Recife, 20 de abril de 2022.
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Segue abaixo o calendário da 2ª chamada e o informativo do nosso 1º Plantão Pedagógico:

DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR

9º Ano A do Ens. Fund. Anos Finais

Língua Portuguesa
27/04
Quarta-feira

Filosofia
Socioemocional

CONTEÚDOS





Produção Textual
28/04
Quinta-feira

História
Ens. Religioso





Educação Física

29/04
Sexta-feira


Geografia

Ciências


02/05
Segunda-feira

Matemática

Inglês



Oração Subordinada Substantiva, Regência Nominal,
Regência Verbal, crase e Interpretação de texto.
A busca pelo conhecimento (cap.1). O conhecimento do
homem e do mundo (cap.2).
Escolhas,
Autoconhecimento,
Dia
da
Mulher,
Perfeccionismo e Insegurança.
Reportagem; Paradidático: Dom Casmurro (Machado de
Assis); Conotação; Denotação; Texto literário e Literatura
e suas funções.
Cap. A1 – I Guerra Mundial; Cap. B2 – República
Oligárquica.
Cap. 1 - As concepções de história das tradições
religiosas; Cap. 2 – Entre a liberdade e o destino.
Avaliação física para saúde, Obesidade, Obesidade
infanto juvenil, Métodos se avaliação, IMC, Teste e
medida, Aptidão cardiorrespiratória, Aptidão neuro,
muscular, Tabelas de Classificações, Avaliação da
flexibilidade.
O espaço global: da consolidação do capitalismo à
globalização contemporânea. Conexões e redes: a
produção e a circulação no espaço global.
Cap. A1 – Ecologia; Cap. A2 – Preservação da
biodiversidade e a sustentabilidade; Cap. B2 – Estrutura
atômica; Cap. C1 – O movimento dos corpos e suas
previsões.
Conjunto dos números Reais; Potenciação; Radiciação;
Relação potência e Raiz; Operações com radicais; Razão
e proporção; Segmentos proporcionais; Teorema de
Tales; Teorema de Tales nos triângulos; Figuras
Semelhantes.
Present perfect; Past perfect; Adverbs; Modal verbs:
must; have to.

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:
OBS: Lembrando que neste dia o professor substituto de matemática, não estará presente, porém iremos
oportunizar um momento exclusivo para esse docente atender as famílias. Divulgaremos em breve, a data e horário.

PROFESSORES

COMPONENTES CURRICULARES

TURMAS
os

Anderson Moraes
Angélica Vitaliano

Matemática
História / Investigação Científica

7 anos
9os anos e 1º ao 3º ano

Aylla Melo
Eduardo Lima

Ciências
Matemática

8ºs anos e 9ºs anos
6os anos

Evania Lopes
Ibson Coelho
Juliana Souza

Ciências
Ens. Religioso
Língua Portuguesa

6ºs anos e 7ºs anos
6ºs ao e 8ºs anos
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.

