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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 
REDAÇÃO 

INGLÊS 
GEOGRAFIA 

MATEMÁTICA 
HISTÓRIA 
FILOSOFIA 

PORTUGUÊS 
ARTE 

ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO 

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


 
 

RECUPERAÇÃO – 1º TRIMESTRE  

8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LINGUAGENS 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

PORTUGUÊS 

CAPÍTULO 3: págs. 48 a 59  O gênero Haikai; o poema e suas características  

CAPÍTULO 4: págs. 74 a 80 
 Elementos orientadores de discurso; Identificação e 

transformação de discursos. 

CAPÍTULO 5: págs. 90 a 101 
 Tema “acessibilidade”; Peças publicitárias (cartaz, 

banner e spot); Termos constitutivos da oração. 

Paradidático  “AUGGIE & EU” - Leitura 
completa 

 Partes 1, 2 e 3: O capítulo de Julian, Plutão e Shingaling 

REDAÇÃO crônica - capítulo: 8  
Reconstrução das condições de produção, estrutura 
do gênero. 
páginas: 50 a 73; módulo: 2 

INGLÊS 

UNIDADE 2 - Misunderstood animals 
Student Book – págs. 26 a  28; 32 a 35 
Workbook – págs. 12, 13, 18 e 19. 

 Negociação de sentidos (mal-entendidos no uso da 
língua inglesa e conflito de opiniões; 

 Compreensão de textos orais, multimodais, de cunho 
informativo/jornalístico. 

ARTE 

CAPÍTULO 4: Inspirados pela natureza – 
págs. 42 a 53. 

 Contextos e práticas; 
 Processos de criação; 
 Pintura de paisagens e sua evolução histórica; 
 Linguagem corporal; 
 Processos de criação; 
 Formas de expressão. 

CAPÍTULO 5: Volta ao mundo pela dança – 
págs. 54 a 64. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

GEOGRAFIA 

CAPÍTULO 4: págs. 60 a 71 

 O mundo integrado – globalização, organizações 
internacionais e blocos econômicos mundiais; A 
importância dos organismos regionais na integração do 
continente americano. 

CAPÍTULO 5: págs. 77 a 87 
 A população mundial – razões econômicas, políticas e 

naturais da migração; Principais fluxos populacionais  e 
conflitos da atualidade. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

HISTÓRIA 

CAPÍTULO 4: EUA: independência e 
Guerra Civil – págs. 62 a 75. 

 Independência dos Estados Unidos da América.  

CAPÍTULO 5: Revolução Francesa – págs. 
82 a 97.  

 Revolução Francesa e seus desdobramentos. 

FILOSOFIA 

CAPÍTULO 3: Eu o outro e a realidade. 

 É na escola que se aprende a agir. CAPITULO 4: Dizer não ao Preconceito: 
uma ação política 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS 

CAPÍTULO 4: Livro 01 – págs. 48 a  59  Calcular o consumo de energia elétrica 

CAPÍTULO 5: Livro 01 – págs. 60 a  72  Uso consciente  de energia elétrica 

CAPÍTULO 6: Livro 02 – págs. 02  a  17  Mecanismo de perpetuação dos seres vivos.  

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICA 

CAPÍTULO 3: págs. 60 a 89 
 Transformações geométricas, paralelismo e 

perpendicularismo (ângulos, polígonos, bissetriz, retas) 

CAPÍTULO 4: págs. 90 a 107 
 Expressões algébricas e monômios (valor numérico de  

expressões algébricas) 

CAPÍTULO 5: págs. 108 a 126 
 Polinômios (valor numérico de  expressões algébricas, 

resolução algébrica de equações polinomiais) 


