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É importante e bom acreditarmos em nós mesmos e
em nossa capacidade, contarmos com alguém que possa nos
ajudar nos momentos de aprendizagem. Dessa forma, faça
junto com um adulto um cronograma de atividades que serão
realizadas diariamente no período da recuperação.
Nesse cronograma, priorize:
•
•
•
•
•
•

Disciplinas que mais necessita estudar.
Horário para estudo e realização das atividades.
Momento para tirar dúvidas.
Revisão dos conteúdos trabalhados.
Pausa para lanchar e descansar.
Um lugar silencioso, arejado e bem iluminado onde você
possa se concentrar.
• Separe seu bloco de atividades, TDs, anotações e os livros
que se referem aos conteúdos da recuperação. Releia e
refaça tudo o que puder.
Como aproveitar melhor as atividades na Escola:
• É obrigatório o uso do uniforme completo.
• Não falte às aulas e seja pontual com o horário estabelecido.
• Mantenha sua mochila arrumada com tudo o que poderá
precisar durante as aulas.
• Traga seu estojo completo e a garrafinha de água.
• Em sala de aula, preste atenção às explicações, participe,
envolva-se com as atividades propostas pela professora.
• Procure tirar suas dúvidas. Lembre-se de que sua professora
explicará o assunto quantas vezes você pedir.
• Dedique-se aos estudos.

Aprenda para valer e... SUCESSO!
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Fique de olho nestas informações:
A recuperação ocorrerá no período de 1º a 21 de
dezembro de 2017.
* Esse período constará de aulas com atividades
para aprofundamento dos conteúdos e avaliações.
* As aulas ocorrerão no turno em que você estuda:
Manhã: 7h30min às 11h
Tarde: 13h30min às 17h
Atenção: A sua permanência no Colégio deverá limitar-se ao
horário da(s) aula(s) em que você está de recuperação.
(Veja quadro de horário de aula.)
* Os(As) alunos(as) serão recebidos(as), na hora da chegada,
na área da cantina.
* Se você obtiver média 7,0, será considerado aprovado.
* A avaliação qualitativa também faz parte da recuperação.
Portanto, seja pontual, assíduo, responsável, atento,
participativo e prime pelas boas atitudes.
* No dia 05 de janeiro de 2018, os responsáveis deverão
vir à Coordenação da Escola para saber o resultado da
recuperação.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA
• Cumpre regras e acordos.
• Sabe escutar.
• Concentra-se nas atividades individuais.
• Participa das atividades individuais com autonomia.
• Apresenta material didático completo.
• Apresenta atividades completas.
• É assíduo.
• É pontual nos horários estabelecidos.
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Produção Textual
CONTEÚDOS:
Aspectos de apresentação
•
•
•
•

Legibilidade e organização da escrita;                                     
Margens;
Espaço entre as linhas e as palavras;
Recuo de parágrafo inicial.

Aspectos textuais
•
•
•
•
•
•
•
•

Título coerente com a história;                           
Fidelidade à proposta;
Sequência lógica (continuidade);           
Começo (coesão e riqueza de detalhes);
Desenvolvimento (coesão e riqueza de detalhes);
Final (coesão e riqueza de detalhes);
Ideias claras e coerentes;
Ausência de repetição de palavras.

Aspectos linguísticos e ortográficos
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frases sem omissão, inversão, acréscimo de palavras;
Frases sem repetição de palavras;
Palavras sem omissão, inversão, acréscimo de letras;
Uso da pontuação (? . !);
Uso da letra maiúscula/minúscula;
Segmentação (separação) de palavras;
Junção de palavras;
Uso de palavras com p/b, t/d, f/v, c/g, c/h, lh, nh e
h inicial; ca, co, cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui,
r/rr, ~, m e n antes de consoantes;
Uso de palavras corriqueiras e de sílabas complexas;
Uso de A, E, O como palavras;
Concordância nominal e verbal;
Elos coesivos (e, mas, porque);  
Palavras de referência.                                     
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Português
CONTEÚDOS:
• Leitura e interpretação de texto.
• Identificação de personagens, características, espaço,
problema e solução; compreensão literal, inferencial e
crítica.
• Sequência lógica de acontecimentos.
• Estudo do vocabulário
 antonímia (palavra de sentido contrário);
 sinonímia (palavra com o mesmo sentido);
 polissemia (palavra com vários sentidos).
• Estruturação frasal (ampliação).
• Estruturação frasal a partir dos elos coesivos (e, mas,
porque).
• Uso do espaço entre as palavras.
• Uso do M e N antes de consoantes e do til.
• Uso do A, E, O como palavras.
• Uso das palavras com P/B, T/D, F/V, C/G etc., sílabas
complexas.
• Uso do H inicial, ch, nh, lh, ca, co, que/qui, ga, go, gu,
gue/gui, r/rr entre vogais.
• Concordância nominal e verbal.
• Palavras de referências.
• Uso da pontuação (. ? !).
• Uso da letra maiúscula/minúscula.
• Legibilidade e organização da escrita.
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Matemática
CONTEÚDOS:
1. Sistema de Numeração Decimal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leitura e escrita de números;
Maior/menor;
Antecessor e sucessor;
Ordem crescente e decrescente;
Par e ímpar;
Escrita por extenso;
Sequências numéricas e agrupamentos;
Composição e decomposição;
Conceito de centenas, dezenas e unidades;
Valor posicional.

2. Gráficos e tabelas (leitura e interpretação).
3. Medidas de tempo:
• Calendário;
• Relógio (horas exatas).
4. Situações-problema:
• Adição simples e com reagrupamento (juntar/
acrescentar);
• Subtração simples (tirar/comparar);
• Situações-problema envolvendo dados excedentes.
5. Projeto Consumo Consciente:
• Cédulas e moedas, possibilidades de trocas envolvendo
cédulas e moedas;
• Situação-problema envolvendo dinheiro.
6. Ideias multiplicativas:
• Dobro e triplo.
7. Ideias divisivas (metade).
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História e Geografia
CONTEÚDOS:
• Cidadania:
 Direitos e deveres das crianças.
• Direito à Nacionalidade:
 Identidade: nome e sobrenome;
 Conceito de documentos e fontes históricas.
• Documentos:
 Certidão de nascimento, cartão de vacinação, título de
eleitor, carteira de identidade e carteira de estudante.
• Direito à Família:
 Importância da família;
 Tipos de família;
 Semelhanças e diferenças entre as famílias;
 Árvore genealógica;
 Parentes.
• Direito à educação:
 Importância da escola;
 Tipos de escola;
 Escola antiga e atual;
 Semelhanças e diferenças entre as escolas;
 Convivência na escola;
 Os profissionais que fazem parte da escola;
 Os diversos espaços da escola: organização e
funcionamento.
• Direito à Moradia:
 A história das moradias;
 Importância das moradias;
 Tipos de moradias e características;
 A moradia e os diferentes espaços:  Planta baixa de uma
moradia;
 Diferentes pontos de vista (visão vertical, oblíqua e
frontal);
 Cômodos e suas funções;
 Espaço onde vivo: conceito de rua, bairro e quarteirão;
 Localização em mapas e plantas;
 Percursos e trajetos.
• Convivência:
 Valores e atitudes.
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Ciências
CONTEÚDOS:
• Módulo 01 – Visão
* Lição 1 – Dúvidas e certezas sobre o nosso corpo e
os nossos sentidos.
* Lição 2 – Pesquisando o olho.
* Lição 6 – Sons.
* Lição 7 – Como o som viaja.
• Módulo 03 – Tato, Paladar e Olfato
* Lição 10 – Flor da pele
 Propriedades da pele (elasticidade,
percepção de diferentes sensações.

sensibilidade,

* Lição 11 – Proteção ao sol





Função da pele;
Cuidados com a pele;
Variações dos raios UV durante o dia;
Benefícios e malefícios da exposição ao sol.

* Lição 12 – Língua de sabores
 Identificação dos sabores (azedo, amargo, doce e
salgado).
* Lição 13 – Nariz esperto
 Funções do nariz;
 Ligação entre olfato e paladar;
 O olfato nos animais.
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PORTUGUÊS

9h30min às 11h
15h30min às 17h

HIST./GEOGRAFIA

RECREIO

CIÊNCIAS

7h30min às 9h
13h30min às 15h

9h às 9h30min
15h às 15h30min

9h30min às 11h
15h30min às 17h

Dia 18/12
segunda-feira

RECREIO

Horário
Manhã/Tarde

Dia 12/12
terça-feira

MATEMÁTICA

RECREIO

Dia 13/12
quarta-feira

MATEMÁTICA

RECREIO

PORTUGUÊS

AV.
PROD. TEXTUAL

Dia 14/12
quinta-feira

MATEMÁTICA

RECREIO

PORTUGUÊS

Dia 15/12
sexta-feira

FERIADO

CIÊNCIAS

RECREIO

AV. CIÊNCIAS

AV. HIST./
GEOGRAFIA

RECREIO

Dia 20/12
quarta-feira

CIÊNCIAS

RECREIO

Dia 19/12
terça-feira

HIST./GEOGRAFIA

RECREIO

CIÊNCIAS

RECREIO

CIÊNCIAS

RECREIO

AV. MATEMÁTICA AV. PORTUGUÊS HIST./GEOGRAFIA HIST./GEOGRAFIA HIST./GEOGRAFIA

9h às 9h30min
15h às 15h30min

7h30min às 9h
13h30min às 15h

Dia 11/12
segunda-feira

MATEMÁTICA

9h30min às 11h
15h30min às 17h

Horário
Manhã/Tarde

RECREIO

PORTUGUÊS

9h às 9h30min
15h às 15h30min

7h30min às 9h
13h30min às 15h

Dia 07/12
quinta-feira

Dia 08/12
sexta-feira

Dia 06/12
quarta-feira

Dia 05/12
terça-feira

Horário
Manhã/Tarde

Dia 04/12
segunda-feira

MATEMÁTICA

Dia 1o/12
sexta-feira

9h30min às 11h
15h30min às 17h

quinta-feira

RECREIO

quarta-feira

9h às 9h30min
15h às 15h30min

terça-feira
PORTUGUÊS

segunda-feira

7h30min às 9h
13h30min às 15h

Horário
Manhã/Tarde
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