
 

 
Senhores Pais, ou responsáveis 

Conforme calendário escolar, informamos que no dia 29/11 realizaremos o Conselho de Classe do Ensino 

Fundamental Anos Finais, momento esse de extrema importância para os professores e alunos da Escola. 

Informamos que nesse dia, não haverá aula para os alunos. 

Aproveitamos para relembrar que na próxima quarta-feira, dia 01 de dezembro, teremos nosso 3º Plantão 

Pedagógico, quando os professores das disciplinas do dia estarão disponíveis presencialmente na escola, 

respondendo às perguntas e dúvidas dos senhores presencialmente na escola.  

O horário de atendimento será das 7h20 às 11h50, sendo por ordem de chegada. Não haverá aula para os alunos 

do Ensino Fundamental Anos Finais. 

 Sua presença é imprescindível para conhecimento e acompanhamento da vida escolar de seu(sua) filho(a). 

 ATENÇÃO – CALENDÁRIO 3º TRIMESTRE: 
 

❖ 29/11 – Conselho de Classe; sem aula;  

❖ 30/11 – Liberação do boletim do 3º trimestre e aula online; 

❖ 01/12 – Plantão Pedagógico do Ensino Fundamental Anos Finais 3º trimestre, sem aula; 

❖ 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); 

❖ 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 

02/12 LP – Gramática, Literatura e produção de Texto 

03/12 História e Inglês 

06/12 Matemática e Geografia 

07/12 Ciências, Arte e Ed. Física 

02/12 a 06/12 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:  
Nos dias das avaliações (Simulado, N1, Recuperação Trimestral) as aulas acontecerão de forma online até o 

horário da prova, portanto não haverá aulas presenciais nesses dias. 

 



 

Processo Avaliativo (CÁLCULO DE MÉDIA DO TRIMESTRE e PROVA FINAL) disponível no portal da escola no 
Manual da Família. Acesse o link: 

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 
 

  

Disciplina Conteúdo Recuperação 3º trimestre 
Arte  

Olá, meu povo! 
 

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

• Capítulo 7 - Processos de criação e linguagens artísticas 

• Capítulo 8 - Criações com base na Arte Contemporânea 

• Capítulo 9 - Instalações artísticas: uma nova expressão 

• Capítulo 10 - Happening e Performance. 
 

Ciências  
Conteúdo: 

 

• Níveis de organização dos seres vivos: células (número, tipos e classificações), 
tecidos, órgãos e sistemas (estudar os diferentes tipos de tecidos, órgãos, sistemas 
e suas funções). 

• Órgãos dos sentidos: Audição,    Gustação, Visão, Tato e Olfato (função, estruturas, 
problemas e cuidados relacionados aos sentidos). 

 
 

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

• Basquetebol 

• Aspectos históricos 

• Fundamentos e regras básicas 

• Posições dos jogadores 

• Esportes de rede 

• Conceito e exemplos 
 

Ensino Religioso  Página 81: Avaliação do 3 trimestre: Empreendedorismo: Aprendendo a dar valor ao 
que importa. 

Geografia  

• Estude os seguintes conteúdos: (Obj:10.1 a 12.5)  

• Capítulo 08 (A dinâmica climática) 

• Capítulo 09 (O solo e a vegetação) 

• Capítulo 10 (As transformações do espaço geográfico) 
 

Gramática   
Nossa avaliação de recuperação está chegando, segue os conteúdos a serem 
estudados:  
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• Substantivos (flexões e classificações) - módulo 4 - páginas 67 a 69; 

• Figuras de Linguagem (metonímia, hipérbole e eufemismo) - módulo 4 - páginas 
14 e 15; 

• Classificação dos advérbios - módulo 4 - páginas 16 e 17. 
  

História  

• Tema - Roma Antiga (Monarquia, República, Império); 

• Capítulos: 9 (Módulo III) / 10 e 11 (Módulo IV); 

• Estude também a partir das anotações do seu caderno de História e das questões 
de Revisão.  

 
 

Inglês  

• Objetivo 6.2: Present Progressive - Utilizar o presente contínuo para descrever 
ações em progresso nas formas afirmativa negativa e interrogativa 

 

• Objetivo 7.1: Refletir sobre a importância da prática de atividades físicas e esportes; 
Reconhecer e nomear diferentes atividades físicas e esportes;  

 

• Objetivo 8.1: Simple Present - Verbos relacionados à rotina; Reconhecer e utilizar 
expressões que indicam atividades de rotina; 

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

• Good luck! 
 
 

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

• Pânico na escola 

• Vendedor de sustos  
 
 

Matemática I  

• Para a realização de da prova de recuperação do 3º trimestre resolver a lista de 
revisão para prova. 

• Conteúdos para a prova de recuperação 3º trimestre: 

• (9) – Estatística. 

• (9.1) – Identificar população, amostra e variáveis. 

• (9.2) – Planejar e coletar dados de pesquisas, analisar informações apresentadas 
em tabelas. 

• (9.3) – Analisar informações apresentadas em gráficos, resolver problemas 
envolvendo dados apresentados nos gráficos. 

 

• (10) – Múltiplos e divisores. 

• (10.1) – Determinar a lei de formação de sequência e completar essas sequências 

• (10.2) – Reconhecer e aplicar as propriedades de uma igualdade. 

• (10.3) – Reconhecer e resolver problemas envolvendo princípios de uma igualdade. 

• (10.4) – Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau por tentativas e 
usando os princípios da igualdade. 

 

• (11) – Contagem e probabilidade 

• (11.1) – Resolver problemas que envolvem o princípio fundamental da contagem. 

• (11.2) – Reconhecer eventos em um experimento aleatório e resolver problemas 
que envolvem esses eventos aleatórios. 

• (11.3) – Resolver problemas que envolvem a comparação da chance de um evento 
ocorrer. 

• (11.4) – Resolver problemas que envolvem cálculo de probabilidade e cálculo de 
probabilidade em porcentagem. 

• (13) – Razões 



 

• (13.1) – Reconhecer fração como uma razão e resolver problemas envolvendo a 
ideia de razão. 

• (13.3) – Reconhecer escala como razão entre a medida de um desenho e a 
respectiva medida na realidade e resolver problemas envolvendo a ideia de escala. 

• (13.4) – Reconhecer proporção como como uma igualdade entre duas razões. 

• (13.5) – Reconhecer a porcentagem como uma razão. 
 

Matemática II  

• Capítulo 11 (Módulo 4) - Geometria Espacial.  
 

Produção de Texto • Artigo de opinião 

Disciplina Conteúdo PROVA RECUPERAÇÃO FINAL 
Arte Olá! Estude os seguintes capítulos para a nossa avaliação de recuperação final de 

Arte:  
Livro módulo 1: 
• Capítulo 2: Arte moderna 

 

Livro módulo 2: 
• Capítulo 7 - Processos de criação e linguagens artísticas 

• Capítulo 8 - Criações com base na Arte Contemporânea 

• Capítulo 10 - Happening e Performance 

 

Ciências  
Seguem os tópicos a serem revisados: 
 

• Módulo 1: Sistema solar, astros e Lua. Rochas, Camadas internas da Terra. 

• Módulo 3: Organização Ecológica; Cadeia e Teia Alimentar. 

• Módulo 4: Níveis de organização dos seres vivos: Célula, Tecido, Órgãos e 
Sistemas. Órgãos dos sentidos. 

 
Dediquem-se, revisem esses tópicos com atenção e vamos avançar com tudo! 
 
 

Educação Física  
Segue abaixo os conteúdos que serão contemplados na nossa avaliação final. Espero 
que persistam sempre para o sucesso.   
 
● Esportes de precisão – Dodgeball  
● Handebol   
● Atletismo  
● Basquetebol  

 

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  
Para a nossa avaliação final, serão contemplados os conteúdos mais importantes 
trabalhados ao longo deste ano. Estude com dedicação! 
 

• Categorias geográficas - paisagem (Módulo 1) 

• Orientação / Rosa dos ventos (Módulo 1) 

• Coordenadas geográficas (Módulo 1) 

• Estações do ano (Módulo 1) 

• Movimentos da Terra (Módulo 1) 

• Linhas imaginárias (Módulo 1) 

• Placas tectônicas / terremotos (Módulo 2)  

• Tipos de rochas (Módulo 2) 

• Intemperismos (Módulo 3) 

• Tipos de solos (Módulo 3) 

• Clima e tempo (Módulo 3)  



 

• Setores da indústria (Módulo 4) 

 

Gramática  Ola! Tudo bem?  
Segue o conteúdo programático avaliação de recuperação final:  

 

Módulo 1  

• Linguagem verbal  

• Linguagem não verbal  

• Linguagem mista  
 

Módulo 2  

• Substantivo  

• Adjetivo  

• Conotação e denotação  
 

Módulo 3  

• Separação silábica 

• Acentuação gráfica  
 

Módulo 4 

• Figuras de linguagem (personificação, hipérbole, metonímia, eufemismo e 
ambiguidade)  

 
 

História  
Olá, estudantes. Na nossa avaliação final serão contemplados os conteúdos mais 
importantes trabalhados ao longo deste ano. Estude bastante e com muita dedicação 
que o resultado virá.  
 

• (Módulo 1) Tempo e Sujeito Histórico / Ciência Histórica e Trabalho do Historiador 
/ Origens do ser humano (Criacionismo e Evolucionismo)/  

• (Módulo 2) Primeiras Civilizações do Oriente Médio / Mesopotâmia. / Primeiras 
civilizações da África / Egito Antigo.  

• (Módulo 3) Grécia Antiga (Sociedade/ economia / religiosidade / política) 

• (Módulo 3) Roma Antiga (Monarquia / República). 

• (Módulo 4) Império Romano  (Formação/ expansão e queda).  
 

Obs. Estude a partir do livro e das atividades do caderno de História.  
 

Inglês  
Hello Students - para a avaliação final, os conteúdos cobrados irão contemplar as 
temáticas a seguir: 

 

• Present Progressive 

• Simple Present 

• Telling the time 

• Free time activities 
 
Objetivos 6.1, 6.2, 7.1, 8.1 e 8.2  Study a lot! 

 

Literatura  
O conteúdo de nossa avaliação final foi retirado dos dois primeiros livros literários que 
lemos: “Pânico na escola” e “Vendedor de sustos”.  
 

 

Matemática I 
Nesta semana, durante nossas aulas, vamos revisar os principais conteúdos abordados 
durante o ano para as provas de recuperação. Estudem com atenção e dedicação para 
alcançar os melhores resultados! 

Conteúdos para prova de recuperação final: 



 

Módulo 1 – 

• Números Naturais. 

• Raiz quadrada. 

• Números racionais: frações, números decimais. 
 

Módulo 2 – 

• Porcentagem, porcentagem e frações. 

• Múltiplos e divisores. 

• MMC e MDC 
 
Módulo 3 – 

• Equações 

• Probabilidade e Estatística 
 
Módulo 4 – 

• Razões 

Matemática II  
Conteúdo programático para prova final: 
Capítulo 11 (Módulo 4) - Geometria Espacial.  
Objetivos cobrados: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.  
 

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 Mat.I LPL Geo Ed.Fis LPPT 

08:10 Ens.R. Cien LPG Mat.I Geo 

09:20 Ing Ed.Fis His LPPT Art 

10:10 Geo Mat.I Mat.I Cien His 

11:00 LPG His Ing Mat.II Cien 
 

Aula Online     

Turmas D, E, F 
 

 
    

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPPT Cien Ed.Fis Mat.I His 

08:10 Art His Ens.R. Geo Mat.I 

09:20 LPG Mat.I Cien Geo LPG 

10:10 LPL Ing LPPT Mat.II Cien 

11:00 Ed.Fis Geo Mat.I His Ing 

 


