
 

 

 

 

Prezado(a) responsável e aluno(a), com o intuito de facilitar o seu entendimento nos processos avaliativos de 
nossa escola, neste bimestre, estamos entregando o cronograma com as principais avaliações da escola. Pedimos que 
estejam atentos aos seguintes aspectos: 

- 2º chamada: Neste bimestre, o(a) aluno(a) que faltar alguma avaliação (com justificativa), poderá realizá-la no 
final do processo avaliativo, ou seja, após a 2ª rodada de avaliações. Essas avaliações serão sempre aplicadas no 
contraturno conforme agendamento da Orientação Pedagógica. 
- Recuperação: Ao longo do bimestre, os professores explicam o conteúdo e o revisam, de modo que se possa 
prosseguir com o planejamento anual. A oportunidade de realizar uma nova avaliação para recuperação da nota, 
se for necessária, acontecerá a partir do dia 08/07.  
- Atividades avaliativas e trabalhos: A coordenação entregará, na próxima semana(20/05), o detalhamento dessas 
atividades. Lembrando que a participação do aluno, sua responsabilidade com as tarefas de casa/aula e assiduidade 
fazem parte do processo avaliativo do bimestre. 

 
 

Desde já, agradecemos e nos colocamos à disposição para o caso de eventuais dúvidas. 
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8º Ano do Ensino Fundamental II 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO 

22/05 - 
QUARTA 

PORTUGUÊS 

 Gênero textual: Relato; 

 Elementos do relato, pág. 91; 

 Uso da vírgula, pág. 72 a 75. 

 Coesão textual, pág. 102 a 105. 

23/05 - 
QUINTA 

HISTÓRIA  Estados unidos: da formação à Guerra de Secessão (Capítulo 4). 

24/05 - 
SEXTA 

ÁLGEBRA 

 Capítulo 5: Polinômios; 

 Anatomia das expressões algébricas; 

 Soma e subtração de polinômios; 

 Multiplicação e divisão por polinômios; 

 Estudar pelo livro, páginas: 92 a 115. 

24/05 - 
SEXTA 

INGLÊS  Livro Unidade 3 + revisão do livro + folha de revisão. 

27/05 - 
SEGUNDA 

GEOGRAFIA  Capítulo 4 e conteúdo do caderno. 

28/05 - 
TERÇA 

CIÊNCIAS 

Os alunos farão maquetes sobre o sistema cardiovascular em grupos de 5 alunos. 
É importante ressaltar que o processo de pesquisa será feito em aula e em casa. A 
finalização do trabalho se dará em sala com a orientação da professora Queli. Por 
isso, nesta primeira rodada de avaliações os alunos não realizarão a prova escrita. A 
data de apresentação poderá ser alterada devido ao planejamento e/ou sequência 
de apresentação dos trabalhos. 

QUARTA – 03/07 – 2ª CHAMADA - NO TURNO DA TARDE 

 
Professores do 8º ano 

Profª. Mácia Guimarães – SOE 
Profª Eliza Nogueira – SOP 

 


