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 Os conteúdos da recuperação serão os mesmos da cumulativa do 1º trimestre e estarão 

disponíveis na página do Colégio (www.ursula.com.br). 

 Todos os alunos que tiveram rendimento insuficiente serão automaticamente inscritos na 

recuperação (média inferior a 6,0 pontos). 

 Haverá uma sala específica para aplicação da recuperação. 

 As recuperações do primeiro e do segundo trimestres serão compostas apenas pelas 

avaliações. 

 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo, série, turma). 

 Ausentar-se da sala somente 30 minutos após o início das avaliações.  

 Ao terminar, revise o que fez e espere, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 

 Questões de múltipla escolha rasuradas serão desconsideradas. 

 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que possam comprometer 

sua compreensão. 

 A recuperação do terceiro trimestre possuirá aulas e avaliações, podendo substituir a nota 

de qualquer um dos trimestres.  

 Cálculo da recuperação: soma-se a média do(s) bimestre(s) com a nota da recuperação 

(peso 2) e divide por três. Caso a média da recuperação seja inferior, permanece a média 

anterior.  

 Ex. 1º trimestre: Recuperação (7,0 x 2) +  4,0 (média) : 3 = 6,0  

DISCIPLINA 1º TRIMESTRE 

CIÊNCIAS 
MÉDIA RECUPERAÇÃO MÉDIA BIM. 

4,0 7,0 6,0 

 

 

AVALIAÇÃO ON-LINE HORÁRIO: 14h às 17h30 PERÍODO: 31/08 a 04/09 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 

CIÊNCIAS 
FILOSOFIA 

PORTUGUÊS 
ARTE 

INGLÊS 
HISTÓRIA 

MATEMÁTICA 
GEOGRAFIA 
REDAÇÃO 

ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO 

http://www.ursula.com.br/
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LINGUAGENS 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

 
 
 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

PORTUGUÊS 

CAPÍTULO 2: págs. 18 a 36 
 Tipos de  Predicado: verbal e nominal; Figuras de 

Linguagem. 

CAPÍTULO 3: págs. 40 a 53 
 Tipos de Predicado: verbo-nominal; Figuras de 

Linguagem. 

CAPÍTULO 4: págs. 56 a 73  Transitividade Verbal 

REDAÇÃO CAPÍTULO 4: págs. 11 a 13 

 Construir, por meio da foto-denúncia, texto jornalístico 
com manchete, subtítulo, lide e corpo do texto.  O aluno 
deve seguir a estrutura do gênero jornalístico ( o power 
point do conteúdo está  postado tanto na agenda edu 
quanto no classroom).  

INGLÊS 

CAPÍTULO 1: págs. 10 a 12 
 Vocabulário específico (palavras-chave) ao tópico 

abordado.  

CAPÍTULO 2: págs. 26 a 28; 30 a 37. 

 Vocabulário específico (palavras-chave) ao tópico 
abordado,  como formular e identificar perguntas e 
respostas no presente simples, uso dos pronomes 
possessivos e caso possessivo. Estudar sobre as 
profissões e as suas respectivas rotinas . 

ARTE 

CAPÍTULO 4: Soltando a voz - págs. 48 a 
57. 
CAPÍTULO 5: Texturas, cores e sensações 
págs. 60 a 75. 

 Elementos da linguagem; 
 Processos de criação; 
 Classificação das vozes; 
 Tipos de texturas e suas sensações. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

GEOGRAFIA 

CAPÍTULO 4: Industrialização e 
urbanização: partes do mesmo processo – 
págs. 66 até 81. 

 Formação territorial do Brasil.  
 Produção, circulação e consumo de mercadorias.  
 Desigualdade social e trabalho.  

CAPÍTULO 5: As regiões do Brasil - págs. 
82 até 96. 

 Formação territorial do Brasil.  
 Características da população brasileira.  
 Mapas temáticos do Brasil.  

HISTÓRIA 

CAPÍTULO 4: Humanismo, Renascimento 
e Reforma Protestante - págs. 60 a 75. 

 A construção da ideia de modernidade e seus impactos na 
concepção de História; Humanismo: uma nova visão de ser 
humano e de mundo; Renascimentos artísticos e culturais; 
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada. 

CAPÍTULO 5: As Grandes Navegações e a 
Revolução Comercial - págs. 82 a 94. 

 A construção da ideia de modernidade e seus impactos 
na concepção de História; A ideia de “Novo Mundo” 
ante o Mundo Antigo: permanências e rupturas de 
saberes e prática na emergência do mundo moderno; 
As descobertas científicas e a expansão marítima; As 
lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares 
e o contraponto oriental; A emergência do capitalismo. 

FILOSOFIA 

CAPÍTULO 3: Pensar a realidade  
CAPÍTULO 4: Reconhecer os limites e as 
possibilidades 

 Viver humanamente 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS 

CAPÍTULO 3: módulo 1 - págs. 31 a 41.  Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. 

CAPÍTULO 4: módulo 1 - págs. 45 a 55. 

 História dos combustíveis e das máquinas térmicas. CAPÍTULO 5: módulo 1 - págs. 59, 65, 66, 
68 e 69. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICA 

CAPÍTULO 3: págs. 49 a 71 

 Números inteiros: usos, história, ordenação, associação 
com pontos da reta numérica e operações. Resolver e 
elaborar problemas que envolvam operações com os 
números inteiros. Reconhecer, no contexto social e 
matemático, o significado das operações entre os 
números inteiros. 

CAPÍTULO 4: págs. 73 a 89 

 Construir circunferências, utilizando softwares de 
geometria, como o geogebra, reconhecê-las como lugar 
geométrico. Estabelecer o número (pi) como a razão 
entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, 
para compreender e resolver problemas, cálculo da 
medida do comprimento da circunferência. 

CAPÍTULO 5: págs. 90 a 110 

 Transformações geométricas de polígonos no plano 
cartesiano: multiplicação das coordenadas por um 
número inteiro e obtenção de simétricos em relação 
aos eixos e à origem. Reconhecer e representar, no 
plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos 
eixos e à origem. Reconhecer e construir figuras obtidas 
por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando 
instrumentos de desenho ou softwares de geometria.  


