
 

Senhores Pais, ou responsáveis 

 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 3º TRIMESTRE: 
❖ 02/12 a 07/12 – Avaliações de Recuperação do 3º trimestre (das 10h10 até 22h10);  

❖ 09/12 – Liberação dos Boletins com Recuperação do 3º trimestre (a partir das 13h) e último dia de aula; 

❖ 10/12 a 14/12 – Prova Recuperação Final (das 9h até 21h); 

❖ 16/12 – Conselho de Classe Final; 

❖ 17/12 – Liberação do Resultado Final; 

 

 ATENÇÃO - Calendário da Recuperação 3º trimestre: 
CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO 3º TRIMESTRE 

Data da Realização Disciplinas 

06/12 Matemática e Geografia 

07/12 Ciências, Arte e Ed. Física 

02/12 a 06/12 Ensino Religioso 

 

 ATENÇÃO - Calendário da Recuperação Final: 
CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

Data da Realização Disciplinas 

10/12 LP – Gramática, Literatura e produção de Texto 

11/12 História e Inglês 

13/12 Matemática e Geografia 

14/12 Ciências, Arte e Ed. Física 

10/12 a 13/12 Ensino Religioso 

 
  Orientações sobre as avaliações: 
➢ As provas de Recuperação serão abertas as 10h10 e fechada as 22h10.  
➢ Todas as avaliações serão aplicadas no Forms na plataforma Teams.  

➢ Os professores estarão online durante o horário da aplicação, se houver algum problema para acessar a 

prova, fale com o professor. Lembrando que o professor que estará presente na turma, será conforme o 

seu horário de aula. 

➢ Não percam a data de realização da prova, pois ela não será estendida.  
 

 Importante:  
 

O aluno será aprovado quando obtiver, em todas as disciplinas da matriz curricular, o total de 

24 pontos, calculados a partir da soma das médias dos trimestres anuais, sendo que a média do 

3º trimestre tem peso 2. Segue exemplo:  

RECUPERAÇÃO DO 3ºTRIMESTRE: deverá fazer somente aquele aluno que ficou com média 

abaixo de 6,0 no 3º trimestre e que não atingiu a média anual. 

MÉDIA ANUAL: A média anual deverá ser a partir de 6,0. Caso o aluno esteja com média abaixo de 6,0 

no 3ºtrimestre, porém com média ANUAL a partir de 6,0, o aluno não precisa fazer recuperação. 

PROVA FINAL: Há alguns casos que o aluno não ficou de recuperação no 3° trimestre, mas ficou com a 

média anual abaixo de 6,0. Nesse caso, o aluno irá fazer somente a prova de recuperação final. 
 
Coordenação pedagógica: 
Elton José de Camargo – 6º e 7º anos - ecamargo@sescgo.com.br  - 32508009 
Vânia Rios de Oliveira Mello – 8º e 9º anos - vania.mello@sescgo.com.br – 32508043 
 
 

mailto:ecamargo@sescgo.com.br
mailto:vania.mello@sescgo.com.br


Disciplina Conteúdo Recuperação 3º trimestre 
Arte  

Estude os seguintes capítulos do módulo 2 para a nossa avaliação de N1 de Arte:  
 

• Capítulo 7 - História e técnicas de fotografia 

• Capítulo 8 - Fotografia e memória  

• Capítulo 9 - Fotografia e Arte 

• Capítulo 10 - Arte e cotidiano 
 
Bons estudos! 
 

Ciências  
Segue o conteúdo da avaliação de recuperação de Ciências: 
 

• Nomenclatura Científica; 

• Reino Plantae e os 4 grupos; 

• Reino Animal e os 9 filos. 
 

Educação Física  
Segue abaixo o conteúdo para a prova de Educação Física: 
 

• Futsal 

• Aspectos históricos 

• Fundamentos e regras básicas 

• Posições dos jogadores 

• Esquema tático 

• Esportes de rede 

• Conceito e exemplos 
 

Ensino Religioso Avaliação do 3 trimestre; Conteúdo: Empreendedorismo - Rica é a pessoa que enriquece 
o mundo com sua presença. 
 

Geografia  
Conteúdos: 
 

• Recursos Naturais no Brasil – Capítulo 08 

• Extrativismo Vegetal, Mineral e Animal 

• Unidades de Conservação e Comunidades Tradicionais 

• Desenvolvimento Sustentável 

• Urbanização e Cidades Brasileiras - Capítulo 09 

• Urbanização e êxodo rural 

• Conurbação e Segregação Espacial 

• Regiões Metropolitanas e RIDE 

• Problemas Urbanos Sociais e Ambientais 

• Industrialização Brasileira – Capítulo 10 

• Percurso Histórico da Industrialização 

• Fases/Períodos da industrialização brasileira 

• Fatores locacionais na indústria  
 

Gramática   
Segue o conteúdo a ser estudado para recuperação: 

 

• Período composto; 

• Conjunções coordenativas; 

• Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. 
 

História  
Atividade avaliativa de recuperação!!! 
Avaliação sobre Colonização espanhola e portuguesa na América (Capítulos 09 e 10) 

 
Objetivos: 12.1 a 12.6; 13.1 a 13.5  
Instruções de estudo: releia os capítulos 09 e 10 (Módulos 03 e 04) e refaça os 
exercícios. 



 

Inglês  
Objetivo 6.1: 

• Biography and timeline: compreender o que é uma biografia e uma linha do tempo 

• Identificar e descrever qualidades de uma pessoa usando adjetivos;   

• Utilizar vocabulário dos meses do ano e numerais ordinais para descrever 
informações de alguém que você admira 

 
Objetivo 7.2  

• Utilizar verbos no simple past (regulares e irregulares) - affirmative, negative and 
interrogative senteces. 

• Utilizar estruturas There is / There are no passado 

• Utilize o material de aula disponível no teams e a revisão para estudar. 
 

Good luck! 
 

Literatura  
Conforme dito em sala, os dois livros literários que lemos até agora serão o conteúdo 
de nossa avaliação. 

 

• Um girassol na janela 

• A megera domada 
 

Matemática I  
Conteúdos programáticos para prova de recuperação: 

 

• Média aritmética simples; 

• Média ponderada; 

• Moda; 

• Mediana; 

• Probabilidade. 
 

Matemática II  
Conteúdos programáticos para prova de recuperação: 

• Capítulo 10, Módulo 4 - Tabelas e gráficos. 
 

Produção de Texto • Artigo de opinião 

Disciplina Conteúdo PROVA RECUPERAÇÃO FINAL 
Arte  

Olá, meu povo! 

Estude os seguintes capítulos para a nossa avaliação de recuperação final de Arte:  
 

Livro módulo 1: 
 

 

• Capítulo 2 - Dança: da Idade Média ao Balé profissional 
 

Livro módulo 2:  
 

• Capítulo 7 - História e técnicas de fotografia 

• Capítulo 8 - Fotografia e memória  

• Capítulo 10 - Arte e cotidiano 

 

Ciências  
Segue o conteúdo para nossa avaliação de recuperação final.  
 
Conteúdo: 

• Camadas da atmosfera 

• Altitude e pressão 

• Células procariotas e eucariotas 

• Os cinco reinos (Bactérias, Protistas, Fungos, Algas e Plantas) 

• Efeito estufa e aquecimento global 

• Poluição ambiental 



• Doenças causadas por microrganismos e vírus 
 

Educação Física  
Segue abaixo os conteúdos que serão contemplados na nossa avaliação final.  

 
● Esportes de precisão 
● Bocha  
● Esportes de rede  
● Esportes de marca - Atletismo  
● Futsal  

 

Ensino Religioso Olá pessoal, para os alunos que ficaram de recuperação em Ensino Religioso, estudar 
todo livro didático - projeto de vida e atitude empreendedora. 

 

Geografia  
Estudantes o conteúdo abordado na avaliação de prova final pode ser encontrado em 
todos os módulos do livro que corresponde a todos os capítulos: 

 

• Localização e Posição do Brasil  

• Regionalização Brasileira 

• Formação do Povo Brasileiro 

• População do Século XXI 

• Paisagens Naturais do Brasil 

• Setores Econômicos Brasileiro 

• Organização do Espaço Rural 

• Recursos Naturais e Extrativismo 

• Urbanização e Industrialização 

• Transportes e Comunicação no Brasil 

 

Gramática   
Segue conteúdo para nossa recuperação final: 
 

• Período simples e período composto; 

• Concordância nominal e verbal; 

• Transitividade verbal; 

• Palavras homônimas/parônimas; 

• Período composto por coordenação; 

• Coesão sequencial. 
 

História  
Segue o conteúdo da nossa prova final. 

● Conteúdos: Mercantilismo, absolutismo e Processos de colonização: inglesa, 
espanhola e portuguesa (Capítulos 04, 06, 07, 08, 09 e 10) 

● Objetivos: 7.4; 9.1; 10.1 a 10.9; 11.1 a 11.6; 12.1 a 12.6; 13.1 a 13.6. 
 

Inglês  
Hello students! Para nossa recuperação final os conteúdos cobrados serão: 

● Simple Past 
● Past Progressive 
● Biography 
● Timeline 
● Ordinal numbers 

 
Objetivos 6.1 a 7.2 
Study a lot! 

 

Literatura  
O conteúdo de nossa avaliação final foi retirado dos dois primeiros livros literários que 
lemos: “Um girassol na janela” e “A megera domada”.  

 

Matemática I  
Conteúdos programáticos para prova final: 
 



• Mínimo múltiplo comum (MMC); 

• Máximo divisor comum (MDC); 

• Operações com números racionais; 

• Equação algébrica; 

• Proporção; 

• Probabilidade; 

• Análise gráfica. 
 

Matemática II  
Conteúdos programáticos para prova, final: 
Capítulo 10, Módulo 4 - Tabelas e gráficos.  
 

Produção de Texto  
Conteúdo da Avaliação da Recuperação Final: 

 

• Gênero textual: Artigo de opinião;  

• desenvolver parágrafos de Introdução, desenvolvimento e conclusão; 

• desenvolver uma opinião; 

• produzir texto em língua formal. 

 

 

 
Horário de aula online 
 
Aula Online 
Turmas A, B, C 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo His Ens.R. Ing Cien 

08:10 LPPT Ed.Fis Mat.I Ed.Fis LPPT 

09:20 Mat.I Cien LPG Mat.II Mat.I 

10:10 Ing Geo His His Geo 

11:00 Art Mat.I LPL Cien LPG 

      

 

 

 

 

Aula Online     

Turmas D, E, F     
 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Mat.I Geo Art Cien Ing 

08:10 LPG Cien LPPT His Mat.I 

09:20 Mat.II Ing Cien Mat.I Ed.Fis 

10:10 His Ed.Fis Ens.R. Geo LPPT 

11:00 Geo His Mat.I LPG LPL 

 


