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       Olinda, 12 de novembro de 2018. 

 Prezados Pais e queridos alunos, 
         

        De 26 a 30 de novembro, iniciaremos as avaliações do III Período, ou seja, AV2. A participação da 

família é fundamental porque existem coisas que somente os pais podem fazer para que os filhos tenham 

um bom resultado na escola. É um trabalho de parceria, escola e família que vale a pena ser feito com 

dedicação, carinho e muita paciência. Afinal, estudo não se negocia, não se abre mão. 

 

Semana de Prova do III Período (AV2)  - 8ºs  Anos 
 
 

 

Hora 

 
26/11 

segunda-feira 
 

 
27/11 

terça-feira 
 

 
28/11  

quarta-feira 
 

 
29/11 

quinta-feira 

 
30/11 

sexta-feira 
 

 
 

7h  às  9h 

 

Filosofia 

Geografia 

 

Português  

Redação 

 

 

Matemática 

Arte  

 

História 

Inglês 

 

Ciências 

Ed. Física 

 

  
 

Observações: 

 Por estarmos concluindo o ano letivo na semana de prova da AV2, e pela necessidade de os 

professores concluírem suas atividades pedagógicas (correção de provas e média anual), os 

alunos serão liberados para casa às 9h30min. Combine com seu filho a saída dele da escola.        

A autorização para sair sozinho, só será aceita por escrito e não através do celular.  
 

 O horário das provas deverá ser cumprido pontualmente, evitando chegar atrasado e/ou faltar, a 

não ser por motivo de doença. Neste caso comunicar a ausência imediatamente à coordenação, 

apresentando o atestado médico. 
 

 A 2ª chamada acontecerá no horário da tarde (das 13h30min às 15h), nos dias 03, 04 e 05 de 

dezembro, mediante o comprovante de pagamento realizado na tesouraria do Colégio, no valor de 

R$ 15,00 (quinze reais) por dia ausente nas provas da AV1 e/ou AV2. As provas serão remarcadas 

pela Coordenação Pedagógica. 
 

 05 de dezembro - Conselho de classe dos 8ºs anos (não haverá aula para a respectiva 

turma). 
 

 08 de dezembro - Feriado (Nossa Senhora de Conceição). 
 

 

 No dia 10 de dezembro - Plantão Pedagógico, com a entrega dos boletins e a apresentação da 

trajetória aos pais, no horário das 7h30min às 11h30min com os professores. Neste dia, será 

entregue o horário e os assuntos de Recuperação Final. 
 

 11 a 18 de dezembro - Período de Recuperação Final (aula e prova). Os alunos, que passarem 

por média, estarão liberados para casa às 9h30min, os demais ficarão no horário normal de aula. 

 

 19 e 20 de dezembro - Atividades internas. 
 

 21 de dezembro- Plantão Pedagógico - Entrega dos boletins aos pais (6º ao 9º ano), no horário das 

7h30min às 11h30min com os professores.  
 

 26, 27 e 28 de dezembro - Prova Especial do 6º ao 9º ano (posteriormente enviaremos o horário 

das provas). 
 

 04 de janeiro de 2019 - Entrega do resultado da Prova Especial. 
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Conteúdos da Avaliação do III Período (Av2) – 8ºs Anos 

 

Português: 

 Estrutura das palavras; 

 Processos de formação;  

 Nova ortografia: O uso do hífen 

 Paradidático: O Diário de Anny Frank 

 

Redação: 

 Seminário 

 Crítica 

 Carta do leitor 
 

Inglês:  

Vocabulário: 

 Expressing musical tastes; 

 Arts in general. 

Gramática: 

 The past continuous questions. 

 Negative YES/NO questions. 

 Informations questions with WHOSE. 

 Possessive Pronouns. 

 Capitulo 11 e 12. 

 

Arte:  

 Romantismo; 

 Realismo; 

 Neoclassicismo 

 

Educação Física:  

 Sumô 

 

História 

 Cap. 15 - Segundo Reinado: economia e sociedade; 

 Cap. 16 - A política do Segundo Reinado; 

 Cap. 17 - O fim da monarquia no Brasil. 

 

Filosofia 

 O Idealismo Alemão 

 Romantismo e Sentimento; 

 O idealismo. 

 Dialética 

 Hegel, Idealismo e Dialética; 

 O ser pelos opostos harmonizados.  
 

Geografia: 

 Continente Asiático:  

 China; 

 Tigres Asiáticos 

 

Ciências: 

 Cap. 15 – O Sistema Genital 

 Cap. 16 – Evitando a Gravidez 

 Cap. 17 – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 Cap. 18 – As Bases da Hereditariedade 

 

Matemática: 

 Ângulos inscritos, central, excêntricos interior e exterior  

 Sistema de equações do 1º grau  

 

 

  

 

Equipe Gestora.  


