
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO RECUPERAÇÃO – II TRIMESTRE 2020 

8º ano do Ensino Fundamental II  
Componente 

Curricular 
Conteúdos 

O que estudar? 
Material 

Onde estudar? 

Língua Portuguesa 

Crase. 
Regência nominal e complemento 
nominal. 
Vozes verbais. 
Concordância nominal e concordância 
verbal (casos especiais). 
Predicativo do sujeito. 
Predicativo do objeto. 
Uso de meio/meia. 
Uso de afim/a fim. 

Livro Panoramas: Unidade 4 (apenas 
página 122) e unidades 5 e 6. 
Caderno de atividades: Unidade 4 
(páginas 50 a 52) e unidades 5 e 6. 
Caderno de anotações. 
Fichas de revisão postadas no Google 
Classroom. 
Aulas gravadas.  

Matemática 

Unidade 4 
Elementos de um 
Quadrilátero. 
Quadriláteros notáveis. 
 
Unidade 5 
Polígonos e seus 
elementos. 
Número de diagonais 
de um polígono. 
Polígono regular. 
 
Unidade 9 
Frações algébricas. 
Adição e subtração 
com frações algébricas. 
Multiplicação. 

Unidade 4/9 
Livro texto páginas 124 a 145. 
Livro texto páginas 235 a 254. 
Caderno de Atividades página 
57 a 74. 
Caderno de Atividades página 
130 a 141. 
 
Unidade 5/9 
Caderno de Atividades página 
75 a 80. 
Caderno de Atividades página 

130 a 141. 
 

História 
A formação dos Estados Unidos. 
A vinda de D. João para o Brasil. 

Capítulo 06 de seu livro de história. 
Capítulo 08 de seu livro de história. 
Caderno de atividades desses 
capítulos. 

Geografia 

 
Unidade 3 – América. 
Unidade 4 - América Anglo-Saxônica. 

 

Livro texto. 
Caderno de atividades 

Ciências 

Unidade 5 - Energia Elétrica. 

Capítulo 1 - Circuito elétrico Consumo 

de energia. 

Capítulo 2 - Circuito elétrico Consumo 

de energia. 

 

Estudar pelo livro texto, parte 

teórica: 

Circuito elétrico: p. 145 até 151. 

Consumo de Energia: 156 e 159. 

Refazer as atividades: 

Circuito elétrico: livro texto 152 e 153 

e caderno de atividades p. 55 a 59. 

Consumo de energia: Livro texto 160 e 

161, caderno de atividades p.59 até 

61 e ficha sobre consumo de energia.  

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES - RECUPERAÇÃO 

 
8º ano – Turma: 83 

VESPERTINO 

 

 

2º TRIMESTRE / 2020 

 

 

 

Senhores pais e /ou responsáveis, 
Segue o cronograma de conteúdos das avaliações da recuperação referente ao 2º Trimestre 

para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II.  
 

 

 



Inglês 
Unit 5 – infinitive & gerund ; causative 
verbs; 
Vocabulary: word forms 

Unit 5 – pages 122 and 123 
Grammar worksheets 

Arte 

Barroco: Expressividade, Luxo e 
Riqueza. 
Arte Indígena. 
Teatro - Elementos da Linguagem 

Tema 7 (páginas 53 a 65). 

Tema 9. (páginas 73 a 82). 
Tema 10 (páginas 84 a 93). 

Ensino Religioso 

Capítulo 1 - Projeto valores.   

Capítulo 2 - O corpo em 

transformação.  

Capítulo 3 - A experiência do sagrado 

na arte e na vida.  

Trabalhos e pesquisas realizadas ao 

longo das aulas. 

Capítulo 1 - Projeto valores. pág. 50/ 

65. 

Capítulo 2 - O corpo em 

transformação. pág. 66 / 79. 

Capítulo 3 - A experiência do sagrado 

na arte e na vida. pág. 80 / 93. 

Trabalhos e pesquisas realizadas ao 

longo das aulas. 

 

Para a realização da avaliação on-line, seguem as seguintes orientações: 

● A avaliação será disponibilizada na sala do Google Classroom correspondente a cada disciplina. 

● O aluno deverá fazer uso do e-mail institucional para acesso às avaliações dentro do Google Classroom, 

não poderá logar com outro e-mail, somente o institucional. 

● As avaliações serão realizadas através do Google forms e dentro da aba ATIVIDADES da sala do Google 

Classroom de cada disciplina.  

● A avaliação acontecerá no horário das 09h às 23h59. 

● O Formulário deverá ser, obrigatoriamente, atribuído apenas para o(s) aluno(s) que estiverem na 

Recuperação, com nota abaixo da média (7,0). 

● Importante que o aluno se organize previamente para o momento da avaliação, levando em conta o 

tempo necessário para a execução da mesma, como também possíveis contratempos que possam 

ocorrer. 

● Os conteúdos dos instrumentos serão disponibilizados nas salas virtuais da sala do Google Classroom de 

cada disciplina e no site da instituição. 

Acreditamos no seu potencial! 

Viva Jesus em nossos corações. Para sempre! 

Equipe Pedagógica. 
Colégio La Salle Brasília 

 

 


