Comunicado 124/2018
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 8º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 21 de junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 06 de agosto a
10 de agosto, conforme cronograma abaixo.
2º Trimestre/2018
Datas
06/08 (2ª feira)
06/08 (2ª feira)
07/08 (3ª feira)
07/08 (3ª feira)
08/08 (4ª feira)
08/08 (4ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)

Disciplinas
Língua Inglesa
Matemática
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Arte
Geografia
Ciências
História
Conteúdos para as Avaliações

Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: 2 (Unidades 3 e 4)
Conteúdos: Vocabulary: Synonyms and Antonyms; motivate, convince, dispose of, honor, litter,
pollute, recycle, sidewalk, talents, altruism, business, commuter, crowd, migrant, reward, selfless,
rural, wealthy, cheap, horrible intelligent, stingy, rude, unemployment, poverty, animal abuse,
elderly, victim, refugee, homeless, ecosystem, vegetation, organisms, nutrients, carcasses, dove,
biome, erode, food chain, hibernate, precipitation, predator, species, symbiosis, mangrove, adapt,
camouflage, environment, poisonous, shelter, sunlight, canopy, mimicry, disguise. Grammar:
Simple Present Tense; Simple Past Tense (affirmative, negative and interrogative forms);
Prefixes and suffixes.
Observação: Estudar os conteúdos do caderno, os verbos regulares e irregulares e revisar o
vocabulário das unidades.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulo: Módulo 3 - Cap. 5 – retomando a Álgebra (pg. 1 – 19) Fórmulas: consumo de energia
elétrica, áreas de polígonos, degrau ideal, índice de massa corporal, velocidade, densidade,
volume de poliedros, médias, número de sapato, Bháskara, teorema de Pitágoras, massa do
gado, etc. Expressões algébricas, resolução algébrica de problemas, equações. Cap. 6 –
Sistemas de Equações (pg. 20 – 35) Resolução algébrica de problemas, método da adição,
método da substituição.
Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 2 – Gramática – Unidades 7 e 8; Módulo 3 - Gramática - Unidade 9 e 10; Módulo 3 –
Produção de Texto – Unidades 5 e 6.
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisarem as observações realizadas em aula; Leitura integral do
livro “O Menino Negro”; Roteiro de leitura completo (no caderno de produção textual); ENTREGAR dia 01/08/2018.

Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Temas 3, 4, 5 e 6
Materiais: Para a avaliação será necessário trazer uma folha de papel Canson A4, lápis HB, 6B e lápis de cor
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulo: 3 - Continente Americano, 4 - População e Economia da América
Conteúdos: localização e regionalização, relevo e hidrografia, clima e vegetação, população da América, atividade
econômicas na América
Orientações: Estudar as anotações no caderno.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: 03 e 04
Orientações: revejam os exercícios corrigidos em sala, bem como as atividades propostas no decorrer do
trimestre.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulos: 03 e 04
Orientações: Serão exigidos os conteúdos referentes aos capítulos "As revoluções inglesas e o capitalismo
industrial", "A Revolução Industrial", "A independência das Treze Colônias inglesas", "O Iluminismo". Estude
também as atividades e vídeos trabalhados em aula.
Atenção! Para o período que antecede as provas procure dormir no mínimo 8 horas por noite e confira o
seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão, régua e compasso), pois
não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos durante a aplicação.
As avaliações terão duração de no mínimo 50 minutos (uma aula) e no máximo 100 minutos (duas aulas),
portanto recomendamos atenção aos horários de início e término das mesmas. As aulas antes e após a aplicação
das avaliações ocorrerão normalmente, com revisão dos conteúdos pensando na preparação para as Avaliações
de Recuperação Intensiva e destaque dos pontos primordiais considerados elos entre conteúdos. Portanto,
solicitamos especial atenção quanto à pontualidade e controle dos atrasos.

Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

