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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 
ARTE 

INGLÊS 
HISTÓRIA 

MATEMÁTICA 
PORTUGUÊS 
FILOSOFIA 

GEOGRAFIA 
REDAÇÃO 

ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO 

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

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

PORTUGUÊS 

CAPÍTULO 2: pág. 46. 
 Gramática: Concordância Nominal. 
 Ler o quadro azul que contém as regras de concordância 

nominal e refazer as alternativas “a” e “b” da página 46.  

CAPÍTULO 3: págs. 57 a 64. 

 Leitura e interpretação: Charge;  
 Gramática: Pronomes pessoais e possessivos e sua 

classificação • Charge: (reler as anotações feitas no caderno). 
• Pronomes pessoais e possessivos e sua classificação: (reler 
as anotações feitas no caderno e os slides disponibilizados no 
Google Classroom). 

CAPÍTULO 4: págs. 77 a 83.  

 Leitura e interpretação: Reportagem (características e 
estrutura); • Gramática: pronomes demonstrativos, 
interrogativos e indefinidos. • Reportagem: (revisar os slides 
sobre esse gênero disponibilizados no Google Classroom) • 
Pronomes: (revisar os slides disponibilizados no Google 
Classroom). 

CAPÍTULO 5: págs. 96 a 98. 

 Leitura e interpretação: Documentário (características e 
estrutura). • Assistir novamente ao Documentário CenaRio e 
refazer as questões.  

 (Revisar os slides sobre esse gênero disponibilizados no 
Google Classroom). 

REDAÇÃO 

CAPÍTULO 4: págs. 89 a 95 . 
 Reportagem • Revisar as anotações no caderno e slides 

disponíveis no Google Classroom; 
 Rever Produção no Google Docs. 

CAPÍTULO 5: págs. 105 a 112  
 Documentário  Páginas; 
 Acessar slides disponíveis sobre o gênero e rever as 

anotações sobre os documentários assistidos.  

INGLÊS 

CAPÍTULO 2:  
student book - 42 a 55 
workbook - 26 a 35 

 A different education - (vocabulário e expressões); 
 Simple Present • Adverbs of frequency. 

CAPÍTULO 3 
student book - 60 a 73 
workbook - 38 a 47 

 Robot and us (vocabulário e expressões) can/ can´t (abilities) 
should/ shouldn´t (giving advice) 

ARTE 

CAPÍTULO 4: UM MUNDO DE CORES – págs. 38 
a 49. 

 Elementos da linguagem; 
 Processos de criação; 
 A cor e a luz; 
 Linguagem corporal 

CAPÍTULO 5: O CORPO QUE COMUNICA – págs. 
50 a 59. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS 

CAPÍTULO 2: págs. 22 e 23, 29 a 31, 35 e 36. 
 Lentes corretivas. 

CAPÍTULO 3: págs. 41 a 44 e 48 a 52. 

CAPÍTULO 4: págs. 63 a 67, 70, 73 e 74. 
 Microscopia: perspectiva histórica e utilização dos 

microscópios óptico e eletrônico. 

CAPÍTULO 5: págs. 80 e 81, 88 e 89; 93.  Célula como unidade da vida.  
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CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

MATEMÁTICA 

 
 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

GEOGRAFIA 

CAPÍTULO 2: págs. 17 a 31. 

 Espaço geográfico e a transformação da paisagem; 
 Conceito de espaço geográfico, sociedade humana e trabalho, 

transformação da paisagem pelo ser humano e agentes naturais, 
interferência no ambiente.   

CAPÍTULO 3: págs. 35 a 47. 
 Representação do espaço geográfico;  
 Primeiras e atuais formas de representação. 

CAPÍTULO 4: págs. 48 a 58. 
 A terra no universo;  
 Sistema solar, outros astros, lua, planeta terra, terra: planeta 

em mudanças e sua formação, a biosfera. 

CAPÍTULO 5: págs. 61 a 78. 

 Cartografia e representação da terra; 
 Como representar a terra? Globo terrestre, planisfério, 

orientação e localização, elementos do mapa, coordenadas 
geográficas, fusos horários.  

HISTÓRIA 

CAPÍTULO 3: págs. 37 a 47. 

 As origens da Humanidade, seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização; 

 Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e 
seus hábitos culturais. 

CAPÍTULO 4: págs. 53 a 62 
 Povos da Antiguidade no Oriente Médio (mesopotâmicos) e 

nas Américas (pré-colombianos). 

FILOSOFIA 
CAPÍTULO 3: págs. 14 a 17.  Desconfiar… Estranhar… Perguntar. 

CAPÍTULO 4: págs. 19 a 22.  Buscar respostas. 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICA 

CAPÍTULO 2: págs. 25 a 44. 
 Operações(adição, subtração multiplicação e divisão) com números 

naturais. • Expressões numéricas com as quatro operações. • 
Estimativas por arredondamento. 

CAPÍTULO 3: págs. 47 a 60. 

 Potenciação de números naturais. • Radiciação de números naturais. 
• Números quadrados perfeitos e raiz quadrada exata. • Expressões 
numéricas com as seis operações (adição, subtração, multiplicação, 
potenciação, radiciação). 

CAPÍTULO 4: págs. 63 a 81. 
 Objetos de Conhecimento: Múltiplos e divisores de um 

número natural. • Números primos e compostos. 

CAPÍTULO 5: págs. 83 a 99. 

 Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. • 
Múltiplos e divisores de um número natural. 

 Aproximação de números para múltiplos de potências de base 10. • 
Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e 
fluxogramas.  


