
 
                                  COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO  

                                      “Educando para a cidadania”        

 

                Recife, 27 de maio de 2019. 

Srs. Pais e / ou Responsáveis, 

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que os 
alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu filho 

também nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 

confortável, propício para os estudos. 
  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 

de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois juntos podemos fazer muito por eles. Com 

amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola são 
referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do aluno. 

           Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 2° Bimestre que começarão no próximo dia 06/06/2019, 

bem como as datas e conteúdos a serem estudados. 
 As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas 

normalmente para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão às 14:50h, 

e após as mesmas, os alunos serão liberados. 
 Salientamos ainda que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, 

assuntos que ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá, para que todos 

tenham mais conforto no tocante aos seus estudos. 

 Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar 
atestado médico junto à coordenação no prazo de 48h para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 

 Os boletins ficarão à disposição na secretaria a partir do dia 12/07/2019. 

                                                                               Atenciosamente, 
                                                                                       

Direção/Coordenação 

 

 
 

 

 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 2º Bimestre 2019 

 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 

06/06/2019 Geografia/Arte 17/06/2019 Geografia/Arte 

07/06/2019 História/Inglês 19/06/2019 Matemática/Educação Física 

10/06/2019 Matemática 25/06/2019 Ciências/ História 

11/06/2019 Ciências/Educação Física 26/06/2019 Língua Portuguesa/Inglês 

12/06/2019 Língua Portuguesa 27/06/2019 Produção Textual/Ética e Cidadania 

13/06/2019 Produção Textual/Ética e Cidadania -------- ------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 2º Bimestre de 2019. 
Aluno: _________________________________________________________________ Série _______. 

Recife _______/________/ 2019 
                                                                 _________________________________________ 

                                                               Pai ou Responsável 

 
 

“A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando 
todos dizem que ele é impossível.” 
         Cora Coralina 

 

 



Conteúdos  a serem estudados para Avaliações do 2º Bimestre – 2019 
8º Ano do Ensino Fundamental – TARDE 

 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

Geografia 

 Módulo 3 :Região e regionalização 

 O que significa “regionalizar” 

 O conceito de “região” e de “regionalização”  

 O mundo capitalista e as grandes 

transformações no Espaço mundial  

 Mundo globalizado: a importância das 

empresas multinacionais  

 

Módulo 4 : 

 Divisões regionais  

 Diferentes formas de agrupar os países 

 Os países desenvolvidos e os países 

subdesenvolvidos  

 Os países do Norte (rico) e do Sul (pobre)  

 A Divisão Internacional do Trabalho. 

 A Ordem Mundial. 

 

Ciências 

Módulo 5 - O SANGUE 

Módulo 6 - O SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Módulo 7 - O SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Anotações do caderno 

 

Arte - Livro páginas 24 até 40.  
 

 

Produção 

Textual 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

ROTEIRO 

REPORTAGEM 

 

Português 

 Leitura e interpretação textual  

 Cidadania 

 Gênero charge, carta do leitor e carta ao leitor 

 Emprego da vírgula nos períodos compostos 

por subordinação 

 Crase 

 Oração Subordinada Substantiva e Adverbial 

 Paradidático “Anel de Polícrates e outras 

histórias”  

 

Redação    

Inglês 

Question Words with Simple past  _ pags: 4 a 6/43 a45 
Used to _ pags: 7 e 8 

Past Continuous _ pags : 17 a 22 

When / While _ pag :17/20/34  
Verbs( Past ) 

 

Educação 

Física 

DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL 

-HISTÓRIA DA DANÇA 

-DANÇA E EDUCAÇÃO 
-CLASSIFICAÇÃO E GÊNEROS 

-ELEMENTOS DA DANÇA 

-BENEFÍCIO DA DANÇA 

-EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

História Módulos – 03 e 04 

Ética e 

Cidadania 

MÓDULO 6 – A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SAUDÁVEIS: ALTERIDADE 

MÓDULO 7 – O VERDADEIRO VALOR DA AMIZADE E DO AMOR FRATERNAL 
MÓDULO 9 – OS VALORES DA ESCOLA 

MÓDULO 10 – O VALOR DA LEALDADE E DA FIDELIDADE NAS RELAÇÕES COTIDIANAS 

Matemática 

Números e Geometria 

Módulo 4- Estudo dos polinômios 

Módulo5- Triângulos II 

Módulo 6- Polígonos 

Estudar as revisões do caderno 

Matemática 

Financeira 

Módulo 2 
 

 


