
 
 
 
 
 

Maceió, 09 de fevereiro de 2017. 
 

PERÍODO: 15/02 a 21/02/2017    HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

15/02 (QUARTA) 16/02 (QUINTA) 17/02 (SEXTA) 
CIÊNCIAS / REDAÇÃO  MATEMÁTICA  GEOGRAFIA / INGLÊS 

 

20/02 (SEGUNDA) 21/02 (TERÇA) 
HISTÓRIA / FILOSOFIA PORTUGUÊS / ESPANHOL 

 
Obs.: As avaliações das disciplinas Ensino Religioso e Educação Física ocorrem dentro do 
Processo Contínuo. A nota mensal da disciplina de Arte corresponde a uma atividade 
prática solicitada anteriormente aos alunos, em sala de aula, com data previamente 
informada aos mesmos. 
 
 INSTRUÇÕES: 

 
 Nos dias das avaliações mensais, haverá aulas. 
 Os conteúdos das avaliações mensais também serão agendados, em sala de aula, pelos 

professores e na página da escola (www.ursula.com.br). 
 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso).  
 USAR CANETA AZUL OU PRETA. 
 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...). 
 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que comprometam a 

compreensão das mesmas. 
 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo legível, série, turma). 
 Não será permitido ausentar-se da sala após o início das avaliações. 
 Ao terminar, revise o que fez e espere, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 
 Horário de saída das avaliações deverá ser informado pelo professor aplicador do 

instrumento avaliativo. 
 O local (sala) para realização das provas será divulgado através do mural – pátio do colégio. 

 
ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  
 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 
2. Período: até 05 dias após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à              

2ª chamada. 
 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 
 A 2ª Chamada ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa.  Não haverá 3ª chamada. 
 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 
 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 8ºs anos: 31 de março a 05 de abril 
 

A Direção 

HORÁRIO (1º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

8º ANO 
ENS. FUND. II 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 TEMA - LONGE DE CASA: SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES. CAPÍTULO 1 (págs. 2 até 19). Textos 

"Robinson Crusoé - A vida na ilha" e "Robinson Crusoé existiu de verdade?" (Alexander Selkirk / R. Crusoé / 
Náufrago) - interpretação e vocabulário; Frase, oração e período; Estrutura básica da oração - Sujeito e 
Predicado (identificação);Crônica-narrativa; Uso de AO INVÉS DE e EM VEZ DE. CAPÍTULO 2: Classificações 
do Sujeito (págs. 30 - 36). MATERIAIS DE ESTUDO: Módulo, caderno, blog "Com a Palavra, o Português", 
materiais complementares (folha xerografada e pesquisas) 

REDAÇÃO 
 Crônica narrativa (Estrutura Narração) curta; ● Descreve fatos da vida cotidiana; 
 Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico; 
 Possui personagens comuns; ● Segue um tempo cronológico determinado; 
 Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens; ● Linguagem simples. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
LECCIÓN 1 

 Vocabulario del texto “La madre naturaleza ama a sus hijos” ● Apócope - Págs. 9, 10 y 11.  
LECCIÓN 2 

 Vocabulario del texto “Uma tradición mexicana: La quinceañera”. 
 Vocabulario de las costumbres españolas. ● Roteiro de estudos. 

LÍNGUA INGLESA 
 UNIT 1 WEEK 1 TO WEEK 2 
 Pages: BECOME FLUENT 19 / BECOME FLUENT 16 / BECOME A WRITER 17 / BECOME LITERATE 32-33 / 

BECOME A READER 20-30 
 UNIT 1 WEEK 1 TO WEEK 2 KEYWORD VOCABULARY  
 Conceited, confident, embarrassed, friends, grade, hallway, ignored, 
 nervous, obnoxious, project, recognize, classmates, school, students, classroom 

ARTE 
 Capítulo 9 (PÁGS. 84 a 88) 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
GEOGRAFIA  
 CAPÍTULO 1: Técnica, tecnologia e produção do espaço mundial. 
 CAPÍTULO 2: O mundo dividido pelo critério ideológico. 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 1: Revoluções na Inglaterra. 
 CAPÍTULO 2: – A Revolução Industrial (conteúdo do livro, exercícios no livro e no suplementar. Assistir as 

vídeos-aulas dos capítulos). 

FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 1: Assumir os rumos da própria vida. (Pág. 6 a 9).  
 CAPÍTULO 2: Autonomia – exercício de responsabilidade. (pág. 10 a 13). 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 1: O ser humano - Páginas 05 a 18 
 CAPÍTULO 2: Nutrição e Saúde Humana - Páginas 21 a 41 
 Direcionamento para estudo - Escrito no caderno 
 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
ÁLGEBRA:  

 CAPÍTULO 1: Potenciação I. ● CAPÍTULO 2: Potenciação II, exceto pág. 16. 
GEOMETRIA: CAPÍTULO 1 

 Ângulos: ângulos congruentes págs. 9 e 10 
 Bissetriz de um ângulo págs. 11 a 13 
 Operações com medidas de ângulos págs. 13 a 16 
 Anotações e atividades do caderno ● Atividades corrigidas do livro suplementar 


