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       Olinda, 12 de novembro de 2018. 

 Prezados Pais e queridos alunos, 
         

        De 26 a 30 de novembro, iniciaremos as avaliações do III Período, ou seja, AV2. A participação da 

família é fundamental porque existem coisas que somente os pais podem fazer para que os filhos tenham 

um bom resultado na escola. É um trabalho de parceria, escola e família que vale a pena ser feito com 

dedicação, carinho e muita paciência. Afinal, estudo não se negocia, não se abre mão. 
 

Semana de Prova do III Período (AV2)  - 9ºs  Anos 
 

 

 

Hora 

 
26/11 

Segunda-feira 
 

 
27/11 

Terça-feira 
 

 
28/11  

Quarta-feira 
 

 
29/11 

Quinta-feira 

 
30/11 

Sexta-feira 
 

 
 

7h  às  9h 

 

Filosofia 

Geografia 

Ed. Física 

 

Português  

Redação 

 

 

     

   Ciências  

 

História 

Inglês 

 

Matemática 

Arte 

 

 

Observações: 

 Por estarmos concluindo o ano letivo na semana de prova da AV2, e pela necessidade de os 

professores concluírem suas atividades pedagógicas (correção de provas e média anual), os alunos 

serão liberados para casa às 9h30min. Combine com seu filho a saída dele da escola. A autorização 

para sair sozinho, só será aceita por escrito e não através do celular.  
 

 O horário das provas deverá ser cumprido pontualmente, evitando chegar atrasado e/ou faltar, a 

não ser por motivo de doença. Neste caso comunicar a ausência imediatamente à coordenação, 

apresentando o atestado médico. 
 

 A 2ª chamada acontecerá no horário da tarde (das 13h30min às 15h), nos dias 03, 04 e 05 de 

dezembro, mediante o comprovante de pagamento realizado na tesouraria do Colégio, no valor de 

R$ 15,00 (quinze reais) por dia ausente nas provas da AV1 e/ou AV2. As provas serão remarcadas 

pela Coordenação Pedagógica. 
 
 

 06 de dezembro - Conselho de classe 9ºs anos. (não haverá aula para a respectiva turma). 
 

 

 08 de dezembro - Feriado (Nossa Senhora de Conceição). 

 

 No dia 10 de dezembro - Plantão Pedagógico, com a entrega dos boletins e a apresentação da 

trajetória aos pais, no horário das 7h30min às 11h30min com os professores. Neste dia, será 

entregue o horário e os assuntos de Recuperação Final. 
 

 11 a 18 de dezembro - Período de Recuperação Final (aula e prova). Os alunos, que passarem 

por média, estarão liberados para casa às 9h30min, os demais ficarão no horário normal de aula. 

 

 19 e 20 de dezembro - Atividades internas. 
 

 21 de dezembro- Plantão Pedagógico - Entrega dos boletins aos pais (6º ao 9º ano), no horário das 

7h30min às 11h30min com os professores.  
 

 26, 27 e 28 de dezembro - Prova Especial do 6º ao 9º ano (posteriormente enviaremos o horário 

das provas). 
 

 04 de janeiro de 2019 - Entrega do resultado da Prova Especial. 
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Conteúdos da Avaliação do III Período (Av2) – 9ºs Anos 

 

Linguagens:  

Português: 

 Sintaxe de regência; 

 Regência nominal; 

 Regência verbal; 

 A crase; 

 Colocação pronominal. 

 

Redação: 

 Explícitos e implícitos; 

 Figuras de Linguagem: Metáfora, 

Comparação, Paradoxo, Antítese, 

Personificação e Anáfora; 

 Recursos sonoros: Aliteração. Assonância, 

Paralelismo e Paranomásia;  

 O texto literário.  

 Paradidático – Morte e Vida Severina, João 

Cabral de Melo Neto.  

Inglês:  

 Present Perfect Tense 

 Relative Pronouns 

 Modal 

 Tag Questions 

 Indefinite Pronouns 

 

Arte:  

 Pop Arte; 

 Op Art; 

 Surrealismo; 

 Dadaísmo 

 

Educação Física:  

 Luta Olímpica 

 

Ciências Humanas:  

História 

 Cap. 13 - A descolonização da Ásia e da 

África; 

 Cap. 14 - O fim do bloco soviético e a 

Guerra Fria; 

 Cap. 15 - Outra ordem mundial; 

 Cap. 16 - Brasil: redemocratização e 

globalização. 

 

Filosofia: 

 Filosofia da Linguagem: 

 Ser Humano e Cultura; 

 Análise da Linguagem. 

 Lógica: 

 Introdução à lógica; 

 Falácia e Argumento; 

 Silogismo.  

 

 

 

 

 

Geografia: 

 Tratados internacionais sobre o ambiente; 

 Produção, consumo e degradação 

ambiental; 

 Efeito estufa e aquecimento global; 

 Problemas ambientais do mundo 

contemporâneo; 

 Desenvolvimento sustentável; 

 Conceitos Básicos de Cartografia. 

 

Ciências da Natureza: 

Biologia:  

 Alterações Cromossômicas 

Física: 

 Energia; 

 Ondas; 

 Eletricidade. 

Quimíca:  

 Localização dos elementos na tabela, 

Classificação dos elementos, Ocorrência dos 

elementos; 

 Leis ponderais; 

 Propriedades periódicas. 

Laboratório de Química:  

 Cálculo de massa; 

 Cálculo envolvendo reações químicas; 

 Teste de Gasolina. 

 

Matemática: 

-Função Afim: 

 Lei de formação; 

 Função crescente, decrescente e constante; 

 Função Linear; 

 Representação gráfica. 

-Função Quadrática: 

 Cálculo dos zeros com esboço do gráfico; 

 Coordenadas do vértice; 

 Ponto de máximo e ponto de mínimo; 

 Análise do gráfico. 

- Relações métricas na circunferência. 

- Áreas de figuras planas. 

- Polígonos regulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Equipe Gestora
  


