
“Educação que transforma. Amor que transborda.”

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2021.

Queridas Famílias do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano),

Paz e Bem!

Mais um final de ano letivo se aproxima e com ele, a certeza de que todo o sucesso que tivemos

no desenvolvimento dos nossos estudantes somente foi possível devido às parcerias estabelecidas entre

famílias e Escola. Somos muito gratos pelos vínculos que mantivemos nesse ano cheio de muitos e

inesperados desafios.

Para finalizarmos com êxito nosso ano letivo, seguem informações importantes às famílias, e

responsáveis pelos educandos.

O nosso último dia de aula será em 17 de dezembro de 2021, (sexta-feira).

Os boletins com a média anual dos estudantes aprovados serão enviados ao e-mail do

responsável financeiro no dia 20 de dezembro, a partir das 11h.

O estudante deve obter no mínimo 7,0 (sete) para a promoção sem a realização das

recuperações abaixo descritas.

A Escola informará por e-mail (do estudante e do responsável financeiro) aos estudantes que, por

não atingirem a média anual de 7,0 (sete), necessitarão realizar a AEPL (avaliação entre períodos

letivos).

AVALIAÇÃO ENTRE PERÍODOS LETIVOS (AEPL) e EXAME FINAL (EF)

A AEPL e o Exame Final serão por meio de questionário no Google Forms, disponibilizados nas

salas de aula – ambiente virtual – Google Classroom – de cada professor, nas seguintes datas e

horários:

AEPL: do dia 22/12/2021, às 7h30 até o dia 27/12/2021, às 23h59

EXAME FINAL: do dia 28/12/2021, às 14h até dia 29/12/2021, às 23h59

As famílias dos estudantes que ficarem em AEPL e Exame Final e que não acessam a

plataforma, devem procurar o SOE, agendando a realização dessas avaliações na Escola. Dessa forma,

pedimos a gentileza de manterem atualizados junto à Secretaria os telefones e e-mails de contato.

O resultado da AEPL estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

28/12/2021 às 11h30, bem como a convocação para os estudantes que necessitarem realizar o Exame

Final.



O resultado do Exame Final estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

30/12/2021 às 11h.

A lista de objetos do conhecimento (conteúdos) para AEPL e EF se encontra no final desta carta.

Devido à excepcionalidade do momento, os estudantes que ficarem em Exame Final, poderão

realizar as avaliações em quantos componentes curriculares precisarem..

Desejamos, cheios de esperança, um Natal abençoado e um ano de 2022 repleto de conquistas.

Nosso abraço fraterno

Direção e Equipe Pedagógica

CONTEÚDOS AEPL E EXAME FINAL - 8º ANO

Língua Portuguesa:

● Gêneros textuais: charge, tirinha e campanha publicitário
● Análise Sintática
● Transitividade e Complemento Verbal
● Estrutura e Formação de Palavra: Prefixo, Sufixo, Prefixal e Sufixal, Parassintética, Regressiva,

Imprópria, Aglutinação e Justaposição
● Emprego do Hífen
● Ortografia: Mau e Mal, Mais e Mas
● Uso do porquê
● Concordância Nominal - Adjetivo Anteposto e Posposto
● Estratégias argumentativas.
● Homônimas Perfeitas
● Vozes Verbais (Ativa, Passiva e Reflexiva)
● Emprego das letras G, J, S, SS e Ç
● Concordância na voz passiva sintética
● Sujeito Paciente e Sujeito Indeterminado
● Orações Coordenadas Assindéticas e Sindéticas
● Acentuação Gráfica de palavras paroxítonas

Matemática:

● Potenciação
● Propriedades das potências
● Expressões algébricas
● Valor numérico
● Monômios e polinômios
● Produtos notáveis
● Fatoração
● Equação do 1º grau
● Inequação do 1º grau
● Regra de três
● Porcentagem e juros

Geografia



● Os impactos ambientais na atualidade.
● Países do Norte e Países do Sul;
● A divisão do mundo pela ótica econômica;
● A América Anglo-saxônica;
● América Latina;
● População dos países americanos.
● PIB/IDH
● América socioeconômica.

História

● Mineração no Brasil
● Revolução Industrial
● Iluminismo
● Revolução Francesa
● Independência dos Estados Unidos
● Primeiro Reinado
● Período Regencial
● Segundo Reinado

Arte:

● Impressionismo
● Expressionismo
● Surrealismo
● Barroco mineiro
● Cubismo
● Indígenas Brasileiros
● Arte plumária
● Arte marajoara
● História do Cinema
● Documentário

Ciências:

● Produção de energia e os diferentes tipos de usinas de energia
● Sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, sanguíneo, linfático e imunitário

(caracterização geral bem como os órgãos que os compõem)
● Alimentação (pirâmide alimentar, nutrientes e as suas contribuições para o corpo)
● Desafios Climáticos

Ensino Religioso:

● A formação da identidade do ser humano
● A coexistência
● Fé, crença e crendice
● Religiões de matriz africana e orientais
● Religião e ciência

Educação Física:



● Ginástica de condicionamento físico, funcional e de conscientização corporal
● Exercício físico e atividade física
● Capacidades físicas
● Esportes de marca, invasão, precisão, técnico-combinatório e de rede/parede
● Dança: Conceito e tipos
● Lutas: Conceito e modalidades
● Le Parkour
● Alimentação saudável
● Desvios posturais

Língua Inglesa:

● Comparativos e superlativos
● passado simples
● texto/ interpretação


