
                                    

 

 

 

Brasília, 10 de setembro de 2018. 

 

Ref.: Conteúdos da AV2 do 3º Bimestre – 8º ano 

 Obs.: Os alunos que chegarem, após o início das provas, não poderão realizar as avaliações na data 

prevista, devendo fazer solicitação de 2ª chamada na Secretaria do CBB.  

 O componente curricular de Ensino Religioso será avaliado por meio de atividades e trabalhos 

realizados em sala de aula e em casa. 

 As avaliações de 2ª chamada serão aplicadas conforme calendário divulgado no site e devem ser 

requeridas na secretaria com o prazo de dois dias úteis, contando da data de aplicação da prova, mediante 

pagamento de taxa conforme indicado a seguir:  

 

 

 

 

 

 A aplicação da prova de 2ª chamada acontecerá no turno contrário. Estudantes matriculados no 

matutino farão a prova às 14h e do turno vespertino às 10h. 

 De acordo com o Regimento Escolar do Colégio Batista, a média mínima para a aprovação é 6,0 

(seis) em cada Componente Curricular. 

 

DATAS DISCIPLINA CONTEÚDOS 
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2ª feira 

 

 

Redação 

(Literatura) 

 

Livro literário: Viagem ao centro da Terra 

Gênero textual: Diário de bordo e impressos publicitários. 

 

 

Arte 

         Escultura 2: de Rodin ao século XXI 

         Esculturas naturais 

         Arte monumental 

         Arte pop no Brasil 
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3ª feira 

 

 

História 

 

 Capítulo 21: Primeiro Reinado, página 78 a 95 

 Capítulo 22: A questão dos direitos no Brasil do século XIX, 

página 96 a 109 

 Registros no caderno e fichas.  

 

AS PROVAS AV2 SERÃO APLICADAS NOS SEGUINTES HORÁRIOS 

MATUTINO VESPERTINO 

AV2: 6º e 7º ano – 4º e 5º horário (10h às 11h30) 

AV2: 8º e 9º ano - 2º e 3º horário (8h05 às 9h35) 

AV2: 4º e 5º horário (16h10 às 17h40).  

P.S.: Para a avaliação de Matemática, serão 

disponibilizados três horários para os dois turnos. 

Os alunos ausentes nos dias de provas poderão fazer a 2ª chamada mediante o requerimento e 
pagamento de taxa, via Portal Educacional ou Secretaria do CBB, em 2 dias úteis da aplicação da 
prova não realizada. Após esse período, desde que obedecido o calendário da 2ª chamada, o 
requerimento pode ser realizado até 1 dia antes da aplicação da prova mediante o pagamento de 
nova taxa a ser consultada na Secretaria. 
Valor da segunda chamada - R$ 60,00 
Valor da segunda chamada mediante apresentação de atestado médico - R$ 30,00 



 

Os informativos são enviados por email. Caso não esteja recebendo os emails da Coordenação e do Serviço de 

Orientação, do EF II, favor enviar comunicação para ensinofundamental2@colegiobatista.com.br .   
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4ª feira 

 

 

 

 

 

Língua 

Portuguesa 

 

 Leitura e Interpretação de textos; 

 Estudo do Vocabulário;  

 Estudo Gramatical; 

 Ortografia. 
     Livro Poliedro  

 Capítulo 21 (Páginas 135 – 147) 
Gramática: período composto. 

 Capítulo 22 (Páginas 165 – 175) 
Gramática: período composto - conjunções. 

 Capítulo 23 (Páginas 192 – 205) 

Gramática: a vírgula no período composto por coordenação. 
 Capítulo 24 (Páginas 219 – 232) 

Gramática: orações coordenadas e o sentido das conjunções. 

 Livro literário: Viagem ao Centro da Terra (somente 

contextualização); 

 Interpretação textual: Atualidades. 

Registros no caderno. 
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5ª feira 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

 

Chapter 5: 

 Modal SHOULD  

 Grammar Access 1 + exercises: pages 74 and 75  

 Reading and comprehension: pages 76, 77 and 81 

 Grammar Access 2: Possessive adjectives and pronouns – 
pages 79 and 80 

 Caderno 

 

Ciências Capítulo 17 – Sistema imunológico. Páginas 8 a 16. 

Capítulo 18 – Sistema excretor. Páginas 28 a 41. 
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6ª feira 

 

Geografia 

Capítulo 21 -  Formação da potência  Estadunidense 
Capítulo 22-  Os desafios atuais dos Estados Unidos 
Páginas  90 a 129  
Registros no caderno 
Estudo do Vocabulário Geográfico  
Vocabulário Geográfico-Pré-requisito  
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2ª feira 

 

 

Matemática 

 Capítulo 28 – Polinômios – páginas: 62 a 73. 

 Capítulo 29 – Multiplicação e divisão de polinômios – páginas: 78 a 
92. 

 Capítulo 30 – Relações Métricas na Circunferência – páginas: 97 a 
109. 
Desenho Geométrico:  

 Capítulo 5 – Quadriláteros – páginas: 118 a 125. 
 Estudar as anotações do caderno 

2ª chamada AV2: 2/10(3ª feira) Português /História/Redação/ Artes 

2ª chamada AV2: 4/10(5ª feira) Inglês/Ciências/Matemática/Geografia 
“Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um 

lugar equivocado”. 

 

Stephen Covey 
  

mailto:ensinofundamental2@colegiobatista.com.br

