
Calendário de Recuperação - 1º Bimestre 2018 

 

8° Ano - Calendário correto entregue em 06/06 

 

Todas as disciplinas que forem trabalho, deverão ser entregues do dia 11 ao dia 15, à Regina ou à Ana 

Carla (elas irão em sala de aula pegar os trabalhos).  

Obs: Os trabalhos que não forem entregues na data marcada, não serão corrigidos pelos professores.  
 
 
Matemática 
09/06 (sábado) - 8h às 10h- Aula e Avaliação. 
 
Geografia 
12/06 - 10h40min às 12h15min. Aula. 
14/06 - Prova de Recuperação (10h40min às 
12h15min). 
 
Português 
Temas:  

 Figuras de Linguagem (explicação). 
 Vícios de linguagem (explicação). 
 1 Exercício de cada. 

 
Artes  
Tema: Anotar links de vídeos de Graffite pelo 
mundo, separando quatro categorias do Graffite. 
Deverá realizar comentário sobre os vídeos 
escolhidos e anotar as fontes de onde o vídeo foi 
assistido (endereço eletrônico de onde viu). 
 
Ciências 
Procedimentos: 

 À mão. 
 Folha de Papel Almaço. 
 Bibliografia. 

Temas (deverá pesquisar sobre todos os itens 
abaixo): 

 Biografia de Robert Hooke 
 Células tronco. 
 Consequências do uso de esteroides 

anabolizantes. 
 Gravidez na adolescência / Saúde dos 

Sistemas reprodutores. 
 Benefício das atividades físicas. 

 
Espanhol 
Pegar a folha de trabalho com o Pablo ou com a 
professora.  
 
 

História 
Procedimentos: 

 Trabalhos feitos pelo próprio punho 
(manuscrito). 

 Somente uma folha de papel almaço 
entregue num envelope devidamente 
identificado. 

 Não poderão faltar ilustrações (figuras). 
 Bibliografia (de onde foi retirado). 

Tema: 
 Revoluções Inglesas; Iluminismo e a 

sociedade no Brasil Colonial. 
 
Português 
Procedimentos: 

 Trabalhos feitos pelo próprio punho 
(manuscrito). 

 Somente uma folha de papel almaço 
entregue num envelope devidamente 
identificado. 

 Bibliografia (de onde foi retirado). 
Tema: 

 Figuras de linguagem (explicação). 
 Vícios de linguagem (explicação). 
 Fazer 1 exercício (pergunta e resposta) de 

cada item.  
 
Produção de Texto 
Pegar o conteúdo do trabalho com o Pablo ou 
com a professora. Fazer em folha de papel 
almaço. 
 
Inglês 
Pegar o conteúdo do trabalho com o Pablo. Fazer 
em folha de papel almaço. 
 
 
 


