Recife, 25 de maio de 2021

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

COMPONENTE
CURRICULAR
FÍSICA I

14/06
Segunda-feira

FÍSICA II

1º Ano do Ensino Médio

BIOLOGIA

CONTEÚDOS
 Lançamento Vertical.
 Gráfico do Movimento Uniforme.
 Gráfico do Movimento Uniformemente Variado.





Aceleração centrípeta.
Aceleração tangencial.
Aceleração resultante.
Lançamento horizontal.

Citoplasma:
 Características,
 Orgânicas e funções,.
 Núcleo.
 Cromossomo.
 Divisão celular (mitose e meiose).
 Estudo do cariótipo.

 Entre a liberdade e o destino.

ENSINO RELIGIOSO
 Marketing pessoal.
EMPREENDEDORISMO
15/06
Terça-feira

LITERATURA

MATEMÁTICA

SOCIOLOGIA

EDUCAÇÃO FÍSICA

16/06
Quarta-feira

 Humanismo – Gil Vicente.
 Classicismo.
 Função.
 Função polinomial do 1º grau.
 Função polinomial do 2º grau.
(LIVRO: funções)
 Marx Weber e a sociologia compreensiva.







Jogos e Brincadeiras: Definição e Diferenças.
Jogos e Brincadeiras: Jogos Eletrônicos.
Jogos Eletrônicos: Evolução e Vida de Pro Player.
Arte Egípcia e Mesopotâmica.

ARTE
INV. CIENTÍFICA

HISTÓRIA
QUÍMICA

FILOSOFIA

 Construção de Currículos.
 Os impactos da violência doméstica no nosso país.
 A alta Idade Média Ocidental.
 A Alta Idade Média Oriental.





Geometria molecular.
Polaridade.
Forças intermoleculares.
Ácidos.

 Platão: Eidos, Ética e Política.

 Climatologia Geral e do Brasil.
17/06
Quinta-feira

GEOGRAFIA
GRAMÁTICA

INGLÊS







Interpretação de textos.
Estrutura e formação de palavras.
Semântica.
Coesão referencial.
Substantivos.







Can and be able to.
Imperatives.
Yes or no questions.
Textual interpretation.
Multi-words.

Observações:
Os estudantes terão as 3 primeiras aulas e após o intervalo iniciaremos as avaliações.
O horário do intervalo será das 09h45min às 10h05min.
O estudante que optar pelo formato de aula presencial, só poderá realizar prova nesse formato; as provas online
serão permitidas apenas para o estudante que fizer opção pela aula online.
4. Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário,
não será possível à realização das mesmas.

1.
2.
3.

CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA (AC1 e AC2 – II 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 14h15min.

Atenção!
A 2ª chamada será realizada no horário das 14h às 16h30min
Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado acima.

31/08
(3ª feira)

02/09
(5ª feira)

03/09
(6ª feira)

09/09
(5ª feira)

Biologia

Geografia I e II

Gramática

História

Literatura

Empreendedor
ismo

Química

Ens. Religioso/
Arte

Física I e II

Redação

Inglês

Matemática

Filosofia

Ed. Física

Sociologia

Inv. Científica

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.
Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

