Recife, 28 de Fevereiro de 2020

Prezadas Famílias.
Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC1 I Etapa, para que
o estudante dê continuidade às suas ações de estudo.
Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:

DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR
Língua Portuguesa

Literatura

1º Ano do Ensino Médio

16/03
Segunda-feira

Arte

Língua Estrangeira
– Inglês

Matemática
17/03
Terça-feira

 Interpretação de texto
 Tipos textuais
 Gêneros textuais
 Funções da linguagem
 Variação linguística
 Literatura-conceito e visão;
 Texto literário e texto não literário;
 Linguagem literária;
 Gênero literários;
1- Introdução ao estudo da Arte.
 Conceito de arte
 Linguagem artística
 Campos da arte
 O belo na arte
 Período e estilos na História da arte
 Gêneros artísticos
 Elementos visuais
 Materialidade da arte
2- Arte Pré-histórica
 Arte no Paleolítico
 Arte no neolítico
 Arte pré-histórica no Brasil.
 Family Members;
 Possessive Adjectives and Pronouns;
 Present Continuous;
 Ing or Ed Adjectives;
 Simple Present;
 Conjuntos e aplicações;Números:significados e aplicações(livro Princípios).

Geografia

 Introdução a geografia e cartografia

Sociologia

 O que é sociologia? Introdução aos estudos sociais.

História

 Notação Cientifica
 Ordem de Grandeza
 Vetores
 Cinemática; velocidade média; transformação de velocidade;
movimento uniforme;
 Saber Histórico e primeiras sociedades – Cap.1
 Antiguidade Oriental: África e Ásia – CAP.2

Filosofia

 Introdução á filosofia e as bases do pensamento ocidental.

Física
18/03
Quarta-feira

Química

19/03
Quinta-feira

CONTEÚDOS

Biologia
Ens. Religioso











Mudanças de estados fisicos
Transformaçães Físicas e químicas
Substâncias e misturas
Modelos atômicos
O elemento químico
Método científico
Níveis de organização em biologia
Organização celular

 Dúvidas e mais dúvidas
 O que é religião?
 As primeiras religiões

Obs:
1.

Os estudantes terão as 3 primeiras aulas e após o intervalo iniciaremos as avaliações.

2. Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso
contrário, não será possível à realização das mesmas
CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA (AC1 e AC2 – I ETAPA)
Para a realização das avaliações de 2ª chamada, será necessário:
1.
2.
3.

No caso de doença, que seja entregue o atestado médico no prazo de até 48 horas após a ausência, e em
seguida, seja preenchido o requerimento da 2ª chamada na secretaria.
Nas faltas não justificadas, é preciso preencher o requerimento na secretaria e pagar uma taxa na tesouraria.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados: às
14h15

Atenção!
A 2ª chamada será realizada no horário das 13h50 às 16h30
Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado acima.

23/04
(5ª feira)

24/04
(6ª feira)

27/04
(2ª feira)

28/04
(3ª feira)

Língua Portuguesa

Matemática

Física

Química

Literatura / Arte

Geografia

História

Biologia

Inglês

Sociologia

Filosofia

Ens. Religioso

OBSERVAÇÕES:


Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações 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;







Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Redação e Educação Física, farão atividade
avaliativa uma semana antes do calendário escolar.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.
Na certeza de podermos contar com o seu apoio e participação, nos colocamos à sua disposição.
** Consulte sempre o site do Colégio, pois os comunicados, horários, datas e demais informações serão feitas através
desse recurso.
O resultado da I Etapa será entregue no Plantão Pedagógico, no dia 09/05 (sábado), no horário de 7h30 às 10h.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

Recife, 28 de Fevereiro de 2020

Prezadas Famílias.
Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC1 I Etapa, para que
o estudante dê continuidade às suas ações de estudo.
Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:
DATAS

2º Ano do Ensino Médio

16/03
Segundafeira

COMPONENTE
CURRICULAR
Língua Portuguesa






Interpretação de texto
Tipos textuais
Gêneros textuais
Termos da oração (Estudo do sujeito)

Literatura





Romantismo-linguagem;
Romantismo-visão das gerações;
Romantismo-1ª Geração no Brasil.

1.









Renascimento Artítico
Fases do Renascimento(Trecento,Quatroccento e Cinquecento)
Arquitetura,pintura e escultura
Comédia Dell’arte e Teatro Elisabetano
Música e dança renascentista
As and Like;
Past Continuous;
Past Continuous and Simple Past,
Prefixes;

Arte

Língua Estrangeira Inglês

Matemática
17/03
Terçafeira

Geografia



 Educação, sociedade e indivíduo.
 Termometria; escala termometrica; escalas arbitrárias; variação
de escalas; calor; equilibrio tpermico; calorimetria; calor sensível;
introdução a óptica; fenômenos ópticos, propriedade da luz; cores;
sombra e pernumbra; câmara escura

História
Filosofia
Química

19/03
Quintafeira

 Sequências, Progressão Aritmética, Progressão geométrica
e Trigometria.

Sociologia

Física
18/03
Quartafeira

CONTEÚDOS

Biologia

Ens. Religioso

As bases físicas do Brasil




Africanos no Brasil: Dominação e resistência – CAP.18
Expansão e ouro na América portuguesa-CAP.19














Pensamento político moderno.
Colóides
Suspensão e emulsão
Soluções
Cálculos de concentrações das soluções
Coeficiente de solubilidade.
Sistemática e Classificação Biológica
Vírus
Reino Monera
Reino Protista
As Experiência Religiosas
As concepções de sagrado

Obs:
1. Os estudantes terão as 3 primeiras aulas e após o intervalo iniciaremos as avaliações.
2. Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas
CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA (AC1 e AC2 – I ETAPA)
Para a realização das avaliações de 2ª chamada, será necessário:
1.
2.
3.

No caso de doença, que seja entregue o atestado médico no prazo de até 48 horas após a ausência, e em
seguida, seja preenchido o requerimento da 2ª chamada na secretaria.
Nas faltas não justificadas, é preciso preencher o requerimento na secretaria e pagar uma taxa na tesouraria.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h15

4.

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

Atenção!
A 2ª chamada será realizada no horário das 13h50 às 16h30
Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado acima.

23/04
(5ª feira)

24/04
(6ª feira)

27/04
(2ª feira)

28/04
(3ª feira)

Língua Portuguesa

Matemática

Física

Química

Literatura / Arte

Geografia

História

Biologia

Inglês

Sociologia

Filosofia

Ens. Religioso

OBSERVAÇÕES:


Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações 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;







Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Redação e Educação Física, farão atividade
avaliativa uma semana antes do calendário escolar.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.
Na certeza de podermos contar com o seu apoio e participação, nos colocamos à sua disposição.
** Consulte sempre o site do Colégio, pois os comunicados, horários, datas e demais informações serão feitas através
desse recurso.
O resultado da I Etapa será entregue no Plantão Pedagógico, no dia 09/05 (sábado), no horário de 7h30 às 10h.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

Recife, 28 de Fevereiro de 2020

Prezadas Famílias.
Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC1 I Etapa, para que
o estudante dê continuidade às suas ações de estudo.
Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:
DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR
Língua Portuguesa

16/03
Segunda-feira

Literatura

3º Ano do Ensino Médio

Arte

Língua Estrangeira Inglês

Matemática
17/03
Terça-feira

CONTEÚDOS








1.












Geografia





Sociologia









Física
18/03
Quarta-feira
História
Filosofia
Química
19/03
Quinta-feira

Biologia
Ens. Religioso

interpretação de texto
Tipos textuais
Gêneros textuais
Frase – oração – período
Estudo do sujeito
Estudo do predicado
Pré-Modernismo
Linguagem do modernismo.
Vanguardas Modernistas
Expressionismo
Fauvismo
Cubismo
Abistracionismo
Futurismo.
Textual Interpretation;
Adjectives followed by preposition;
Present Perfect simple and continuous;
Past Perfect Simple and continuous
Parts of the body;
Números complexos,polimômios e ponto.
Cartografia
País , Estado, Nação, Território e Fronteira
Escolas do pensamento geografico: possibilismo e
Determinismo
Capitalismo e socialismo
Construção da geopolítica no séc. XIX e XX
Construção da guerra Fria
Trabalho e Produção.
Eletrização
Lei coulomb
Cinemática; velocidade média; transformação de velocidade;
movimento uniforme; equação do espaço do movimento
uniforme.


A primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa-CAP.31.

Primeira República: Dominação e resistência – CAP.32.
 Pós-modernismo,Fenomenologia e existencialismo.











Classificação dos carbonos
Hibridização
Cadeias Carbônicas
Nomenclatura de cadeias carbônicas
Número de Oxidação
Pilhas.
1ª Lei de Mendel
Probabilidade
Co. Dominancia
Religião: um grande compromisso

Obs:
1. Os estudantes terão as 3 primeiras aulas e após o intervalo iniciaremos as avaliações.
2. Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas
CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA (AC1 e AC2 – I ETAPA)
Para a realização das avaliações de 2ª chamada, será necessário:
1.
2.
3.

No caso de doença, que seja entregue o atestado médico no prazo de até 48 horas após a ausência, e em
seguida, seja preenchido o requerimento da 2ª chamada na secretaria.
Nas faltas não justificadas, é preciso preencher o requerimento na secretaria e pagar uma taxa na tesouraria.
Não será permitido que o estudante tenha acesso a sala de aula após o horário limite para os atrasados:
às 14h15

4.

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

Atenção!
A 2ª chamada será realizada no horário das 13h50 às 16h30
Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado acima.

23/04
(5ª feira)

24/04
(6ª feira)

27/04
(2ª feira)

28/04
(3ª feira)

Língua Portuguesa

Matemática

Física

Química

Literatura / Arte

Geografia

História

Biologia

Inglês

Sociologia

Filosofia

Ens. Religioso

OBSERVAÇÕES:


Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações 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;







Os estudantes que forem à Recuperação nos Componentes Curriculares de Redação e Educação Física, farão atividade
avaliativa uma semana antes do calendário escolar.
Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada das avaliações de recuperação.
Na certeza de podermos contar com o seu apoio e participação, nos colocamos à sua disposição.
** Consulte sempre o site do Colégio, pois os comunicados, horários, datas e demais informações serão feitas através
desse recurso.
O resultado da I Etapa será entregue no Plantão Pedagógico, no dia 09/05 (sábado), no horário de 7h30 às 10h.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

