CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO PARCIAL - IIº TRIMESTRE
8° ANO
DISCIPLINA

DATA

ASSUNTO

HISTÓRIA

05/06

OBMEP

06/06

Unidade 4- Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa –
Páginas 88 a 112.
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares.

INGLÊS

07/06

FILOSOFIA

07/06

GEOGRAFIA

08/06

GEOMETRIA

09/06

CIÊNCIAS
PORTUGUÊS

12/06
13/06

PROD. DE TEXTO

13/06

MATEMÁTICA

14/06

Avaliação Oral.
TEACHER GRASIELA - Data: 06, 07 e 08/06/17 (sorteio).
“Being a teacher”- Preparar uma aula sobre um dos assuntos da unidade 3 e
4, ou “Talking about the future”. Preparar uma apresentação no Power Point
falando sobre planos/intenções sobre o futuro usando “Going to future”.
TEACHER NADJA
“My best vacation” - Os alunos deverão preparar uma apresentação em
“Power point” ou “Cartaz”
descrevendo suas melhores férias. A
apresentação deve conter o vocabulário de “Simple past”, ou seja, deve ser
relatado no passado simples, com uso de “Time expressions” também
referentes a unit 3. Incluir: Quando?/ Com quem?/ O que fizeram?/
Opiniões/ Atividades?/ Referentes as melhores férias de suas vidas.
TEACHER LUIZA
Texto resumo da história de Anne Frank. Os alunos vão ler em casa o texto
que aborda a linha da vida de Anne Frank, e a professora fará perguntas
individuais sobre o texto, os alunos deverão responder da forma mais
completa.
TEACHER FERNANDA
Unit 2 - Grammar – Have to (affirmative, negative, yes/ no questions and
short answer; Mustn’t/ don’t have to; Gerunds; Verb + -ing form.
Unit 3 - Vocabulary – Personality adjectives, Grammar – Be going to
(affirmative, negative, yes/no questions and short answers); Verb +
infinitive/ -ing form.
Escolher um dos filósofos: Thomas Hobbes ou John Locke e descrever sua
vida e pensamento, com ênfase no pensamento, nas ideias. Pode se basear
no livro didático ou buscar em outras fontes.
Obs: Manuscrito.
Percursos 9 e 10 (todo).
Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono; Simetrias e
propriedades dos triângulos e quadriláteros; Ideias para cálculo de áreas e
volumes.
Sistema digestório; Sistema respiratório.
Compreensão e interpretação de texto; Predicativo do objeto; Predicado
verbo-nominal; O modo imperativo; Denotação e conotação.
Crônica; Anúncio publicitário.
Capítulo 2 – Expressões algébricas e variáveis: Introdução;
Máquinas programadas para gerar operações; Expressões algébricas e
variável; Expressões algébricas e equações; Resolução de exercícios e
problemas com expressões algébricas.

Nas disciplinas de Educação Física, Música e Teatro os alunos são avaliados através
de seu desempenho nas atividades propostas.
Sucesso a todos!
Atenciosamente,
A coordenação.

