizações do espaço
mundial; Unidade 2 – América: continente de grandes
contrastes. Unidade 3 – A América anglo-saxônica.

História – Capítulo 2: Crise do Antigo Regime.

Ciências – Capítulo 03; Capítulo 05.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema o livro de leitura obrigatória “Petrus Logus – os inimigos da humanidade”.
 Nos dias 03 e 05 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 05 de maio 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.

