Recife, 14 de setembro de 2019.

“Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. “Nenhum
obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior”.
Autores desconhecidos.

Prezados Pais e/ou Responsáveis, segue abaixo o cronograma com os conteúdos das Avaliações para a
Recuperação da II Etapa.

Datas

Componente
Curricular
Filosofia

23/09
Segunda-feira

Conteúdos




Cap. 08 - O homem: uma máquina que pensa;
Cap. 09 – O homem é um ser produtor de cultura;
Cap. 10 – Mito, tragédia e Filosofia.



Interpretação de texto; TENER X HABER; Verbos
reflexivos; Vocabulario de la familia; Las horas;
Numerales; Verbos en Presente de Indicativo.



Cidades ao longo da História; A vida Urbana; O relevo
terrestre e Ações da natureza e dos seres humanos no
relevo.
There to be (pg. 44); Vocabulário (pág.50,52);
School (pg. 40, 42); Possessive adjectives - (pág. 56 e
caderno).
Cap9 - Rochas e minerais; Cap12 - Agressões ao solo
Cap15 - A água nos seu estado físico.
Livro versão 2014: Substantivo - 95 a 102; Flexão dos
substantivos 131 a 137; Grau dos Substantivos 158 –
163; Artigo - 179 a 183; Divisão silábica - 184 – 185;
Numeral - 198 a 203; Pronome - 223 a 235.
Livro versão 2019: Substantivo – pág. 122 a 136;
Divisão silábica- 137 a 139; Adjetivo, artigo e numeral 191 a 207; Pronome - 219 a 235.
O Conto (1 e 2)
A Fábula
Paradidático: Alice através do espelho.
Livro versão 2015 (Capa Preta): Cap. 6 Mesopotâmia;
Cap. 7 O Egito Antigo e o Reino do Kush; Cap. 11 A
Cultura Grega;
Livro Versão 2018(Capa Colorida): Cap. 5 Egito e
Kush; Cap. 6 – Mesopotâmia; Cap. 11 A Cultura Grega.
Números Primos; Múltiplos de um número natural;
Divisores de um número natural; Representação de
Fração; Determinação de todos os divisores de um
número natural; Transformação de Número Misto em
Fração; Transformação de Fração em Número Misto;
Problemas envolvendo MMC e MDC; Fração de um
número natural; Fração Própria, Fração Imprópria e
Fração Aparente.
Cap. 3 - A transformação da natureza; Filme: A Corrente
do Bem; Cap. 4 - Transformação da natureza; Filme:
Temos Modernos e Crianças Invisíveis.

6º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

Espanhol

Geografia
24/09
Terça-feira


Inglês
Ciências




25/09
Quarta-feira

Língua Portuguesa


Produção Textual
26/09
Quinta-feira






História



Matemática
27/09
Sexta-feira

Ensino Religioso

OBSERVAÇÕES:



As avaliações de Recuperação da II Etapa terão início às 14h e serão encerradas às 16h.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h10;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas;



Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações, caso necessite realizar ambas
as provas programadas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, em sala, e durante as avaliações, acarretará na
interrupção das avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas
salas, os armários com o intuito de que os celulares sejam guardados;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o (a) estudante será encaminhado (a) à coordenação.






O estudante que necessitar recuperar a média do componente curricular de Língua Portuguesa, fará as
avaliações de Língua Portuguesa e de Produção Textual, de acordo com as datas agendadas.
Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Artes e Educação Física, farão
um trabalho segundo a orientação dos docentes, e devem entrega-lo impreterivelmente na data estabelecida
pelo mesmo.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

Recife, 14 de setembro de 2019.

“Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. “Nenhum
obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior”.
Autores desconhecidos.

Prezados Pais e/ou Responsáveis, segue abaixo o cronograma com os conteúdos das Avaliações para a
Recuperação da II Etapa.

Datas

Componente
Curricular

Conteúdos


Filosofia
23/09
Segunda-feira



7º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

Espanhol

Geografia
24/09
Terça-feira


Inglês

Ciências


25/09
Quarta-feira

26/09
Quinta-feira

Língua Portuguesa



Produção Textual




História




Matemática
27/09
Sexta-feira


Ensino Religioso

Ciências e filosofia; Formas de conhecer; Cap. 08 –
Podemos conhecer a verdade; Cap. 09 – Filosofia e
Ideologia; Cap. 10 – Linguagem, pensamento e cultura.
Interpretação de texto; Pretérito Perfecto Compuesto de
Indicativo; Verbo doler; Verbos regulares pretérito
indefinido de indicativo;
O relevo brasileiro; Águas no território brasileiro;
Aspectos da vegetação brasileira e Tipos de clima do
Brasil.
Vocabulário (pág. 64, 66); Can (pg. 44) = afirmativo,
negativo, interrogativo; Simples past - Verbo to be (pág.
70); Past continuous (pág.70).
Cap11 - Reino Monera: bactérias e cianobactérias;
Cap14 - Reino Plantae: briófitas e pteridófitas; Cap15 Reino Plantae: gimnospermas e angiospermas.
Livro versão 2014: Interpretação de texto; Sujeito
(simples, composto e desinencial) 94 a 97; Predicado 94
a 97; Preposição (contração e combinação) 160 a 165;
Transitividade Verbal. 178 a 183;
Livro versão 2018: Interpretação de texto; Sujeito
(simples, composto e desinencial)- 116 a 127; Predicado
116 a 127; Preposição (contração e combinação) – 207
a 214; Transitividade Verbal- 234 a 241.
O Relato Pessoal
Livro
versão 2015
(Capa
Preta):
Cap.
7:
Renascimento e Humanismo; Cap. 8: Reforma e Contra
– Reforma; Cap. 9: Estado Moderno, absolutismo e
mercantilismo;
Livro Versão 2018 (Capa Colorida): Cap. 04
Renascimento e Humanismo; Cap. 05 Reforma e Contra
Reforma; Cap. 06 Estado Moderno, Absolutismo e
Mercantilismo.
Cap. 4: Equação do 1º grau com uma incógnita; Cap. 5:
Equação do 1º grau com duas incógnitas, Inequação do
1º grau com uma incógnita e Sistemas.
Cap. 3 - Responsabilidade compartilhada; Filme: A
Corrente do Bem. Cap.4 - Justiça – A terra é de todos.
Filmes: o menino de pijama listrado e Avatar.

OBSERVAÇÕES:



As avaliações de Recuperação da II Etapa terão início às 14h e serão encerradas às 16h.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h10;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas;



Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações, caso necessite realizar ambas
as provas programadas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, em sala, e durante as avaliações, acarretará na
interrupção das avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas
salas, os armários com o intuito de que os celulares sejam guardados;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o (a) estudante será encaminhado (a) à coordenação.






O estudante que necessitar recuperar a média do componente curricular de Língua Portuguesa, fará as
avaliações de Língua Portuguesa e de Produção Textual, de acordo com as datas agendadas.
Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Artes e Educação Física, farão
um trabalho segundo a orientação dos docentes, e devem entrega-lo impreterivelmente na data estabelecida
pelo mesmo.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

Recife, 14 de setembro de 2019

“Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. “Nenhum
obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior”.
Autores desconhecidos.

Prezados Pais e/ou Responsáveis, segue abaixo o cronograma com os conteúdos das Avaliações para a
Recuperação da II Etapa.

Datas

Componente
Curricular

Conteúdos


Filosofia
23/09
Segunda-feira



8º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

Espanhol

Geografia
24/09
Terça-feira



Canadá; Estados Unidos: organização do território;
Explorando a América Latina e América Platina e Brasil.



Números por extenso (pág. 40); Countable and
uncountable nouns (pág. 44); Many x Much (pág. 44, 45);
Adverbs of probability (definitely, probably...) (pág. 56);
Futuro com "Will" (pág. 56). Futuro com going to.



Sistema endócrino; Sistema nervoso.



Inglês

Ciências

25/09
Quarta-feira

26/09
Quinta-feira

O amor que liberta; liberdade. Cap. 07 – Amor, paixão,
egoísmo, fatalidade e liberdade; Cap. 08 – Liberdade?
Cap. 09 – A ética no mundo grego.
Interpretação de texto; Estaciones del año; Perífrasis “ir
+ a + infinitivo”; Futuro Simple (regular e irregular);
Verbos regulares imperativo; El acento diacrítico.

Língua Portuguesa



Livro versão 2014: Interpretação textual; Complemento
Nominal pág. 165 a 169; Aposto e Vocativo pág.184 a
188; Conjunção Coordenada pág. 228 a 235; Pontuação
pág. 200 a 207 e Caderno;
Livro versão 2018: Interpretação textual; Complemento
Nominal pág. 123 a 130; Aposto e Vocativo pág. 182 a
187; Conjunção coordenada pág. 258 a 260 + caderno
Pontuação pág. 224 a 230.

Produção Textual



A Crônica



Livro Capa Preta (Versão 2015): Cap. 6 A Revolução
Francesa; Cap. 7 A Era Napoleônica; Cap. 9
Emancipação política do Brasil;
Livro Capa Colorida (Versão 2018): Cap. 6 A
Revolução Francesa; Cap. 7 A Era Napoleônica; Cap. 8
A Chegada da família real no Brasil.
Ângulos alternos internos; Soma dos ângulos internos;
Ângulos internos de um polígono regular; Condição de
existência de um triângulo; Número de diagonais de um
polígono e conceito de altura, bissetriz e mediana de um
triângulo qualquer; Valor numérico de uma expressão
algébrica; Cálculo de perímetro e volume de uma figura
envolvendo termos algébricos; Produtos notáveis;
Fatoração de expressões algébricas).
Cap. 3 - Momento de mudança; Filme: A Corrente do
Bem; Cap. 4 Viver a fé em tempos difíceis; Filme:
Canudos.

História





Matemática
27/09
Sexta-feira

Ensino Religioso

OBSERVAÇÕES:



As avaliações de Recuperação da II Etapa terão início às 14h e serão encerradas às 16h.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h10;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas;



Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações, caso necessite realizar ambas
as provas programadas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, em sala, e durante as avaliações, acarretará na
interrupção das avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas
salas, os armários com o intuito de que os celulares sejam guardados;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o (a) estudante será encaminhado (a) à coordenação.






O estudante que necessitar recuperar a média do componente curricular de Língua Portuguesa, fará as
avaliações de Língua Portuguesa e de Produção Textual, de acordo com as datas agendadas.
Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Artes e Educação Física, farão
um trabalho segundo a orientação dos docentes, e devem entrega-lo impreterivelmente na data estabelecida
pelo mesmo.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

Recife, 14 de setembro de 2019.

“Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende”. “Nenhum
obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior”.
Autores desconhecidos.

Prezados Pais e/ou Responsáveis, segue abaixo o cronograma com os conteúdos das Avaliações para a
Recuperação da II Etapa.

Datas

Componente
Curricular

Conteúdos


9º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

Filosofia
23/09
Segunda-feira


Espanhol

Geografia

24/09
Terça-feira


Inglês
Ciências




25/09
Quarta-feira

26/09
Quinta-feira

Filosofia
Helenística;
Hedonismo
estoicismo;
Epicurismo. (estudar as anotações do caderno). Cap. 08
– O mundo do trabalho; Cap. 09 – Sociedade de
Consumo; Cap. 10 – O que é arte? Cap. 11 – O belo e o
feio: a questão do gosto.
Interpretação de texto; Pronombre complemento directo
y colocación de los pronombres; Pronombre
complemento
objeto
indirecto;
colocación
del
pronombre.
Apresentando o continente europeu; Integrações da
Europa; A população europeia e Desintegrações e
conflitos na Europa.
Vocabulário (pág. 64, 65, 66, 78); Verbos modais =
could, may, might (pág. 44); Too, either, neither (pg. 45);
First Conditional (pág. 57); Second conditional (pág. 70).
Ligações químicas; Balanceamento químico; Funções
inorgânicas.
Livro versão 2014: Interpretação textual; Estrutura e
formação das palavras- 157 a 166; Concordância
nomina - 177 a 185; Regência verbal e nominal - 233 a
240;
Livro versão 2018: Interpretação textual; Estrutura e
formação das palavras – caderno; Concordância
nominal - 206 a 210; Regência verbal e nominal-268 a
271 mais o caderno.

Língua Portuguesa



Produção Textual



O Resumo.



Cap. 05 - Primeira República; Cap.7 - Segunda Guerra
Mundial; Cap. 08 – A Era Vargas Cap. 09 – A Guerra
Fria.
Função Afim; Função Quadrática; Gráfico de uma função
quadrática; Razão e Proporção; Proporcionalidade na
Circunferência: o número PI, triângulos retângulos;
Semelhança.
Cap. 3 - Gestos que fazem a diferença; Filme: A
Corrente do Bem; Cap. 4 - Transformando sonhos em
realidades; Filmes o grande Ditador.

História

Matemática

27/09
Sexta-feira


Ensino Religioso

OBSERVAÇÕES:



As avaliações de Recuperação da II Etapa terão início às 14h e serão encerradas às 16h.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h10;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas;



Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações, caso necessite realizar ambas
as provas programadas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, em sala, e durante as avaliações, acarretará na
interrupção das avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas
salas, os armários com o intuito de que os celulares sejam guardados;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o (a) estudante será encaminhado (a) à coordenação.






O estudante que necessitar recuperar a média do componente curricular de Língua Portuguesa, fará as
avaliações de Língua Portuguesa e de Produção Textual, de acordo com as datas agendadas.
Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Artes e Educação Física, farão
um trabalho segundo a orientação dos docentes, e devem entrega-lo impreterivelmente na data estabelecida
pelo mesmo.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

