Recife, 07 de março de 2022
Prezados Pais e/ou Responsáveis

9º Ano A do Ens. Fund. Anos Finais

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

DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR
Ens. Religioso

14/03
Segunda-feira

15/03
Terça-feira

16/03
Quarta-feira

17/03
Quinta-feira

18/03
Sexta-feira

Líng. Portuguesa

CONTEÚDOS


Cap. 1 - As concepções de história das tradições religiões.



Oração Subordinada Substantiva; Regência Nominal e
Interpretação de texto.



Números Reais; Potenciação; Notação científica; Radiciação
(Capítulo A1 - Página 4 até a página 25); Segmentos
proporcionais; Feixe de retas paralelas; Teorema de Tales
(Capítulo B1 - Página 72 até a página 83).



Literatura; Conotação / Denotação; Texto literário e não
literário; Literatura e suas funções.
O Espaço Global: da consolidação do capitalismo à
globalização contemporânea.
Volume 1, Capítulo B1; A Proclamação da República
Brasileira.

Matemática

Prod. Textual
Geografia
História
Filosofia





Cap. 1 – A busca pelo conhecimento.



Cap. A1 – Ecologia; Cap. A2 – Preservação da
biodiversidade e a sustentabilidade; Cap. B2 – Estrutura
atômica.
Inventions; Simple Past; Present Perfect; Present Perfect
Continuous; Past Perfect; Regular verbs and Irregular verbs.

Ciências
Inglês



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:



As avaliações serão aplicadas após o intervalo, das 10h10 às 11h45, ou seja, os três primeiros horários as aulas
acontecerão normalmente. Após iniciar as avaliações, os estudantes somente poderão entregar as provas e
deixarem a sala, a partir das 11h30;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo;



Não será permitido ao estudante, optar por fazer apenas uma das avaliações, caso esteja programado duas provas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, durante as avaliações, acarretará na interrupção das
avaliações e as mesmas serão zeradas. Em hipótese alguma, será permitido nenhum tipo de consulta;



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 estudante será encaminhado à coordenação;



Caso o estudante não possa participar das avaliações, estando em casa ou no colégio, por motivo justificado, deve
dirigir-se à secretaria da escola para preencher o requerimento da segunda chamada;



As 2ªs chamadas da AC1 e AC2 da I etapa, ocorrerão logo após a avaliação de AC2, aguardar o comunicado.

CRONOGRAMA DA AC1 DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANO (TURMA)
9º ANO A

DATA
25/03

HORÁRIO

CONTEÚDO

10h55 – 11h45

Avaliação física para saúde; Obesidade; Obesidade
infanto juvenil; Métodos se avaliação; IMC; Teste e
medida; Aptidão cárdio respiratória. Aptidão neuro
muscular. Tabelas de Classificações. Avaliação da
flexibilidade.

CRONOGRAMA DA AC1 DE SOCIOEMOCIONAL
ANO (TURMA)

DATA

HORÁRIO

CONTEÚDO

9º ANO A

22/03

10h05 – 10h55

Escolhas, Autoconhecimento e Dia da Mulher.

Obs.: As avaliações de Educação Física e Socioemocional, serão realizadas no horário da aula do componente
curricular ao qual se refere. Caso haja ausência nesses dias, a realização dessas avaliações também só poderá ser
feita através da 2ª chamada.

LEMBRETE IMPORTANTE!

Senhores pais e/ou responsáveis,
Pedimos que aguardem o cronograma com as datas e horários da Segunda Chamada (AC1 e AC2)
e das Recuperações (I Etapa), pois os mesmos serão enviados posteriormente. Lembramos que tanto as
2ª chamadas quanto as recuperações, terão conteúdos acumulativos, ou seja, os estudantes farão
uma prova com conteúdos vistos na AC1 e AC2, conforme a etapa.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

