Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
8° Ano A – Ensino Fundamental II

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Matemática
Geografia
Ciências
Português
História

Espanhol
Inglês

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais

necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular 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.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de

avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

Português
Unidade 3 - Capítulo 8
Gramática
•
•
•
•
•

Revisão de Sintaxe – p. 64 à 67.
Aposto e Vocativo – p. 67 à 74.
Verbo vir e ter – p. 75 à 78.
Morfossintaxe – p. 102, 103 à 107.
Exercícios no caderno.
Matemática

Capítulo 8 – Equações e inequações com uma incógnita – p. 44 à 78.
Capítulo 9 - Sistemas de equações e inequações – p. 28 à 110 e 116.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Capítulo 7 – O processo de Independência do Brasil - p. 10 – 35.
Capítulo 8 - A Constituição - p. 37 – 69.
Capítulo 9 - O segundo reinado - p. 70 – 109.
Geografia
Capítulo 7 - As margens do conceito de Estado.
Capítulo 8 – Estado de Guerra.
Capítulo 9 - A arte da conquista.
Ciências
Capítulo 7 – Pelos caminhos do corpo humano - p. 11 à 38.
Capítulo 8 - Revestimento e movimento do corpo, pele e músculo - p. 41 à 64.
Inglês
Body organs – p. 17 à 21, should - p. 22 à 27; might – p. 52 e 53 nas
formas afirmativas, negativas e interrogativas; vocabulário dos alimentos p. 32 e
33; tempo future (will) nas formas afirmativas, negativas e interrogativas - p. 73 à
75.

Espanhol

Ropas,Pronombres Complementos Y Textos - p. 17 à 44.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
20/09/2018

Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
8° Ano B – Ensino Fundamental II

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Ciências
Matemática
História
Português
Geografia

Espanhol
Inglês

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais
necessários para as aulas.

O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular 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.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de
avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

Português
Unidade 3 - Capítulo 8
Gramática
•
•
•
•
•

Revisão de Sintaxe - p. 64 à 67.
Aposto e Vocativo - p. 67 à 74.
Verbo vir e ter - p. 75 à 78.
Morfossintaxe - p. 102, 103 à 107.
Exercícios no caderno.
Matemática

Capítulo 8 – Equações e inequações com uma incógnita – p. 44 à 78.
Capítulo 9 - Sistemas de equações e inequações – p. 28 à 110 e 116.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Capítulo 7 – O processo de Independência do Brasil - p. 10 – 35.
Capítulo 8 - A Constituição - p. 37 – 69.
Capítulo 9 - O segundo reinado - p. 70 – 109.
Geografia
Capítulo 7 - As margens do conceito de Estado.
Capítulo 8 – Estado de Guerra.
Capítulo 9 - A arte da conquista.
Ciências
Capítulo 7 – Pelos caminhos do corpo humano - p. 11 à 38.
Capítulo 8 - Revestimento e movimento do corpo, pele e músculo p. 41 à 64.
Inglês
Body Organs (pp. 17, 18), Diseases (p. 19), Should (p. 25), Food Groups (p.
32), Idioms with Sleep (pp. 47, 48), May and Might (p. 52), Will (p. 75) and Text
Interpretation.
Espanhol
Ropas,Pronombres Complementos Y Textos, p. 17 à 44.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
20/09/2018

Vila Matilde

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
9° Ano A – Ensino Fundamental II
DISCIPLINAS

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Português
História
Ciências
Matemática
Geografia

Inglês
Espanhol

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais

necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular 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.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de

avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

Português
Unidade 3 - Capítulos 9 e 10
• Crase - p. 80 à 84.
• Figuras de linguagem ( palavras) - p. 110 à 119.
• Exercícios no caderno.
Matemática
Capítulo 7 – Relações métricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras
– p. 10 à 31.
Capítulo 8 – Trigonometria – p. 37 à 57.
Capítulo 9 - Cálculos de perímetro, área e volume e medidas na circunferência
– p. 75 à 93. Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Unidade 3 - Capítulo 1
Populismo na América Latina – p. 13 à 38.
Capítulo 2 - A Segunda Guerra Mundial – p. 39 à 63.
Geografia
Capítulo 5 – América: o Novo Mundo.
Capítulo 6 - O novíssimo Mundo e as regiões Polares.
Ciências
Ligações iônicas e covalentes. Evidências de reações químicas. Simbologia das
reações químicas. Indicadores ácido/base. Diferenciar as funções inorgânicas:
ácidos , bases ,sais e óxidos.
Inglês
• Uso das orações condicionais: zero conditional e first conditional, interpretação
de texto.
Espanhol

Textos Y Marcadores Discursivos - p. 10 à 20.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
20/09/2018

Vila Matilde

24/09
25/09
26/09
27/09
28/09

Calendário e Conteúdos
Avaliação Bimestral – 3° Bimestre
9° Ano B – Ensino Fundamental II

DATA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

DISCIPLINAS
Português
Geografia
Ciências
Matemática
História

Espanhol
Inglês

Atenção para os avisos:
As avaliações serão feitas no horário de aula do professor. Não será
permitido, estudar nas aulas de outras disciplinas, pois não podemos
parar os conteúdos da semana.
Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante!
Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais
necessários para as aulas.
O aluno que utilizar o celular em sala de aula, terá o celular 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.
Os alunos que perderem alguma avaliação, estarão automaticamente
convocados para a prova substitutiva. Evite ausentar – se nos dias de
avaliações.
Os alunos farão as avaliações

substitutivas,

somente mediante

apresentação do atestado médico ou comprovante de pagamento da taxa
no valor de R$25,00 por prova, na tesouraria da Escola.
Data da Prova Substitutiva: 01/10 – (segunda - feira) - 12h.

Português
Unidade 3 - Capítulos 9 e 10
• Crase - p. 80 à 84.
• Figuras de linguagem (palavras) - p. 110 à 119.
• Exercícios no caderno.
Matemática
Capítulo 7 – Relações métricas no triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras
– p. 10 à 31.
Capítulo 8 – Trigonometria – p. 37 à 57.
Capítulo 9 - Cálculos de perímetro, área e volume e medidas na circunferência
– p. 75 à 93. Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Unidade 3 - Capítulo 1
Populismo na América Latina – p. 13 à 38.
Capítulo 2 - A Segunda Guerra Mundial – p. 39 à 63.
Geografia
Capítulo 5 – América: o Novo Mundo.
Capítulo 6 - O novíssimo Mundo e as regiões Polares.
Ciências
Ligações iônicas e covalentes. Evidências de reações químicas. Simbologia das
reações químicas. Indicadores ácido/base. Diferenciar as funções inorgânicas:
ácidos , bases ,sais e óxidos.
Inglês
Expressions with Love (pp. 16, 17); Similes and Metaphors (pp. 40, 41); Zero,
First and Second Conditional (pp. 46 - 54); Stative and Dynamic Verbs (pp. 71,
72) and Text Interpretation.
Espanhol
Textos Y Marcadores Discursivos - p. 10 à 20.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
20/09/2018

