
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OITAVA SÉRIE 

PORTUGUESE 



 

ESCANEIE O QR CODE OU ACESSE O LINK 

ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES SOBRE O QUE SEU ALUNO DA 
OITAVA SÉRIE ESTÁ APRENDENDO E COMO 

SABEMOS QUE ELE ESTÁ APRENDENDO. 

 

https://www.cobbk12.org/page/42510/8th- 

grade-learning 

 

 

APRENDIZADO 

O distrito escolar do Condado de Cobb tem o compromisso de oferecer ao seu filho uma experiência acadêmica que desenvolverá s eus conhecimentos e 

habilidades em todas as séries, além de garantir que uma base sólida seja estabelecida para que o aluno alcance o mais alto potencial. Nosso ensino e stá alinhado 

com os padrões de conteúdo e nossos professores os colocam em prática por meio de várias estratégias projetadas para a tender aos pontos fortes e às 

necessidades de aprendizagem do seu filho. 

 
Nas salas de aula do Condado de Cobb, os alunos estão imersos todos os dias em experiências de aprendizagem com base em explo ração, resolução de problemas e 

pensamento crítico em todas as áreas de conteúdo, incluindo as áreas principais de literatura e língua inglesa, matemática, estudos sociais e ciências . As Connection 

classes permitem que os alunos desfrutem de conteúdo acadêmico especializado, incluindo educação profissional e técnica*, saúde, música, educação física, 

tecnologia, artes visuais e idiomas do mundo*. A excelência no ensino conduz a experiência educacional do seu filho desde o j ardim de infância até a formatura e para a 

vida. O link abaixo mostrará uma visão geral do conteúdo que seu filho aprenderá. *A programação disponível varia de acordo com as escolas locais.  

 
 

AVALIAÇÃO 

Seu filho terá acesso a diferentes avaliações em sala de aula, que ajudará o professor a descobrir como fornecer a melhor ins trução possível. Essas avaliações também 

ajudarão você a acompanhar o desempenho do seu filho e se ele precisará de apoio adicional. Além disso, seu filho participará  de algumas avaliações padronizadas, que 

são utilizadas para medir o desempenho dele conforme o nível escolar. 

O Estado da Geórgia exige que os estudantes da sexta à oitava série participem da aplicação anual de avaliações estaduais. A avaliação estadual é chamada de Georgia Milestones 

Assessment System (Sistema de avaliação de marcos dos estudantes da Geórgia). O Georgia Milestones avalia o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos e 

habilidades em literatura e língua inglesa, matemática, ciências e estudos sociais. Os alunos da oitava série realizarão uma avaliação de Fim do ano letivo (EOG), que faz parte do 

Georgia Milestones. O EOG incluirá questões de múltipla escolha, respostas curtas e perguntas com o uso de tecnologia. O EOG de literatura e língua inglesa tem uma terceira 
seção, com foco na escrita. 

 
No outono, os alunos da oitava série participarão do exame PSAT 8/9 (Teste Preliminar de Aptidão Escolar) do College Board. Este teste mede os níveis de habil idade e o 
progresso acadêmico, dando aos estudantes uma base para o sucesso na transição para o ensino médio.  

 
Todos os alunos do jardim de infância à nona série participam do processo de triagem universal para avaliar a capacidade de leitura e matemática por meio de 

inventários digitais. O progresso do aluno na oitava série será avaliado em relação à leitura e matemática três vezes a o ano. 
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