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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:
Gênero Textual: narrativa (discurso direto)
• Apresentação:
 Legibilidade e organização da escrita:
• Organização espacial da escrita (margem direita/
esquerda, respeito ao espaço entre linhas e palavras);
• Recuo do parágrafo inicial, alinhamento dos parágrafos
e paragrafações;
• Zelo pela atividade.
 Aspectos Textuais:
• Tema: fidelidade à proposta;
• Sequência lógica (começo, desenvolvimento e fim);
• Ideias claras e coerentes;
• Frases completas e estruturadas entre si;
• Riqueza de detalhes.
 Aspectos Linguísticos e Ortográficos:
• Ausência de frases com omissão, inversão e/ou acréscimo
de letras ou palavras;
• Ausência de segmentação e junção de palavras;
• Ausência de repetição de palavras;
• Concordância verbal e nominal;
• Frases completas e estruturadas entre si;
• Translineação (separação silábica);
• Ausência de marcas de oralidade (aí / daí / né / tá);
• Uso correto da letra maiúscula e minúscula;
• Pontuação (.), (!), (?), (:) e (—);
• Ortografia: M/N (antes de consoantes); R/RR (entre
vogais); R (no final das palavras); H (no início das
palavras); NH, LH, CH; P/B, D/T, F/V, C/G; C/Ç; AM/ÃO
(no final das palavras); E/I, O/U (no final das palavras);
U/L, IS/US (no final de palavras; singular/plural);
LIA/LHA e LIO/LHO (no final das palavras).
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Português
CONTEÚDOS:
• Leitura (narrativa – discurso direto).
• Interpretação textual:
 Literal (aquilo que está explícito no texto);
 Inferencial (que está subentendido no texto);
 Crítica (posicionamento crítico).
• Sequência dos fatos do texto.
• Características dos personagens e do local onde acontece
a história.
• Ideia principal do texto.
• Paragrafação (enumerar e identificar).
• Discurso direto.
• Vocabulário:
 Sinonímia (palavra com o mesmo sentido);
 Antonímia (palavra com sentido contrário);
 Polissemia (uma palavra que apresenta vários sentidos).
• Palavras de ligação (e, mas, porém, porque, pois, ou).
• Concordância (verbal e nominal).
• Translineação (separação silábica).
• Palavras interrogativas (onde, qual, quando, por que, com
quem...) e estruturação frasal.
• Pontuação (!, ?, . , — , : ).
• Ortografia – CH, NH, LH; M/N (antes de consoante); R/RR
(entre vogais); H (no início das palavras); C/Ç; F/V, D/T,
C/G, P/B; E/I, O/U, U/L (no final das palavras); R (no final
das palavras); AM/ÃO (no final das palavras) LIA/LHA e
LIO/LHO (no final das palavras).
• Ausência de junção e segmentação de palavras.
• Uso da letra maiúscula e minúscula.
• Legibilidade e organização da escrita.
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Matemática
CONTEÚDOS:
 Números e operações:
• Leitura e escrita dos números (com algarismos e
por extenso);
• Maior e menor;
• Antecessor e sucessor;
• Ordem crescente e decrescente;
• Números pares e ímpares;
• Composição e decomposição;
• Conceito de unidade, dezena, centena e unidade de milhar;
• Valor posicional dos algarismos;
• Números ordinais;
• Situações-problemas envolvendo adição e subtração (simples
e com reagrupamento), ideias multiplicativas e divisivas.
 Consumo Consciente:
• Conceito de consumo, consumidor e consumista;
• Sistema Monetário Brasileiro: cédulas e moedas do Real,
trocas utilizando cédulas e moedas;
• Consumo consciente.
 Tratamento da informação:
• Gráficos e tabelas (leitura e interpretação).
 Grandezas e medidas:
• Medidas de tempo: calendário, horas, dias, semanas, meses e
ano;
• Medidas de comprimento: centímetro, metro, quilômetro;
• Medidas de massa: grama, quilograma e tonelada;
• Medidas de capacidade: mililitro e litro.
 Espaço e forma:
• Figuras planas (identificação, características, semelhanças e
diferenças);
• Sólidos
geométricos
(identificação,
características,
semelhanças e diferenças);
• Simetria.
 Convenção da escrita:
• Legibilidade e organização da escrita;
• Uso correto da letra maiúscula;
• Uso correto da pontuação.
Estude pelo livro e bloco.
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História e Geografia
CONTEÚDOS:
História:
• História de Fortaleza: os primeiros
habitantes de Fortaleza (Livro: Unidade 2);
• História de Fortaleza: do Forte à Vila (Livro: Unidade 3 e
Bloco no 6);
• Fortaleza e o Patrimônio Cultural (Livro: Unidade 3 e Bloco
no 6);
• Tipos Humanos Cearenses (Bloco no 6);
• Afrancesamento: Fortaleza na Belle Époque (Bloco no 6);
• Fortaleza nos séculos 19 e 20: mudanças na cidade
(Bloco no 7).
Geografia:
• Orientando-se em Fortaleza: lateralidade e pontos cardeais
(Livro: Unidade 1 e Bloco no 2);
• Ruas, avenidas, quarteirão e os bairros de Fortaleza
(Bloco no 3);
• Serviços públicos (Bloco no 4);
• Fortaleza e o meio ambiente: paisagens (elementos
naturais e artificiais), problemas ambientais e preservação
(Livro: Unidade 2 e Blocos no 4 e 5);
• Tipos de visão (oblíqua, frontal, superior ou vertical);
• Livro “Fortaleza de dunas andantes – a cidade banhada de sol”.
• Legibilidade e organização da escrita;
• Uso correto da letra maiúscula;
• Uso correto da pontuação.
Estude diariamente pelos blocos e livros!
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Ciências
CONTEÚDOS:
* Lição 1 – Dúvidas e certezas sobre os
organismos vivos
• Características dos seres vivos e não vivos.
* Lição 2 – Classificando organismos
• Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves;
• Vegetais com e sem sementes.
Módulo 2 – Seres vivos do passado
– Processo de fossilização (etapas);
– Paleontólogo (função e características).
* Lição 4 – O tempo dos dinossauros
• Fauna e flora pré-histórica;
• Características dos dinossauros.
Módulo 3 – Ciclos da vida
– Ciclo da vida – Borboleta, sapo, joaninha, planta, ser
humano;
– Metamorfose.
* Lição 7 – Uma visita muito especial
• Ciclo de vida das aves.
* Lição 8 – Pesquisando o ovo
• Características do ovo;
• Partes de um ovo e suas funções;
• Tipos de ovos.
* Lição 10 – Nascimento
• Características do pintinho ao nascer;
• Cuidados com os pintinhos.
* Lição 11 – Fábrica de ovos
• Aparelho reprodutor das aves;
• Formação do ovo.
* Lição 12 – Fecundação e desenvolvimento
• Desenvolvimento do embrião das aves dentro do ovo;
• Fecundação dos ovos da galinha;
• Diferenciação do ovo galado e do ovo não galado.
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* Lição 13 – Nós mamíferos
• Características dos mamíferos;
• Desenvolvimento do embrião dos mamíferos.
* Legibilidade e organização da escrita.
* Uso correto das letras maiúsculas e minúsculas.
* Uso correto da pontuação.
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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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