Recife, 07 de março de 2022.
Prezadas Famílias.
“Avaliar não consiste somente em fazer provas e dar nota, avaliar é um processo pedagógico contínuo, que ocorre dia
após dia, buscando corrigir erros e construir novos conhecimentos”.
Educação em seu sentido amplo exige comprometimento e participação efetiva de toda equipe pedagógica e da família.
É nessa perspectiva que o estudante aprende, conhece, interpreta, transforma e assume a multifuncionalidade do aprender,
contextualizando a teoria e a prática as quais valorizam o desenvolvimento individual. É com o objetivo de ajudar o estudante
no processo educativo, que enviamos os conteúdos e as datas da AC1, I Etapa, para que o (a) estudante dê continuidade
as suas ações de estudo. Todos os Componentes Curriculares têm como fonte de estudo livros e cadernos.
DATAS E MODELO
DO SIMULADO SSA

COMPONENTE
CURRICULAR
Língua
Portuguesa

Literatura

3º Ano do Ensino Médio

15/03
terça-feira

História da Arte
História

Filosofia

Matemática

Lígua Estrageira
(Inglês)

Biologia
17/03
quinta-feira
Física 1

CONTEÚDOS
 Coesão:
 Sequencial
 Lexical (Sinônimo, normalização, hiperonímia,
hiponímia, eclipse, Referencial, Estudo dos pronomes
(pessoais, possessivos, demonstrativos ,relativos,
indefinidos e interrogativos)
 Os pronomes na construção de sentido do textual
 Produção textual nas três séries
 Produção de texto dissertativo-argumentativo
 Textos Literários e Figurativos Principais Figuras de
Linguagem
 Os Gêneros Literários: Gêneros Épico, Dramático e Lírico
 Vanguardas artísticas européias: expressionismo,
fauvismo, cubismo e futurismo.
 Módulo 1. História antiga: grécia e roma
 Módulo 2. Formação, apogeu e crise do sistema feudal
 Módulo 3. Organização dos estados nacionais
 Período naturalista
 Período humanista: Sócrates e sofistas.
 Platão
 Teoria dos conjuntos
 Divisibilidade
 MDC
 Textual Interpretaton
 Conjuction
 FALSE Friends
 Articles
 Nouns
 Uncountible Nouns
 Pharasal
 Núcleo celular
 Cromossomos
 Divisão celular
 Cariótipo
 Aneuploidas
 Genética – 1 lei de Mendel e Genealogia
 Cinematica
 Lancamento Horizontal
 Termetria
 Dilatação do Solídos
 Eletrotástica
 Processo de Dilataçao
 Lei de Coulomve
 Intodução ao Campo eletríco

Física 2

Químíca

Geografia 1

Geografia 2

Sociologia

 Campo Eletrico
 Eletotástisca
 Processo de Eletrização
 Lei de Coulomb
 Introduçao ao Campo Eletríco
 Hidrocarbonato
 O radioatividade
 Funções ogânicas oxigenadas
 Teoria atômica e substâcias
 Transfomações
 Capítulo 1 - EUA x URSS
 Entendendo a expressão guerra fria
 Categorias de análise da geografia e sua aplicação
 A guerra fria - velha ordem mundial: o mundo dividido
em dois blocos
 Fim da guerra fria/ geologia e geomorfologia do Brasil
 Cartografia
 Estruturainterna
 Placas tectônicas
 Os clássicos da socilogia: Karl,Marx Weber e Durkheim

Observações:
1InIciaremos os Simulados : das 8h às 12h30
2-Estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo, caso contrário, não
será possível à realização das mesmas.
3-As provas (AC1) das disciplinas de Ensino Religioso, Educação Física e Investigação Científica serão através
de atividades informadas pelos professores durante as aulas.
4-Não será permitido ao estudante optar por fazer apenas uma das avaliações programadas;
5-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;

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

