Geração Colégio e Curso
Resgatando valores e construindo verdadeiros cidadãos!
INFORMATIVO SOBRE A RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL- 2017
Prezados Pais/Responsáveis
Os boletins com o rendimento anual do aluno já estão disponíveis no sistema. Para obter aprovação, o aluno deverá somar
24 pontos nas médias das quatro unidades, o que concede a ele média anual 6,0(seis). O aluno que não atingir essa
pontuação encontra-se em recuperação.
Seguem algumas informações importantes sobre o processo de recuperação anual:
I) As provas de recuperação anual serão realizadas nos dias 15, 18 e 19 de dezembro de 2017.
II)

A média da recuperação final é obtida através da seguinte expressão:

III) O aluno pode ir para a recuperação anual em todas as disciplinas, porém só terá direito de ir para a recuperação final
em até 04(quatro) disciplinas.
IV) Serão aprovados nas disciplinas em recuperação anual os alunos que atingirem média igual ou superior a 6,0(seis);
V) Ficarão reprovados os alunos que após a recuperação ficarem em mais de 04(quatro) disciplinas;
VI) A recuperação final ocorrerá nos dias 26 e 27 de dezembro de 2017;
VII) Após a recuperação final, ficará reprovado o (a) aluno (a) que ficar em mais de três disciplinas;
VIII) O (a) aluno (a) que ficar em até três disciplinas (após a recuperação final) passará para a série seguinte no regime de
progressão parcial.
Observação importante: Nos dias de recuperação anual e final, os alunos deverão comparecer à escola devidamente
fardado.

3) Quanto ao horário das provas
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HORÁRIO DA
AVALIAÇÃO:
13h30min às
16h30min

CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL

9º ANO


















Impressionismo (1º bimestre);
O Expressionismo(2ºbimestre);
Semana de Arte Moderna (3º bimestre)
O abstracionismo (4º bimestre).
Fundamentos e histórico do futebol;
Fundamentos do Handebol, Regras;
Ginástica Rítmica;
Capacidades e Habilidades Físicas.
Trigonometria no triângulo retângulo;
Problemas contextualizados envolvendo trigonometria;
Função afim;
Função quadrática: Estudo da parábola;
Domínio, imagem e contradomínio de uma função;
Potenciação (propriedades) e radiciação (operações, racionalização)
Equação do 2º grau e casos de delta;
Equação biquadrada, irracional e literal do 2º grau;
Sistema de equação do 2º grau






Gênero textual teatro.
Gênero textual conto.
Interpretação textual dos gêneros.
Variação linguística.










Unidades de medida e conversões
Modelos atômicos
Tabela periódica (famílias, períodos e grupos)
Leis de Newton
Temperatura e calor
Separação de misturas
Ondas sonoras
Lei de Lavoisier

INGLÊS

o
o
o
o

Reading and comprehension;
For and since;
Passive voice;
The past passive voice

GRAMÁTICA

o
o
o
o
o
o

Orações coordenadas (sindéticas e assindéticas);
Orações subordinadas substantivas;
Orações subordinadas adjetivas;
Orações subordinadas adverbiais;
Figuras de linguagem.
Leitura, compreensão e interpretação textual;










Pronombres relativos;
Interpretación;
cuentos de hadas;
géneros textuales.
Nova Ordem Mundial;
Capitalismo;
Socialismo;
Globalização e Blocos Econômicos.
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