Cronograma de Avaliação do 8º ANO
Votuporanga, 12 de setembro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção aos recados.
 Período de Avaliações nos dias 19 a 27 de setembro. Abaixo encontram- se as datas e os conteúdos a serem estudados.
As avaliações acontecerão no período final das aulas, a partir da 10h até 12h. A frequência às aulas regulares é
indispensável no processo de aprendizagem. Fiquem atentos quanto aos atrasos, faltas, datas e conteúdos.
 Os alunos durante o período de avaliação terão aulas correspondentes aos horários do dia, sendo necessário trazer
o material. Após o intervalo acontecerão as avaliações, sendo que não estarão dispensados para irem embora.
 Aproveitamos para lembrar que o único motivo da prova substitutiva é em caso de doença com a apresentação de
atestado médico que deve ser apresentado na secretaria com até 48h após a prova.
 Segue também as datas das respectivas devoluções das notas, que estarão disponíveis no site para consulta.
 Durante a avaliação o aluno usará apenas lápis, borracha e caneta. As mochilas permanecerão na frente da sala, caso
o aluno aja em desacordo com as regras pré-estabelecidas e seja comprovado atitude de colas, a prova será retirada e
a nota será zerada sendo o pai avisado da ação do filho.
 Período de recuperação: Acontecerão nas aulas do professor. Portanto, não atrase. As demais aulas seguirão normais.
Para os alunos que não estão de recuperação farão as provas como atividades podendo aumentar as notas. Para a
recuperação cairá o conteúdo do bimestre todo (conteúdo das duas provas)
Disciplina

Conteúdo

Prova

Entrega
da nota

Recuperação

Redação
Inglês
Geografia

Carta argumentativa
Unidades 5 e 6
Capítulos 8 e 9: Modelos de economia estadunidense e cubana,
turismo, Indústrias maquiladoras, Blocos econômicos etc. Mais
caderno e aulas expositivas.
Todo o Capítulo 6 – Revolução na França: de Luís XVI a
Napoleão.
Interpretación de texto- pode-se responder em português na
avaliação/Sucesos de la vida diaria./Sinopsis/Las
Herramientas. /Futuro Simple/Imperfecto. / Condicional.
Verbos con modificación i>y./
Verbos con irregularidades
en la primera persona del presente.
Produtos notáveis. / Divisão de polinômios. / Definição de
círculo e reta. / Elementos do círculo. / Circunferência e área do
círculo. / Posição relativa entre reta e circunferência.
História da fotografia e fotografia digital - p. 29 – 32/ Orquestra
sinfônica - p. 43 / Op Art - p. 44- 45 / Rosto Humano - p. 47 -50.
Sistema Nervoso e Sistema endócrino pag 108 a 128
Todo conteúdo de Basquetebol
Sinais na escrita / Ortografia e acentuação / Prefixo / Radical
Prefixo / Regência Nominal / Personificação.
Será avaliado em sala de aula
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Na última aula

História
Espanhol

Matemática

Artes
Ciências
Ed. Física
Português
Religião

