Recife, 08 de maio de 2021.
Prezados Pais e/ou Responsáveis, divulgamos abaixo os conteúdos das Avaliações de Recuperação da I

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

Etapa.

Datas
17/05
Segunda-feira

Componente
Curricular
Língua Portuguesa
Das 14h às 16h

18/05
Terça-feira

19/05
Quarta-feira

20/05
Quinta-feira

Geografia
Das 14h às 16h
Filosofia
Das 14h às 16h
Ciências
Das 14h às 16h
Inglês
Das 14h às 16h
Prod. Textual
Das 14h às 16h
História
Das 14h às 16h
Ens. Religioso
Das 14h às 16h

Conteúdos



Sujeito Indeterminado; Modo Imperativo; Oração sem
Sujeito; Vozes do verbo; Figuras de Linguagem e
Interpretação de Texto.
Regionalização físico-cultural do globo; Regiões
geoeconômicas: o Norte e o Sul; Desigualdades
Internacionais.



Ética: entre o bem e o mal; Virtudes e Vícios.




Cap. 01 - Reprodução dos Seres Vivos; Cap. 03 Sistema genital; Cap. 04 – Gravidez e parto; Cap. 5 Métodos anticoncepcionais.
Countable and uncountable nouns, how many how
much, sports and other physical activities and present
continuous.



Crônica; Livro Paradidático: O Amor não tem cor



Cap. 1 – Iluminismo; Cap. 02 – Revolução Inglesa; Cap.
3 – Revolução Industrial; Cap. 4 – Revolução Francesa.
Humanismo (pág. 18), Zen-Budismo (págs. 20 e 21) e
Sufismo (págs. 36 e 37).




21/05
Sexta-feira

Matemática
Das 14h às 16h

Operações envolvendo números naturais, inteiros e
racionais;
Expressões
algébricas;
Polinômios;
Operações com polinômios; Equações; Potenciação;
Radiciação.

OBSERVAÇÕES:


O resultado das Recuperações da 1ª Etapa será divulgado no Portal de Notas ou aplicativo EduConnect;



As Recuperações dos Componentes Curriculares Aprend. Socioemocional, Educação Física e Artes,
serão orientados pelos professores das disciplinas;



As avaliações, para os estudantes no presencial e no remoto, serão aplicadas das 14h às 16h. Após iniciar as
avaliações, os estudantes somente poderão entregar as provas e deixarem a sala, a partir das 15h;



O estudante que estiver na opção do remoto, deverá acessar a SALA RECUPERAÇÃO I ETAPA 2021 – F2,
no horário informado. Após se logar, o estudante deve abrir o link referente à avaliação do Componente
Curricular que deve realizar, que estará postado no chat da reunião da sala, na Plataforma Teams e iniciar sua
avaliação;



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 no
cronograma acima.



Informamos que NÃO HÁ 2ª chamada para as avaliações de recuperação.



Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações programadas, caso tenha que
realizar ambas as avaliações programadas no dia;



ATENÇÃO! O formulário enviado precipitadamente pelo (a) estudante, ou seja, antes do (a) mesmo (a)
ter certeza do seu término, não poderá ser reaberto na Plataforma Teams;



Em caso de imprevisto no envio da avaliação, entrar em contato com a coordenadora, pelo chat
particular (ANA.SILVA), ainda dentro no horário estipulado;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, 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, daqueles que estão presencialmente, sejam guardados.



Em hipótese alguma, será permitido nenhum tipo de consulta, tanto por parte dos alunos que estão
presencialmente, quanto aqueles que estão no remoto;



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.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

