AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
8º ANO- 2º TRIMESTRE - 2019
Emissão: Sexta-feira, 08 de agosto de 2019

CONTEÚDOS
GRUPO I
GRUPO II
28 de agosto de 2019 (quarta-feira)
29 de agosto de 2019 (quinta-feira)
Língua Portuguesa – Tipos de sujeito. Tipos de Geografia - Cap. 12 – América Latina: influência externas
predicado. Predicativo do sujeito e do objeto. e projetos de integração. Cap. 13 – O continente africano:
Transitividade verbal. Adjunto adnominal. Adjunto natureza e cultura. Cap. 14 – As raízes do
adverbial. Complemento nominal. Uso dos porquês. subdesenvolvimento africano. Cap. 15 – A apropriação do
Homônimos. Parônimos. Verbo HAVER. Casos espaço geográfico africano. Cap. 16 – Indústria,
notacionais da língua. Aposto. Vocativo. Uso da vírgula urbanização e movimentação populacionais na África.
no período simples. Conotação. Denotação. Figuras de
linguagens. Realismo. Naturalismo. Livro: O menino do
Pijama Listrado.
Matemática - Simplificação (página 227). Triângulos
(página 109). Pontos notáveis do triângulo e
propriedades (página 139). Circunferência e círculo
(página 325). Segmentos tangentes (página 341).
Inglês – Simple past. Present perfect. Used to.

Ciências – Sistema respiratório, circulatório, linfático,
urinário, locomotor e sensorial (Capítulos: 6, 7, 8 e 9)

História – Revolução Industrial, Era napoleônica e
Independência das Treze colônias inglesas.

História da arte – Arte Gótica e Renascimento Cultural.
Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória do 2º trimestre.
 Nos dias 28 e 29 de agosto, 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 28 e 29 de agosto 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.

