ESCOLA ADVENTISTA CAMPO DE FORA
CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO 1º Bimestre
São Paulo, 05 de abril de 2018.
Srs. Pais e responsáveis:
Atenção para as datas do calendário de recuperações do 1 o bimestre. Solicitamos que os alunos evitem faltas e atrasos. As provas ocorrerão no período normal de aulas.
Os alunos que faltarem nessas datas deverão comunicar a Orientação Educacional (SOE) imediatamente e só poderão fazer a prova mediante atestado médico.

8º ano B

Disciplina

Data
Recuperação

História

09/04

Matemática

10/04

Religião

10/04

Geografia

11/04

Português

12/04

Inglês

12/04

Ciências

13/04

*Calendário sujeito a alterações.

Conteúdo

Estudar – Cap.1- Transformações na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII.
Cap.2- Holandeses e conquistadores e XVIII. Cap. 3- As luzes da Razão. Cap. 4Estados Unidos: formação e atividades no caderno.
Estudar - Notação científica, potências negativas, propriedade das potências- pág. 6 a
25. Ponto, reta e plano / Retas, planos e posições / Complementos e suplementos /
Ângulos e triângulos / Ângulos e polígonos / Ângulos e retas- livro págs. 28 a 40 e 64 a 90
e atividades no caderno.
Estudar – Retrato de Deus. Inimigo Número Um. Criação com propósito e a Guerra
começou.
Estudar – Unidade 1- Cap.1, 2 e 3- Relações de poder do mundo. ONU, G7 e PODER
PARALELO. Atividades no caderno.
Estudar – Análise de lenda, fábula, tipos e gêneros textuais, recursos da língua em
variação, coesão, concordância, comunicação formal e informal, tipos de coesão, uso dos
pronomes relativos, ortografia- Cap. 1 pág. 8 a 40. Estudo da parábola, concordância
verbal, tipos de narrador, discurso direto e indireto, concordância nominal, ortografia: uso
da vírgula- livro págs. 41 a 75. Texto e uso da língua. Leitura e Atualidades- fichas 1 a 5.
Almanaque- unidade 1 e atividades no caderno.
Atividades no caderno.
Estudar – Estudar – Verbo to be ( Presente simples, Passado simples), Nacionalidades,
Pronome Pessoal. Do/Does/ Did Páginas: 9 (ex.1) , 10 ( ex. ex. 2), 12, 13 , 14, 15 (Super
structure), 16, 20, 21 (ex. 2), 22, 24 (ex.8)25 ( ex. 9) , 26 ( ex.11), 27 (Super structure),
121, 122, 123. Atividades no caderno.
Estudar – A incrível máquina humana- capítulos 1 e 2. Funções de nutrição- capítulo 4 e
5 - sistema respiratório. Estudar o livro didático, registros do caderno e atividades
desenvolvidas em laboratório.

