
 

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES REMOTAS – 1º BIMESTRE 

PERÍODO DE 19 a 26/04/2021 

8º ANO “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA CONTEÚDO (S) 

       PORTUGUÊS * Classes Gramaticais  - Cap. 2 (pág. 49 + atividades do 

caderno) 

MATEMÁTICA / 

DES. GEOMÉTRICO 

* Cap. 4 (Polinômios) 

ESPANHOL * Cap. 1 

INGLÊS * Cap. 4 

CIÊNCIAS * Cap. 2 – Energia: vida, tecnologia e sustentabilidade.  

GEOGRAFIA * Cap. 4 

ENSINO RELIGIOSO * Confiança em Deus / PPV (Plano Pessoal de Vida) 

ED. FÍSICA * Alongue-se! / Esporte de Rede / Quadra Dividida 

HISTÓRIA * Cap. 3 – Independência dos EUA  

HISTÓRIA - AFRO * Como colonizadores infectaram milhares de índios no 

Brasil com presentes e promessas falsas.    

ARTE * Cap. 4 

 

DIA/DATA DISCIPLINA/HORA 

          Segunda-feira 

(19/04/2021) 

• Geografia (7h30 às9h)  

• Inglês (9h30 às11h) 

  Terça-feira 

(20/04/2021) 

• História (7h30 às9h) 

• Espanhol (9h30 às11h) 

Quinta-feira 

(22/04/2021) 

• Ens. Religioso (7h30 às9h) 

• Ciências (9h30 às11h) 

Sexta-feira 

(23/04/2021) 

• Matemática (7h30 às9h)  

• Ed. Física (9h30 às11h) 

                 Segunda-feira 

(26/04/2021) 

• Arte (7h30 às9h)  

• Português (9h30 às11h) 

 



ORIENTAÇÕES 

• Essas avaliações bimestrais são referentes ao 1ºbimestre. 

 
• No período de 19 a 26/04/2021, teremos apenas PROVAS. Como consta no 

horário específico de cada turma, cada disciplina terá 1 hora e meia para a 

aplicação da prova, a qual será realizada na Plataforma Plurall ( APENAS para 

os alunos que estão 100% online) e PRESENCIAL PARA OS DEMAIS.  

 
• As revisões serão realizadas na semana de 12 a 16/04/2021, durante as aulas.  

 

• Na disciplina de ROBÓTICA, a avaliação se dá pelas montagens no 

laboratório, desenvolvidas ao longo do bimestre.   

 
• Fique atento (a) ao horário, para que você NÃO PERCA A AVALIAÇÃO. 

 
• Caso o (a) aluno (a) por algum motivo, NÃO realize sua avaliação no horário 

proposto (MATUTINO), o mesmo (a) terá a oportunidade de fazê-la na 2ª 

CHAMADA, a qual se realizará no mesmo dia, no CONTRATURNO, seguindo o 

horário abaixo e MEDIANTE JUSTIFICATIVA DO RESPONSÁVEL À COORDENAÇÃO. 

 
• FOQUE EM SEUS ESTUDOS! QUE O CRISTO REDENTOR CONTINUE NOS 

ABENÇOANDO. 

 

Atenciosamente, coordenação pedagógica. 

 

 
HORÁRIO PARA 2ª CHAMADA (VESPERTINO) 

 

 

DIA/DATA DISCIPLINA/HORA 

          Segunda-feira 

(19/04/2021) 

• Geografia (13h às14h) 

• Inglês (14h às15h) 

  Terça-feira 

(20/04/2021) 

• História (13h às14h) 

• Espanhol (14h às15h) 

Quinta-feira 

(22/04/2021) 

• Ensino Religioso (13h às14h) 

• Ciências (14h às15h) 

Sexta-feira 

(23/04/2021) 

• Matemática (13h às14h) 

• Ed. Física (14h às15h) 

                 Segunda-feira 

(26/04/2021) 

• Arte (13h às14h) 

• Português (14h às15h) 

 

 


