
               CRONOGRAMA AV2 – 2º TRIMESTRE 

8°ANO 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO 

21/08 
Ciências 

• Sistema esquelético e muscular humano (CAP. 9) 
• Estudar as fichas de atividades e as anotações das 

aulas com recursos multimídia. 
Inglês • Comparative and superlative of adjectives 

22/08 

 
Geografia 

Percurso 12 
• Outras regionalizações da América 
• Níveis de desenvolvimento e as características das 

economias 
Percurso 13 

• Estados Unidos: formação e expansionismo territorial 
• Formação territorial 
• As 13 colônias 
• Da independência à conquista do oeste 
• A Guerra de Secessão 
• A expansão territorial e a política intervencionista 

Redação • Carta Argumentativa (solicitação e reclamação) 
• Interpretação textual 

23/08 

Português 

• Textos 
• Objeto direto 
• Objeto indireto 
• Complemento nominal 
• Agente da passiva 
• Predicativo do sujeito e do objeto 
• Adjunto adnominal e adverbial  
• Aposto e vocativo 

Espanhol 
• Interpretación de texto, 
• Muy y Mucho, 
• Artículos,Contracciones de Artículos, 
• Partes del cuerpo 

    24/08 Matemática 

• Fatoração 
• Produto notável 
• Teorema de Pitágoras 
• Polígonos 
• Frações algébricas 

25/08 

História • A independência das colônias espanholas (CAP. 7) 

Ensino 
Religioso 

• Conflitos religiosos 
• Cultura de paz 
• Intolerância religiosa 
• Objetos sagrados 

ARTES 
A nota de AV2 será composta através das atividades 
desenvolvidas em sala de aula.  
Projeto e pintura de cena religiosa ou profana em azulejo com 
moldura conforme Arte Barroca.  



A outra metade da nota será obtida com fotografia de 
reconstrução de cena Barroca.  

ROBÓTICA 

Para compor a nota de AV2, será realizada uma prova prática 
no dia 29/08/2017.  Será feito algumas questões também em 
sala de aula. 
 

• Grandezas e medidas; 
• Display- mostrar resultados de cálculos; 
• Blocos de programação: matemática, variáveis e 

monitor.  

MÚSICA 
A nota de AV2 será composta através de uma prática que 
acontecerá no dia 31/08/2017.  
Os alunos se apresentarão no hall do colégio.   

 
Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 


