Edital de Recuperação
3º Trimestre/2019
Entregue ao aluno e/ou responsável
no dia: 03/12/2019

7º ano
Ensino Fundamental II
1. Este caderno contém questões de múltipla escolha e também discursivas.
2. A entrega do trabalho deverá ser feita de maneira individual, manuscrito a caneta
azul, c/ capa, pergunta e resposta, em folha de papel almaço e entregue no dia

05/12/19, para a coordenação/Otávio, no 1º horário, às 7h10. Não aceitaremos em
outra data, exceto sob a apresentação de atestado.
✓ Aluno com nota inferior a 6,0 fará uma prova (valor 8,0 – oito pontos) e também
deve entregar um trabalho (valor 2,0 – dois pontos).
✓ Aluno com nota 6,0 ou superior está dispensado do processo de recuperação.
✓ As disciplinas: Espanhol, Inglês, Filosofia, Literatura, Arte e Ed. Física, a
recuperação será realizada por meio de trabalho (valor 10,0 – dez pontos).

Calendário de Provas de Recuperação
Dias: 05 à 09/12/19.
Horário: 7h.
05/12 → Álgebra (Lidiane)/Ciências
06/12 → Geometria (Mário)/História
09/12 → Gramática/Geografia
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Português
Conteúdo de Prova: Períodos compostos por coordenação e subordinação; Orações
coordenadas e subordinadas; Orações coordenadas sindéticas e assindéticas.
Trabalho: Copiar em folha de papel almaço com caneta azul ou preta, os seguintes exercícios
do livro de atividades 4: (Fazer capa, cabeçalho, margens e responder a lápis).
Página: 11 - Exercícios: 4 e 5.
Página: 12 - Exercícios: 6 e 8.
Página: 14 - Exercícios: 15 e 17.
Matemática
Mário
Conteúdo de Prova: Volumes e a áreas.
Trabalho: Realizar trabalhos em folha de papel almaço com capa e cabeçalho completo às
seguintes atividades no caderno de atividades do Vol. 4:
Página
Número do Exercício
19
1, 2 e 3
20
5
21
8e9
22
12 e 13
23
16 e 17
Lidiane
Trabalho: Refazer as provas da N1 e N2 com enunciados.
Conteúdo de prova: Capítulo 10.
Geografia
Conteúdo de Prova: Capítulo 12: Brasil no mundo conectado.
Trabalho: Livro de atividade
No próprio livro: P. 21 a 28 (Correção -revisão e explicação) Valor 1.0
Discorra sobre: 1.0
Novo projeto "Brasil conectado a 100 Gb" quer melhorar internet do país em até 10 vezes
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/3146/novo-projeto-brasil-conectado-a-100-gb-quermelhorar-internet-do-pais-em-ate-10-vezes
A balança comercial brasileira fechou o mês de março com o menor saldo positivo em três anos,
informou Agência Brasil.
https://br.sputniknews.com/economia/2019040113595242-brasil-balanca-comercial-superavitqueda/
Ciências
Conteúdo de Prova: Saúde, Tecnologia e sociedade e Ma´quina Té
Trabalho: Refazer N1 pergunta e resposta e caderno de atividades refazer os exercícios Saúde,
Tecnologia e sociedade pergunta e resposta. A prova e os exercícios devem ser feitos na folha
de papel almaço com pauta, não esquecer a capa.
Literatura
Trabalho: Elaborar uma resenha para cada parte do livro literário Meu pé de laranja lima.
Todo o livro é dividido em duas partes. O aluno deve preocupar-se em mencionar todos os
capítulos e não copiar NADA da internet, caso contrário o trabalho será anulado.
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Espanhol
Trabalho: Realizar trabalho em folha de papel almaço com capa e cabeçalho completo.
Pesquisar sobre la historia de Don Quijote de la Mancha. Resumen Español.
Conjugar em Pretérito IMPERFECTO y PRETÉRITO INDEFINIDO: BAILAR/ AMAR/ BEBER/
CORRER/ VIVIR/ RECIBIR.
Hacer 12 frases em PRETÉRITO IMPERFECTO y doce frases em PRETÉRITO INDEFINIDO.
Escribir el nombre de veinte deportes (esportes) y su significado em Portugués.
Inglês:
Trabalho: Em uma folha de papel almaço copie e responda os seguintes exercícios da apostila
Vol. 4:
Página
Número do Exercício
7
3e4
9
1e3
12
2
15
3e4
16
6
24
1e2
Elaborar uma capa contendo: Nome do aluno, nome do professor, data de entrega, nome da
matéria.
Redação
Trabalho: Refazer o texto da prova seguindo as orientações feitas na correção dessa redação.
Na reescrita, deve-se melhorar os pontos negativos apontados na correção.
No dia da entrega, coloque os dois textos anexados (a prova e a reescrita dela).
História:
Conteúdo de Prova: Formação da União Ibérica, Drogas do Sertão no Brasil Colônia, Entradas
e Bandeiras, Barroco e seus influencias,
Trabalho: Copiar em folha com pauta e confeccionar capa, exercícios do livro de atividades,
módulo 4, p. 7 (ex. 5, 6, 7, 8), p. 11 (ex. 1, 2, 3), p. 13 (ex. 8), p. 20 (ex. 6 e 7 - Não precisa
copiar os textos informativos).
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