
                                                                                                                                                          
“Fraternidade e superação da violência” 

“Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8) 

 
Comunicado 128/2018 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que a semana de provas trimestrais acontecerá nos dias 19 a 23 de novembro de 2018. Valor de cada 

prova: 9,0 pontos. Abaixo listamos os conteúdos das provas do 8º ano.  
Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra - www.sjo.org.br  
 

Língua Inglesa Língua Portuguesa 

Unit 9,10,11 

 Simple past; 

 Past Continuous; 

 Regular & Irregular verbs; 

 Interpretation. 

 Interpretação de textos,  

 Aposto e vocativo,  

 Adjunto adverbial; adjunto adnominal,  

 Conjunções coordenadas,  

 O uso dos porquês,  

 Pontuação,  

 Obras e artistas - Museu Mineiro. 

Espanhol História 

 Verbos regulares em presente, verbos de rotina 

números diária.  

 Números, vocabulários associados aos exercícios 

estudos dirigidos 1 e 2 

 História da Arte- Barroco, Romantismo e Arte 

Contemporânea; 

 Produção de texto individual; 

 Reflexões sobre relevância da arte na história. 

Ensino Religioso Ciências 

 O Natal, nascimento de Jesus Cristo, fonte de amor, 

liberdade e ternura que torna o mundo mais humano 

e solidário. 

 As diferenças humanas como algo bom e 

enriquecedor que colabora no crescimento humano 

através das relações autênticas e dialógicas. 

 A missão no sentido histórico judaico-cristão. 

 A relação entre missão e o projeto de vida 

 A encarnação como doação salvífica e amorosa de 

Deus fundamentado nos Evangelhos. 

 A necessidade de relações dialógicas fundamentadas 

na construção da paz. 

  Sistema Respiratório: Principais órgãos, função, 

movimentos respiratórios e problemas de saúde. 

Matemática 

 Simplificação de frações algébricas,  

 Ângulos opostos pelo vértice,  

 Ângulos formados por retas paralelas cortadas por 

uma transversal,  

 Soma dos ângulos internos de um triângulo,  

 Relação envolvendo ângulos internos e externos de 

um triângulo,  

 Polígonos e polígonos regulares. 

 Soma das medidas dos ângulos internos e externos 

de um polígono,  

 Número de diagonais de um polígono convexo. 

Geografia 

 O continente africano; 

 Aspectos físicos do continente africano; 

 A partilha da África; 

 O processo de descolonização da África;  

 As fronteiras africanas; 

 O continente americano; 

 Divisão do continente americano sobre os aspectos 

histórico social; 

 América Anglo Saxônica. 

 

Relembramos que em caso de ausência do aluno: 
- somente no dia posterior à prova não realizada, com justificativa de um responsável na agenda escolar 

JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por exemplo, atestado médico, 

odontológico), a prova será repetida. NÃO REPETIREMOS PROVA apenas com a justificativa na agenda. É 

necessário um documento que comprove a ausência. 

 

Atenciosamente, 

 

 
“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.” 

Santa Cândida 

http://www.sjo.org.br/

