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Sobre....

O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa
(Professora Lídia)

Páginas

Pronomes Relativos

O que é pronome relativo;
O que é antecedente;
Quais são os pronomes relativos;
Como empregar os pronomes relativos.

p. 258 a 265

Orações
Subordinadas
Adjetivas

O que é uma oração subordinada adjetiva;
A diferença entre orações adjetivas explicativas e restritivas;
Quando uma oração subordinada está na forma reduzida.

p. 268 a 274

Interpretação
Sobre....

Saber reconhecer elementos característicos de notícias que
relatam fatos do nosso cotidiano.
O que devo saber após o estudo de Matemática
(Professora Márcia)

apostila
Páginas

Área e volume

Calcular área por diferentes estratégias: contagem,
decomposição e recomposição, completamento e utilizando as
diversas fórmulas de cálculo de área de figuras planas.
Calcular o volume de figuras espaciais a partir de recortes e
divisões dessas figuras.

218 a 233
Atividade avaliativa

Teorema de Pitágoras

Identificar os elementos de um triângulo retângulo;
Aplicar a fórmula: Teorema de Pitágoras;
Aplicar o cálculo da raiz quadrada;

233 a 241
Atividade avaliativa

Sistemas de
equações

Compreender o que é um sistema de equações do 1º grau com
duas variáveis;
Compreender os métodos resolutivos da adição e da
substituição;
Resolver problemas através de um sistema de equações

242 a 257
Atividade avaliativa

Sobre....

O que devo saber após o estudo de História
(Professor João)

Páginas

Modernização e suas
contradições

Compreender o processo de modernização da região Sudeste
brasileira junto com as estradas de ferro, reformas urbanística
e leis antiescravidão.

Teorias racistas e a
imigração europeia

Entender o processo de chegada dos imigrantes europeus ao
Brasil durante o século XIX.

pp. 171 - 172

Guerra do Paraguai e
O Exército brasileiro

Compreender todo o processo da Guerra e suas
consequências.

pp. 189 - 193

Fim da Escravidão

Entender o processo de término da escravidão no Brasil com
suas diferentes leis e várias lutas.

pp. 195 - 199

Sobre....

O que devo saber após o estudo de Geografia
(Professor Ariston)

pp. 165 - 170

Páginas

China

Entender como o histórico filosófico e cultural do país
construiu a sociedade e a questão do comprometimento com a
sociedade e com as regras.

276 e 283 e anotações.

Economia Chinesa

Compreender como o país essencialmente rural, após a
agregação do território de Hong Kong.

281 e anotações

Revolução Cultural

Saber como aconteceu o mudança do sistema político no país,
e entender como essas mudanças afetaram a sociedade como
um todo. Além disso, entender quais as influências do cenário
político e internacional para a mudança política e econômica

284 a 286 e anotações

do país.
Atual Cenário
Econômico e Político
Chinês.

Sobre....

Entender como o país passou a ser uma das maiores
potências produtivas do mundo, compreendendo que sua
indústria de alta tecnologia é recente, além de ser o país com
um enorme número de exportações, inclusive sendo o país
que mais cresce no mundo.

Anotações.

O que devo saber após o estudo de Ciências
(Professora Eliane)

Páginas

O sistema
esquelético

Compreender a estrutura do sistema esquelético

as articulações

Diferenciar os tipos de articulações, o que são ligamentos

153

o sistema muscular

Compreender a composição do sistema muscular, os tipos de
músculos e exemplos de músculos no corpo humano

154

lesões nas estruturas
locomotoras

Saber quais tipos de lesões podem ocorrer nos ossos,
articulações, músculos e tendões e como previni-los

156, 157

crescimento e
mudanças no corpo
humano

Compreender as mudanças físicas,
hormonais no corpo dos adolescentes

e

166, 167

o sistema genital
masculino

Compreender as estruturas do sistema genital masculino e
suas respectivas funções

168, 169

o sistema genital
feminino

Compreender as estruturas do sistema genital feminino e suas
respectivas funções

170, 171

os métodos
anticoncepcionais

Compreender quais são os métodos anticoncepcionais e como
funcionam

172, 173

doenças
sexualmente
transmissíveis

Saber como ocorrem os contágios das DSTs e exemplos de
doenças causadas por bactérias, vírus, parasitas

174, 175

Sobre....

comportamentais

150, 151

O que devo saber após o estudo de Inglês
(Professor Fábio)

Páginas

Simple future - Will

Empregar corretamente a forma verbal will para expressar o
futuro.

48 a 51

Must / Mustn´t

Expressar obrigação e proibição usando must e mustn´t.

60, 61

Conditional sentences

Utilizar sentenças condicionais para expressar situações
hipotéticas.

54, 55

Sobre....

O que devo saber após o estudo de Espanhol
(Professora Tatiana - 8º ano A/ Lorena 8º ano B)

Páginas

Los Verbos Regulares
e Irregulares del
Condicional Simple de
Indicativo

Obtener conocimiento de las reglas de conjugación, para qué
sirve el condicional; saber expresar deseos difíciles de
concretarse, saber dar consejos y pedir favores.

74, 75, 76, 77 y 78

Acentuación de
Hiatos y Situaciones
Hipotéticas

Separación Silábica

Pág. 79 y 80

