
 

OBJETIVOS ADE - 8º ANO-RECUPERAÇÃO-318-C 

 

OBJETIVOS DA RECUPERAÇÃO - 2019 

8º ano 

ARTES- CATINA 
Trabalho sobre o artista e paisagista Roberto Burle 
Marx. Deverá ser entregue dia 13 de dezembro até 
às 13h. 
Seguem as orientações. 

• Escreva e ilustre seu trabalho sobre a vida e as 
obras do artista / paisagista Roberto Burle Marx 

• Deve conter: Capa, título, nome do aluno, turma, 
data e nome da professora. 

• Seu trabalho deverá ser bem organizado, assim 
como ser claro no conteúdo abordado. Deve 
conter os seguintes capítulos: Introdução, 
Desenvolvimento, Conclusão e Bibliografia. Pode 
ser digitado ou manuscrito. 

 
INGLÊS – JULIANA 
Unidade 8 do livro. 

• Associação entre imagens e vocabulário referente 
à saúde financeira; 

• Reconhecimento de phrasal verbs; 

• Diferenciação entre os verbos DO e MAKE; 

• Uso apropriado do tempo verbal present perfect 
em combinação com for, since, yet, already e ever; 

• Interpretação textual. 
 
MATEMÁTICA – MATHEUS 

• Ângulos formados em retas paralelas cortados por 
uma transversal 

• Expressões numéricas com potências 

• Inequações de 1º grau 

• Operações entre potências de mesma base 

• Multiplicação entre polinômios 

• Relação entre o tipo de triângulo [isósceles, 
escaleno e equilátero] e seus ângulos 

• Probabilidade de determinado evento 

• Fatoração e simplificação de expressões 
algébricas 

• Sistema de equações de 1º grau com duas 
variáveis 

• Área e perímetro de circunferência 
 
GEOGRAFIA – AMANDA 

• Um mundo desigual 

• Conhecer as formas de divisão do mundo atual e 
os fatores de desigualdade; 

• Europa: aspectos físicos e humanos 

• Analisar os aspectos naturais do continente por 
meio da revisão de conceitos básicos da 
Geografia física; 

• Retomar os conceitos fundamentais sobre a 
população e aplica-los ao contexto europeu.  

• Canadá, parceiro dos Estados Unidos: 
aspectos humanos 

Entender a diversidade de sua formação étnica e a 
complexa convivência entre os descendentes de 
imigrantes franceses e ingleses; 

• Analisar os aspectos da sociedade e as 
dificuldades existentes, apesar do alto grau de 
desenvolvimento e a interdependência entre ele 
e a potência vizinha, os Estados Unidos. 

• Japão: uma potência econômica mundial 

• Conhecer os aspectos humanos fundamentais do 
país relacionados ao seu elevado índice de 
desenvolvimento. 

• Austrália: a potência do Pacífico Sul 

•  Conhecer os aspectos naturais do país e sua 
relação com a ocupação humana e econômica. 

 
HISTÓRIA – NEMÉSIA 

• Conhecer o processo que levou à Revolução 
Industrial na Inglaterra. 

• Identificar os grandes marcos da inovação 
tecnológica desse processo.  

• Caracterizar a economia no Segundo Império. 

• Conhecer as causas da crise do Segundo Império. 

• Entender o processo da Abolição dos escravos. 

• Conhecer as leis que antecederam a lei Áurea. 

• Entender as consequências da guerra do Paraguai 
para o Brasil. 

 
PORTUGUÊS – NICOLE  

• Identificar tipo de sujeito em oração; 

• Identificar o sujeito em orações e classificá-lo;  

• Reconhecer e classificar os tipos de predicados. 

• Aplicar e distinguir a predicação do verbo e o tipo 
de predicado das orações. 

• Justificar casos de presença e ausência de crase.  

• Identificar os termos a que os pronomes pessoais 
se referem e a função sintática exercida por eles 
no texto. 

• Reconhecer complementos verbais e adjuntos 
adverbais; 

• Identificar orações com verbo intransitivo. 

• Reconhecer os pronomes e suas aplicações diante 
do texto e contexto. 

 
PROGRAMAÇÃO – KAYO 

• Faça um site (HTML) sobre o Natal e sua história 
com os seguintes quesitos: 

• Duas páginas 

• Duas imagens; 

• Contenha 5 links; 

• Uma Lista ordenada; 

• Nome e turma comentados no código; 

• A nota será dada por: 

• Cumprimento dos quesitos acima (4 pontos); 

• Organização (4 pontos); 
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• Criatividade (2 pontos). 

• O trabalho deverá ser enviado para o e-mail 
kayo.santiago@colegiodromos.com.br com o título 
RECUPERAÇÃO 8º ANO até as 18h do dia 13 de 
dezembro de 2019. A não entrega, atraso ou cópia 
acarretará em nota 0. Bom Trabalho! 

 
REDAÇÃO – BRENO  

• Artigo de Opinião 

• Leitura e Interpretação de Textos 
 
BIOLOGIA – KAZUO  

• Compreender os conceitos de saúde e 
alimentação saudável. Saber relacionar estes 
conceitos com a obesidade infantil. 

• Identificar visualmente os órgãos envolvidos na 
digestão humana (tubo digestório e órgãos 
anexos) e compreender sua função no processo 
digestivo. 

• Compreender os processos de digestão mecânica 
e digestão química, bem como as estruturas e 
enzimas responsáveis. 

• Reconhecer os órgãos respiratórios e suas 
funções, bem como a dinâmica de funcionamento 
do sistema respiratório como um todo. (Capítulo 6) 

• Compreender o sentido e a lógica que regem a 
grande e a pequena circulação sanguínea, bem 
como caracterizar e diferenciar os diferentes vasos 
sanguíneos. (Capítulo 7)  

• Identificar as estruturas presentes na anatomia do 
coração e suas funções, compreender o 
funcionamento do músculo cardíaco e identificar 
causas e sintomas de problemas circulatórios 
como infarto e hipertensão. (Capítulo 8) 

• Compreender a organização do Sistema Nervoso, 
identificar suas principais estruturas e funções, 

sendo capaz de compreender o funcionamento e 
as disfunções do sistema nervoso. (Capítulo 14) 

• Compreender o funcionamento das glândulas e 
seus hormônios, bem como suas funções na 
regulação das diversas atividades corporais. 
(Capítulo 16) 

 
FÍSICA – JÚLIO  

• Conceituar grandezas físicas, suas unidades no 
Sistema Internacional e suas medidas, 
identificando-as em textos.  

• Calcular as transformações de unidades de 
medidas, principalmente relacionadas às 
grandezas de massa, tempo, comprimento e 
velocidade 

• Relacionar e caracterizar grandezas físicas como 
posição (espaço) e instante (tempo). 

• Compreender o conceito e calcular a velocidade 
média. 

• Compreender o conceito de aceleração 
associado à variação de velocidade e calcular a 
aceleração média. 

• Calcular a resultante das forças sobre um corpo, 
levando em consideração a direção e o sentido 
das forças individuais. 

• Conceituar as três leis de Newton e associá-las a 
situações do cotidiano ou de temas de 
conhecimentos gerais. 

• Calcular a aceleração de um corpo quando há 
uma força resultante aplicada a este. 

 
 
 

 
 

CALENDÁRIO DAS PROVAS DE RECUPERAÇÃO: 

DIA 09/12 – Redação, História e Ciências e Física (8h30 às 11h30) 

DIA 10/12 – Português, Geografia, Inglês e Espanhol (8h30 às 11h30) 

DIA 11/12 – Matemática, Química e Biologia (8h30 às 11h30) 

DIA 13/12 – Entrega dos trabalhos de Arte (professora Catina), até às 13h e 
Programação (professor Kayo), via e-mail. 
 

 


