Vila Matilde

26/11
27/11
28/11
29/11

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 4° Bimestre
8° Ano A – Ensino Fundamental II

DATA
segunda
terça
quarta
quinta

Português
Geografia
Matemática

DISCIPLINAS

REPOSIÇÃO DE PROVAS

História
Inglês
Espanhol

REPOSIÇÃO DE PROVAS

Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 12
Período Composto por coordenação p.208 a 214
Estrangeirismo- p. 214 a 216.
Atividades no caderno e folha.
Matemática
Capítulo 10- Circunferências.
Capítulo 12- Cálculo de dimensões geométricas.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Unidade 4 – Máquinas, ideias e imperialismo
Capítulo10 - A revolução industrial p. 120 - 143
Capítulo 11 - Mudanças na Europa, a luta por direitos e novas ideias p. 145 - 174
Capítulo 12 - O neocolonialismo na conquista do oeste no Estados Unidos p. 177 -221
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.

Geografia
Capítulo 10 - Globalização e blocos econômicos.
Capítulo 12 – Sociedade e natureza na era da globalização.
Estudar revisão do caderno.

Inglês
Future (Will), going to; pronomes relativos (Who, which, whose...)

Espanhol
Páginas 47 a 92
Conteúdos: los pronombres complementos,el pretérito indefinido
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
21/11/2018

Vila Matilde

26/11
27/11
28/11
29/11

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 4° Bimestre
8° Ano B – Ensino Fundamental II

DATA
segunda
terça
quarta
quinta

Português
Geografia
Matemática

DISCIPLINAS

REPOSIÇÃO DE PROVAS

História
Inglês
Espanhol

REPOSIÇÃO DE PROVAS

Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 12
Período Composto por coordenação p.208 a 214
Estrangeirismo- p. 214 a 216.
Atividades no caderno e folha.
Matemática
Capítulo 10- Circunferências.
Capítulo 12- Cálculo de dimensões geométricas.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Unidade 4 – Máquinas, ideias e imperialismo
Capítulo10 - A revolução industrial p. 120 - 143
Capítulo 11 - Mudanças na Europa, a luta por direitos e novas ideias p. 145 - 174
Capítulo 12 - O neocolonialismo na conquista do oeste no Estados Unidos p.177-221
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.

Geografia
Capítulo 10 - Globalização e blocos econômicos.
Capítulo 12 – Sociedade e natureza na era da globalização.
Estudar revisão do caderno.
Inglês
Internet Slangs (p. 103), Going To X Will (p. 107), Relative Pronouns (p. 128), Verb Tenses (p.
141) and Text Interpretation.
Espanhol
Páginas 47 a 92
Conteúdos: los pronombres complementos,el pretérito indefinido

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018

Vila Matilde

26/11
27/11
28/11
29/11
30/11

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 4° Bimestre
9° Ano A – Ensino Fundamental II

DATA
segunda
terça
quarta
quinta
sexta

Português
Geografia
Ciências
Matemática

DISCIPLINAS

REPOSIÇÃO DE PROVAS

História
Inglês
Espanhol

REPOSIÇÃO DE PROVAS

Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 3 - Capítulos 7
•

Regência Verbal e Nominal p. 71 a 79
Atividades no caderno.
Matemática

Capítulo 11- Função quadrática ou função do 2º grau.
Capítulo 12- Noções de estatística e probabilidade.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.

História

Capítulo 1 -O colapso do neocolonialismo. Páginas 112 a 123
Capítulo 2 -Anos de Chumbo na América Latina. Páginas 141 a 145
Geografia
Capítulo 07 – A África.
Capítulo 08 - Chegadas e partidas: as migrações.
Estudar revisão do caderno.
Ciências
Termologia e Ondulatória: definições, escalas termométricas, propagações de calor e ondas.
Classificação de ondas, amplitude, comprimento, período, frequência, reflexão, refração e
difração.

Inglês
• Interpretação de texto, past perfect e expressões com o verbo "Keep"

Espanhol
Páginas 21 a 78
Conteúdos: los alimentos, los verbos en pasado, los heterosemánticos, los heterotónicos, el
presente de subjuntivo.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018

Vila Matilde

26/11
27/11
28/11
29/11
30/11

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 4° Bimestre
9° Ano B – Ensino Fundamental II

DATA
segunda
terça
quarta
quinta
sexta

Português
Geografia
Ciências
Matemática

DISCIPLINAS

REPOSIÇÃO DE PROVAS

História
Inglês
Espanhol

REPOSIÇÃO DE PROVAS

Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)
Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 3 - Capítulos 7
•

Regência Verbal e Nominal p. 71 a 79
Atividades no caderno.
Matemática

Capítulo 11- Função quadrática ou função do 2º grau.
Capítulo 12- Noções de estatística e probabilidade.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Capítulo 1 -O colapso do neocolonialismo. Páginas 112 a 123
Capítulo 2 -Anos de Chumbo na América Latina. Páginas 141 a 145

Geografia
Capítulo 07 – A África.
Capítulo 08 - Chegadas e partidas: as migrações.
Estudar revisão do caderno.
Ciências
Termologia e Ondulatória: definições, escalas termométricas, propagações de calor e ondas.
Classificação de ondas, amplitude, comprimento, período, frequência, reflexão, refração e
difração.
Inglês
Expressions with “say” and “tell” (pp. 108-111), Past Perfect (p. 115), False Cognates (pp.
129-133), Past Perfect with “yet” and “already” (p. 137), Collocations with “Keep” (p. 155-157)
and Text Interpretation (subject matter: Aesop’s Fables).

Espanhol
Páginas 21 a 78
Conteúdos: los alimentos, los verbos en pasado, los heterosemánticos, los heterotónicos, el
presente de subjuntivo
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018

