CONTEÚDO – I UNIDADE
8º ANO
PORTUGUÊS
Frase, oração e período (Revisão)
Sujeito (classificação)
Predicação verbal (verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação)
Predicado verbal/ complemento (objeto direto, objeto indireto/ complemento com
pronomes)
Predicado nominal e verbo-nominal
Predicativo do sujeito e do objeto
Literatura: A Corrente da Vida – Walcyr Carrasco

REDAÇÃO
Crônica narrativa
Poema
Roteiro de cinema
Conto de terror
Mito e lenda

LÍNGUA INGLESA
Modal verb review
Future (will)
Future (be going to)
Past simple of verb be
Past Simple of verb there be

EDUCAÇÃO FÍSICA
Jogos recreativos
Ordem Unida, estudo dos Hinos Brasileiros
Habilidades motoras básicas
História e características gerais do handebol

Manejo de bola
Sistema de jogo básico e regras gerais de handebol

ENSINO RELIGIOSO/ FILOSOFIA
Assumir os rumos da própria vida
Autonomia – Exercício da liberdade Responsabilidade e autenticidade
Eu, o outro e a realidade; Valores que constroem uma vida justa e feliz;
Campanha da Fraternidade: “ Fraternidade e superação da violência. Lema: Em
Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)”
Dizer não ao preconceito – uma ação política; Respeito e Preconceito
É na escola que se aprende a agir; Viver e servir – O que é felicidade? Páscoa

MATEMÁTICA
Potenciação I
- Definição
- Consequências da definição
Potenciação II
- Propriedades das potências
- Potências com expoente inteiro negativo;
- Notação científica
Conjunto dos Números Reais I
- Números Racionais Q (propriedades dos números racionais, Fração decimal,
dízima periódica)
Conjunto dos números reais II
- Raiz quadrada, Teorema de Pitágoras, números irracionais, conjunto dos
números reais
Expressões algébricas
- Classificação
- Restrições para o cálculo do valor numérico

GEOMETRIA
Ângulos
Classificação de ângulos

Ângulos complementares e suplementares
Ângulos replementares, adjacentes e o.p.v.
Cap. 3 – paralelismo
Triângulos I
- Classificação (quanto aos lados e quanto aos ângulos)
- Soma das medidas dos ângulos inteiros
- Desigualdade triangular
Triângulo II
- Congruência de triângulos
- Propriedade do triângulo isóceles

CIÊNCIAS NATURAIS
O ser humano: organização, estrutura e evolução
Nutrição e Saúde Humana
Sistema Digestório
Sistema Cardiovascular
Sistema Imunitário

HISTÓRIA
Revoluções na Inglaterra
A Revolução Industrial
Iluminismo
EUA: Independência e Guerra Civil
Revolução Francesa

GEOGRAFIA
Técnica, tecnologia e produção do espaço mundial
O mundo dividido pelo critério ideológico
O mundo dividido pelo critério do desenvolvimento econômico
Nova Ordem Mundial, globalização e blocos econômicos
BRICS: os gigantes emergentes

