Recife, 20 de abril de 2022.
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Segue abaixo o calendário da 2ª chamada e o informativo do nosso I Plantão Pedagógico:

6º Ano A e B do Ens. Fund. Anos Finais

DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR

CONTEÚDOS


Linguagem verbal e não verbal; Artigo e numeral;
Variação linguística; Adjetivo; Fonemas; Substantivo e
Interpretação de Texto.

Filosofia



O que é Filosofia? Construindo a Identidade.

Socioemocional



Emoções/Sentimentos, Alegria, Raiva, Tristeza e Medo.



Elementos e estrutura da narrativa; Descrição; Conto
(conto popular).
Cap. 1. Introdução a História. Cap. 2. A formação das
comunidades primitivas.
Narrativas da criação: mito (pág. 06 a 09); Cronos e
Kairós (pág. 10 e 11); A origem a partir do olhar da ciência
(págs. 14 e 15); Símbolos e Ritos (págs.: 20 a 23).
Conhecendo a Educação Física; O que é educação
física? O que se estuda em Educação Física na escola?
Motricidade Humana, jogos e Brincadeiras; Tipos de
jogos.
Diferentes formas de orientação; A localização
geográfica; As representações do Espaço Geográfico;
Movimentos da Terra.
Cap. 1 – O planeta Terra: onde a humanidade e a
diversidade habitam; Cap. 2 – A vida e o ser humano.
Cap. 1: Números Naturais; Cap. 2: Operações com
números naturais; Cap. 3: Geometria: Primeiros passos.
Possessive adjectives; Possessie pronouns; Genitive
case; Countries x Nationalities; Verb to be; Numbers.

Língua Portuguesa
27/04
Quarta-feira

Produção Textual
28/04
Quinta-feira

História




Ens. Religioso

Educação Física
29/04
Sexta-feira


Geografia
Ciências

02/05
Segunda-feira

Matemática
Inglês





Informamos que nos dias 27, 28, 29/04 e 02/05, aplicaremos as Provas referentes à 2ª chamada da I Etapa.
O horário será das 14h às 16h. Na ocasião, os estudantes farão as avaliações que deixaram de realizar, da AC1 ou
AC2, conforme o cronograma divulgado. Deverão estar com o fardamento completo do Colégio e evitar atrasos, para
não acarretar na impossibilidade de realizar às avaliações. Ao término das provas, o estudante estará liberado para
seguir para a sua residência.
Importante: Para a realização das avaliações, será necessário:
1. 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;
2. Nas faltas não justificadas, é preciso preencher o requerimento na secretaria e pagar uma taxa na tesouraria.
Atenção! Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado
acima. (Regulamento Escolar).
O estudante que esteve ausente na (AC1) ou (AC2) da I Etapa de qualquer um dos componentes curriculares,
deverá fazer a avaliação de 2ª chamada, que terá conteúdos acumulativos, ou seja, tanto conteúdos da AC1 quanto
da AC2 da I Etapa, já estudados e vivenciados!

1º PLANTÃO PEDAGÓGICO – 2022

Ensino Fundamental (anos finais)
Prezada Família Saviniana,
“Educação é a junção de valores, princípios... Contudo, a divisão de deveres entre família, escola, governo e sistema é o
caminho... Se esses elos não se acoplarem, dificilmente seremos vitoriosos, mesmo com professores “embriagados de
amor” pela arte de ensinar”.
Nildo Lage

Realizaremos o 1º Plantão Pedagógico do Ensino Fundamental (anos finais) no dia 07/05 (sábado), no horário
das 07h30 às 09h30, referente a I Etapa, NO FORMATO PRESENCIAL.
O comparecimento da Família nesse dia é de fundamental importância para que possamos fazer a escuta e
trocar informações importantes para validarmos o bom desempenho do estudante e quando necessário encontramos
estratégias para um melhor desempenho, nas próximas Etapas.
Caso o responsável não possa comparecer ao I Plantão Pedagógico, será necessário o envio de uma
autorização dos pais e/ou responsável acadêmico por escrito, autorizando o estudante a receber o boletim.
Segue abaixo a relação nominal dos (as) professores (as) que estarão à disposição no ATENDIMENTO
PRESENCIAL:

COMPONENTES CURRICULARES

TURMAS

PROFESSORES
Anderson Moraes
Angélica Vitaliano

Matemática
História / Investigação Científica

7os anos
9os anos e 1º ao 3º ano

Aylla Melo
Eduardo Lima

Ciências
Matemática

8ºs anos e 9ºs anos
6os anos

Evania Lopes

Ciências

6ºs anos e 7ºs anos

Ibson Coelho

Ens. Religioso

6ºs ao e 8ºs anos

Juliana Souza

Língua Portuguesa

7os 8ºs anos e 9ºs anos

Luciana Casarini
Marcos Santana

Filosofia
Ens. Religioso

6ºs aos 9os anos

Mônica Pimentel

Produção Textual

9os anos e 1º ao 3º ano
7os, 8ºs anos e 9ºs anos

Paula Nóbrega
Paula Rafaelly

História
Língua Portuguesa/Prod. Textual

6ºs ao 8os anos
6os anos

Valéria Barboza

Geografia

6os aos 9os anos

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

