Comunicado 67/2019
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 1º Trimestre.
Turma: 8º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 03 de abril de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 10 de abril a 17
de abril, conforme cronograma abaixo.
1º Trimestre/2019
Datas
10/04 (4ª feira)
10/04 (4ª feira)
11/04 (5ª feira)
12/04 (6ª feira)
15/04 (2ª feira)
15/04 (2ª feira)
16/04 (3ª feira)
17/04 (4ª feira)

Disciplinas
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Ciências
Arte
Inglês
Geografia
Matemática
História

Conteúdos para as Avaliações
Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 1 – Gramática – Unidades 1, 2, 3 e 4; Módulo 2 - Gramática - Unidade 5;
Módulo 1 – Produção de Texto – Unidades 1 e 2; Módulo 2 – Produção de Texto – Unidades 3
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisarem as observações realizadas em aula.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: Módulo 1 e 2.
Conteúdos: As características do ser humano; A espécie Homo sapiens; O crânio e o cérebro
do ser humano; Os movimentos humanos; A linguagem o ser humano; A imagem; O
comportamento humano; A evolução; Darwin e Wallace; Evolução biológica; Evidências da
evolução; A adaptação; A seleção; A formação de novas espécies; A célula como unidade básica
da vida; Células procarióticas e eucarióticas; A estrutura celular; O núcleo e a informação
hereditária; O núcleo e a divisão celular; As células e os genes; Os tecidos animais; A
organização dos seres vivos; Tecidos epiteliais, muscular, nervoso e conjuntivo.
Orientações: Procurem rever as anotações realizadas no caderno, bem como os exercícios
resolvidos e as atividades realizadas.
Obs.: trazer lápis de cor.
Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Tema 1 e 2
Conteúdos: O Teatro de Molière e a Arte Barroca
Materiais: Para a avaliação será necessário trazer uma folha de papel Canson A4, lápis HB, 6B e lápis de cor.

Professora: Amanda Cristina Siqueira Mazo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: Módulo 1 – Units 1 and 2
Conteúdos: Vocabulário dos textos (pages 20, 43, 69 and 94); Subject-verb agreement (pages 56 and 57);
Questions (pages 34 and 58); Correct punctuation (pages 33 and 83); Writing a conversation (page 59)
Orientações: Fazer a releitura dos textos; Fazer os exercícios de estudo (serão passados em aula); Estudar
atentamente as páginas indicadas.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulos: 1 e 2
Conteúdos: Países capitalistas e países socialistas, regionalização pelo nível desenvolvimento econômico,
regionalização de acordo com o IDH, a economia mundial atual, os pilares da economia mundial, os blocos
econômicos.
Obs.: Estudar as anotações do caderno.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulo: Módulos 1 e 2
Capítulos: 1 (Números Primos), 2 (Operações com frações), 3 (Construções Geométricas) e 4 (Aplicações da
Matemática)
Conteúdos: números primos; decomposição por fatores primos; divisores e múltiplos; fatoração; critérios de
divisibilidade; m.m.c.; números quadrados; números triangulares; comparações de frações; operações com
frações; porcentagem; números decimais; elementos fundamentais da geometria(ponto, reta e plano); classificação
dos ângulos(agudo, reto e obtuso); classificação dos triângulos pelos ângulos (acutângulo, retângulo, obtusângulo)
e pelos lados (escaleno, isósceles e equilátero); bissetriz; mediatriz; relações entre retas(coincidentes, paralelas,
concorrentes e perpendiculares); classificação dos quadriláteros(irregular, trapézio, paralelogramo, retângulo,
losango e quadrado); geometria espacial; poliedros; prismas e pirâmides; poliedros de Platão; copos redondos
(cilindro, cone, esfera); planificação.
Orientações: Estudem as anotações do caderno e reveja os exercícios dos módulos.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulos: 1 e 2
Conteúdos: M1 Capítulo 1 – O absolutismo: O domínio absoluto dos reis, Os teóricos do absolutismo; Capítulo 2 –
As colônias na América do Norte: As Treze Colônias inglesas. / M2 Capítulo 1 – Bandeirantes, indígenas e a
descoberta do ouro: Entradas e bandeiras; Capítulo 2 – A economia mineradora: Datas e faiscações, A cobrança
de impostos; Capítulo 3 – A sociedade mineradora e as artes: A vida urbana, Os caminhos para as minas, O
barroco.
Orientações: faça novamente as leituras do módulo e estude também pelos registros de 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.

