
 
 

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 somente 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)  

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 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 
 

Projeto Entrelinhas:  
Durante o Terceiro Trimestre desenvolvemos o Projeto Entre Linhas - Região Norte, dessa forma, 

estudamos um pouco mais sobre a região, compartilhamos conhecimento e vocês realizaram alguns 

trabalhos sobre a temática apontada. Portanto, para encerrarmos o projeto com chave de ouro no 

próximo dia 30/11 estaremos publicando o Jornal Entre Linhas, um jornal desenvolvido por VOCÊS!! Este 

será publicado no Teams, Canal Geral, de todos os 9º anos!  

Mais uma vez vocês estarão brilhando!!! 

 
 

Disciplina Conteúdo Recuperação 3º trimestre 
Arte Capítulos 9, 10 e 12 do livro módulo 2. 

Ciências 

 
Olá queridos estudantes: 
✓ Conteúdo da recuperação: Luz e Cor (Capítulo 10 – páginas 231 a 264).  

Objetivos: 12.1 a 12.5. 
 

Educação Física 

 

CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO N1 3º trimestre 
Exercícios aeróbicos e anaeróbicos e seus benefícios; 
Tipos de exercícios- Fontes de energia, duração e contribuições ao organismo; 
Esportes de invasão: handebol e basquete – regras, quantidades de jogadores, 
quadras e limitações, áreas e equipamentos; 
Esporte de rede voleibol regras no sistema de rodízio 6x0. 
 

Ensino Religioso 

Trabalho Avaliativo para a Recuperação Trimestral 
✓ Produzir um texto (resumo) com os principais pontos teóricos sobre cada um dos 

capítulos referentes ao modulo 4 do nosso livro didático (capitulo 1 e 2, páginas 
106 a 124: Projeto de vide atitude empreendedora). 

✓ O trabalho deverá ser todo digitado. Fonte: Arial 12 
✓ Cada um dos resumos deverá ocupar uma lauda (folha A4 - chamex). 
✓ Fazer uma capa com os seguintes dados: escola, disciplina, professor, nome e nº 

do aluno. 
✓ Valor do trabalho: 10 pts (,5,0 pts para cada resumo). 
 
Obs.: Empenhar-se para produzir um bom resumo será uma excelente forma de 
estudar o e revisar o conteúdo. Portanto, capriche. 
 

Geografia  

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


Conteúdos (Obj.: 11.1 a 13.5):  
Capítulo 09 (Natureza e paisagens na Ásia e na Oceania) 
Capítulo 10 (O continente asiático e a Oceania) 
Capítulo 11 (Dinâmicas populacionais na Ásia e na Oceania) 
 

Gramática 

 

• Orações Subordinadas Substantivas; 

• Orações Subordinadas Adjetivas; 

• Orações Subordinadas Adverbiais: 

• Emprego da crase. 
 

História 

 
Avaliação sobre Guerra Fria e o Mundo pós-Segunda Guerra Mundial (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 

 

• Unidade 3 (enviroment and first conditional) p. 60 - 77 

• Unidade 4 (traffic and second conditional) - somente as páginas 90, 91 + 97 e 98  
 

Literatura 

 
O conteúdo para a avaliação de Literatura será o livro literário que lemos e discutimos 
em sala: "Sonho de uma noite de verão". Além disso também resolveremos algumas 
questões sobre figuras de linguagem. 
Até mais. 
 

Matemática I 

 
Estudem utilizando os exercícios já realizados em sala, bem como as duas listas de 
exercícios, além disso faça a leitura da parte teórica do Capítulo 7 e 9. 
 
Na ocasião será cobrado os seguintes objetivos, todos presentes no Módulo 3 – 
Capítulo 7: Introdução as Funções e Capítulo 9: Funções do 1° e 2° Grau. 
9. Módulo 3 – Capítulo 7: Introdução às funções* 
9.1. Compreender as relações entre variáveis e suas diversas representações. 
9.2. Entender o que são conjuntos e as diversas formas de representá-los. 
9.3. Estudar o conceito de funções e a relação entre variáveis. 
9.4. Entender o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. 
9.5. Relacionar a representação gráfica e a representação algébrica de funções. 
11. Módulo 3 – Capítulo 9: Funções Polinomiais do 1º grau e do 2º grau* 
11.1. Introduzir o conceito de função afim. 
11.2. Estudar as características do gráfico de uma função afim. 
11.3. Calcular as raízes de uma função afim. 
11.4. Estudar e realizar a representação gráfica da função quadrática e suas 
características. 
11.5. Calcular as coordenadas do vértice da parábola. 
11.6. Determinar as raízes de uma função quadrática. 
 

Matemática II 

 
Módulo 3 - Capítulo 8  
Objetivos: 10.2 e 10.4 (Teorema de Pitágoras e Relações Métricas no Triângulo 
Retângulo); 
 
Módulo 4 - Capítulo 10 
Objetivos: 12.1 a 12.6 (Trigonometria no Triângulo Retângulo e ângulos notáveis). 
Qualquer dúvida estou à disposição. 
 

Produção de Texto Crônica Argumentativa. 

Disciplina Conteúdo PROVA RECUPERAÇÃO FINAL 
Arte Capítulos 9, 10 e 12 do livro módulo 2. 

Ciências 

Conteúdo da recuperação final:  
 

• Por dentro da matéria (módulo 1 - capítulo 2 - páginas 292 a 303). 

• Um pouco de genética (módulo 1 - capítulo 3 - páginas 326 a 352). 



• Reações químicas (módulo 2 - capítulo 5 - páginas 272 a 304). 

• Teorias sobre a evolução (módulo 3 - capítulo 9 - páginas 308 a 329). 

• Luz e Cor (módulo 4 - Capítulo 10 – páginas 231 a 264). 

• O ciclo do nitrogênio (módulo 4 - Capítulo 11 – páginas 268 a 282). 
 

Educação Física 

 

• Diferenças entre exercícios físicos e atividades físicas. 

• Exercícios aeróbicos e anaeróbicos - seus benefícios, fontes de energia e 
peculiaridades. 

• Olimpismo e seus valores, símbolos e eventos esportivos e definição de país 
sede. 

• Pirâmide de atividade física ideal.. 

• Delimitações, áreas e regras – volei, handebol e basquetebol. 

• Categorias esportivas (marca, precisão, rede, parede, combate, radical, campo e 
taco e invasão). 

Ensino Religioso 

 
Capitulo 2 módulo 1 – vida emocional  
Capitulo 2 módulo 2 – Escolha  
Capitulo 3 módulo 1 – vida emocional  
Família em ação – modulo 4   
Capitulo 5 módulo 1- inteligência emocional    
Ética, moral e valores – material de apoio no nosso canal em PDF 
 

Geografia 

 
Conteúdos (Obj.: 3.1 a 13.5):  
Do Capítulo 01 (Regionalização e colonialismo europeu) ao Capítulo 11 (Dinâmicas 
populacionais na Ásia e na Oceania) 
 

Gramática 

 

• Orações Subordinadas Substantivas; 

• Orações Subordinadas Adjetivas; 

• Orações Subordinadas Adverbiais: 

• Emprego da crase. 

 

História 

 

• Conteúdos: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria 
(Capítulos 02, 05 e 09) 

• Objetivos: 5.1 a 5.12; 8.1 a 8.7; 12.1 a 12.6 

• Instruções de estudo: releia os Capítulos 02, 05 e 09 (Módulos 01, 02 e 03) e 
refaça os exercícios. 
 

Inglês 

 

• Unidade 3 (enviroment and first conditional) p. 60 - 77 

• Unidade 4 (traffic and second conditional) - somente as páginas 90, 91 + 97 e 98  

 

Literatura 

 
O conteúdo de nossa avaliação final foi retirado do livro literário que lemos: “Sonho 
de uma noite de verão”.  
 

Matemática I 

 
1) Avaliação de Recuperação Final. 
Na ocasião será cobrado os seguintes objetivos:  
3. Módulo 1 – Capítulo 1: Conjuntos Numéricos* 
3.1 até 3.9 
6. Módulo 1 – Capítulo 3: Equações* 
6.1 até 6.13 
9. Módulo 3 – Capítulo 7: Introdução às funções* 

9.1 até 9.5 
11. Módulo 3 – Capítulo 9: Funções Polinomiais do 1º grau e do 2º grau* 
11.1 até 11.6 
 

Matemática II 
 
Módulo 3 - Capítulo 8  



Objetivos: 10.2 e 10.4 (Teorema de Pitágoras e Relações Métricas no Triângulo 
Retângulo); 
Módulo 4 - Capítulo 10 
Objetivos: 12.1 a 12.6 (Trigonometria no Triângulo Retângulo e ângulos notáveis). 

 

Produção de Texto 

 
Conteúdo Programático - Recuperação Final: 

• Gêneros: Publicidade, Propaganda, Notícia e Artigo de Opinião.  
Todo o material utilizado durante as aulas está disponível no canal de Produção 
Textual.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horário de aulas online 
 

Aula Online     

Turmas A, B, C    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo Ing Mat.I Cien His 

08:10 Mat.I Cien Geo LPG Ed.Fis 

09:00 Ens.R. His His Mat.I Geo 

10:10 Mat.II Art LPG LPPT Mat.I 

11:00 LPL Ed.Fis Cien Ing LPPT 

11:50 --------- --------- --------- --------- Cien 

 
Aula Online     

Turmas D, E, F    
  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

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

08:10 Cien Ed.Fis Mat.I Geo Ens.R. 

09:00 LPPT Geo LPG Art Mat.II 

10:10 Mat.I Cien LPL Ing Ed.Fis 

11:00 His Ing Geo Cien His 

11:50 --------- -------- --------- -------- LPG 
 


