
Águas Claras, 25 de setembro de 2018.                                                       
 Conteúdo de Avaliações                                                                                                                           

8º Ano  

          Senhores pais e/ou responsáveis, 
          Avaliar a aprendizagem está relacionado com o processo de ensino, tendo por objetivo principal auxiliar o estudante em seu crescimento 
e apropriação dos conteúdos significativos. 
          As avaliações do 3º trimestre (1ª Etapa), ocorrerão entre o dia 02 a 09/10 (Avaliação de Redação será dia 26/09), conforme nosso 
Calendário de Avalições, disponível no Site da escola e no manual de conteúdos curriculares na plataforma do aluno.  
          Para a realização das avaliações, é importante que tragam todo o material necessário: lápis, borracha, canetas, apontador. 
          Sugerimos, portanto, que os senhores observem com atenção as datas e os conteúdos que já foram trabalhados e revisados; e organizem 
momentos de estudos para seu filho.  

 "Aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre” - Platão 

 Coordenação Pedagógica. 

 

Data 

Avaliação 

10h20 às 12h 

16h30 às 18h 

 

Conteúdo 

26/10 

(Quarta-feira) 

Redação 

 

Texto de divulgação científica. 

 

2/10 

(Terça-feira) 

Geografia  Capítulo 10 - Aspectos naturais do continente africano. Págs. 182 a 197. 

Capítulo 12 - Oceania. 

Língua Inglesa Unit 5  

Grammar: Infinitive and Gerund - Causatives 

Vocabulary: Word forms 

Unit 6  

Grammar: Future with going to  

Vocabulary: Food 

3/10 

(Quarta-feira) 

Língua 

Portuguesa 

Gêneros textuais: Texto de divulgação científica, Exposição oral e Anúncio publicitário. 

- Gramática: Aposto, Vocativo, Relação de coordenação e subordinação, Orações 

coordenadas. 

- Interpretação de textos 

4/10 

(Quinta-feira) 

Ciências Capítulo 12 - Os sentidos. 

Capítulo 13 - O sistema nervoso. 

Capítulo 14 - O sistema endócrino. 

5/10 

(Sexta-feira) 

História Período Regencial e II Reinado 

8/10  

(Segunda-feira) 

Matemática - Quadriláteros 

1.Quadriláteros e seus elementos 

2. Soma dos ângulos internos 

3. Os paralelogramos e suas propriedades 

4. Os trapézios e suas propriedades 

- Círculo e Circunferência 

1. Circunferência e seus elementos 

2. Círculo e seus elementos 

3. Posições relativas de uma reta e uma circunferência 

4.Posições relativas de duas circunferências 

5.Arco de circunferência e ângulo central 

9/10 

(Terça-feira) 

3º simulado Conteúdos significativos dos componentes curriculares estudados nos trimestres 

 

Data Avaliação Substitutiva – Contraturno 8h20 / 14h20 

10/10  

(Quarta-feira) Língua Portuguesa, Geografia, Ciências e Língua inglesa 

11/10 

 (Quinta-feira) Matemática, História e Redação 


