Recife, 08 de Abril de 2022
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC2 I Etapa, para
que o estudante dê continuidade às suas ações de estudo.

8º Ano A do Ens. Fund. Anos Finais

Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:

DATAS
18/04
Segunda-feira

COMPONENTE
CURRICULAR



Maomé e o Islamismo (págs: 14 e 15); Mistério, mito e
símbolo (págs: 20 a 23).
Figura de linguagem; Sujeito indeterminado; Oração sem
sujeito; Vozes do verbo e Interpretação de Texto.

Ciências



Cap. 01 – A Terra, a Lua e o Sol; Cap. 02 - Os Vegetais.

Inglês



Simple present; Presemt Continuos; Gerund verbs.



O Texto Dissertativo-Argumentativo; Paradidático: Uma
Travessia Perigosa (Jane Mitchell).
Cap. 1 Revolução Inglesa; Cap. 1 - Iluminismo; Cap. 2 – A
Revolução Industrial.
A ação antrópica e a construção da natureza humanizada
(páginas 12 até 20); População e espaço: as dinâmicas
demográficas mundiais (40 até 62).

Ens. Religioso
Líng. Portuguesa

19/04
Terça-feira

20/04
Quarta-feira

CONTEÚDOS

Prod. Textual
História




25/04
Segunda-feira

Geografia
Filosofia

26/04
Terça-feira

Matemática



O poder da política (Cap.1); O que é ser justo? (Cap.2).



Números Naturais; Números Inteiros; Números Racionais;
Fração geratriz de uma dízima periódica; Potenciação;
Propriedades da potenciação; Notação cientifica; Raiz
quadrada e raiz cúbica; Potência com expoente fracionário;
Segmento de reta; Reta mediatriz; Bissetriz de um ângulo.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:



As avaliações serão aplicadas após o intervalo, das 10h10 às 11h45, ou seja, os três primeiros horários as aulas
acontecerão normalmente. Após iniciar as avaliações, os estudantes somente poderão entregar as provas e
deixarem a sala, a partir das 11h30;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo;



Não será permitido ao estudante, optar por fazer apenas uma das avaliações, caso esteja programado duas provas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, durante as avaliações, acarretará na interrupção das
avaliações e as mesmas serão zeradas. Em hipótese alguma, será permitido nenhum tipo de consulta;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o estudante será encaminhado à coordenação;



Caso o estudante não possa participar das avaliações, estando em casa ou no colégio, por motivo justificado, deve
dirigir-se à secretaria da escola para preencher o requerimento da segunda chamada;



As 2ªs chamadas da AC1 e AC2 da I etapa, ocorrerão logo após a avaliação de AC2, aguarde a divulgação desse
cronograma.
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

