Edital de Recuperação
3º Trimestre/2019
Entregue ao aluno e/ou responsável
no dia: 03/12/2019

8º ano
Ensino Fundamental II
1. Este caderno contém questões de múltipla escolha e também discursivas.
2. A entrega do trabalho deverá ser feita de maneira individual, manuscrito a caneta
azul, c/ capa, pergunta e resposta, em folha de papel almaço e entregue no dia

05/12/19, para a coordenação/Otávio, no 1º horário, às 7h10. Não aceitaremos em
outra data, exceto sob a apresentação de atestado.
✓ Aluno com nota inferior a 6,0 fará uma prova (valor 8,0 – oito pontos) e também
deve entregar um trabalho (valor 2,0 – dois pontos).
✓ Aluno com nota 6,0 ou superior está dispensado do processo de recuperação.
✓ As disciplinas: Espanhol, Inglês, Filosofia, Literatura, Arte e Ed. Física, a
recuperação será realizada por meio de trabalho (valor 10,0 – dez pontos).

Dias: 05 à 09/12/19.
Horário: 7h.
05/12 → Álgebra (Lidiane)/Ciências
06/12 → Geometria (Mário)/História
09/12 → Gramática/Geografia
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Português
Conteúdo de Prova: Orações subordinadas adverbiais, acentuação gráfica,
dificuldades ortográficas, emprego do porquê - livro 4 – páginas 02 a 38.
Trabalho: Em uma folha de papel almaço, com cabeçalho completo, margem e
letra legível, copie (usando caneta preta ou azul) e responda os seguintes exercícios
da apostila Vol. 4:
Ex. 1 – página 07
Ex. 4,5 e 6 - página 23
Ex. 7 - página 09
Ex. 3,4 e 5 - página 31
Ex. 8 - página 10
Ex. 3 - página 36
Ex. 1 - página 21
Ex. 8 - página 38
Matemática
Mário
Conteúdo de Prova: Áreas e círculos.
Trabalho: Listão da recuperação será feito em folha de papel almaço com capa e
cabeçalho completo. (segue em anexo o listão)
Lidiane
Trabalho: Refazer as provas da N1 e N2 com enunciado.
Conteúdo de Prova: Equação, sistema de equações, grandezas diretamente e
inversamente proporcionais.
Geografia
Conteúdo de Prova: Volume 4, cap. 10 e 11.
Trabalho:
Refazer as provas da N1 com enunciado
Discorra sobre:
Oceano Atlântico
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
Continente América e África.
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/continentes-1.htm
Ciências
Conteúdo de Prova: Invertebrados cap. 7.
Trabalho: Copiar pergunta e resposta do livro de atividades cap. 7 - todo.
A atividade deve ser feita em folha de papel almaço com pauta e capa.
Literatura
Trabalho: Em folha de papel almaço (contendo: cabeçalho completo, letra legível,
margem de caneta vermelha) faça uma pesquisa sobre os personagens “Mafalda”
e “Armandinho”. Escreva sobre o surgimento desses personagens, suas
características e seus autores. Escolha dois cartuns de cada um desses
personagens, cole em seu trabalho e faça uma breve análise do conteúdo. Use
caneta preta ou azul.
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Espanhol
Trabalho: Realizar trabalhos em folha de papel almaço com capa e cabeçalho
completo.
Elaborar um diálogo com os pronomes interrogativos da p. 22. Mínimo 15 linhas em
Espanhol;
Fazer 20 frases com o vocabulário dos “establecimientos”. Não vale repetir.
Explicar a regra de plural da Língua Espanhola utilizando exemplos.
Redação
Trabalho: Refazer o texto da prova seguindo as orientações feitas na correção
dessa redação. Na reescrita, deve-se melhorar os pontos negativos apontados na
correção.
No dia da entrega, coloque os dois textos anexados (a prova e a reescrita dela).
História:
Conteúdo de Prova: Ideologias do século xx – socialismo, capitalismo,
anarquismo, comunismo. Unificação italiana, questão romana e criação do
Vaticano, Tratado de Latrão.
Trabalho: Criar capa e escrever em folha com pauta sobre todos os temas citados
acima.
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