
RECUPERAÇÃO PARALELA
2ª CERTIFICAÇÃO - 2022

6º ANO

DISCIPLINAS PONTOS NODAIS METODOLOGIA E
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Geografia ● Forças internas de 
transformação da 
superfície terrestre:

○ Vulcanismo
○ Abalos 

sísmicos
○ Dobramentos 

modernos
● Forças externas de 

transformação da 
superfície terrestre

○ Erosão
○ Intemperismo

● HQ sobre a relação entre 
EROSÃO, RELEVO e 
AGRICULTURA

● Pesquisa sobre formas de 
relevo

● Prova

Francês
(603 e 606)

● Gostos e preferências
(p.27-28)

● Frases negativas 
(p.28-30)

● - Características 
físicas (p.33-35)

● Verbos être e avoir 
(p.36)

● dias da semana, 
disciplinas escolares, 
artigos definidos e os 
espaços da escola 
(p.40-44)

● material escolar e 
artigos indefinidos 
(p.48-51)

● Estudo dirigido
● Prova

Ciências ● Rochas
● Solo
● Água (transformações

físicas da água, ciclo 
da água)

● Misturas

● Dois estudos dirigidos que já
foram entregues aos 
estudantes;

● Material postado no Moodle;
● Prova (valor de 6,0 pontos)



● Separação de 
misturas 

● Transformações 
físicas e químicas

Capítulos do livro de 
Ciências: 1, 2, 3, 4 e 11.

Fichas: Ficha 8: formação e 
saúde do solo; Ficha 9: 
prática –importância da 
cobertura vegetal para a 
saúde do solo; Ficha 11: 
prática – misturas 
homogêneas e heterogêneas
e Fichas de revisão.

Slides e vídeos postados no 
Moodle.

Matemática ● Frações
● Decimais

● Listas de Exercício
● Prova

Espanhol
(601, 602, 606)

- Presente do indicativo
- Verbos reflexivos
- Pronomes 

interrogativos
- Artigos e indefinidos
- Contrações
- (Compreendem as 

atividades da 
apostila de 9 / 17)

- Prova no valor de 6,0
- Trabalho no valor de 3,0
- Presença e participação no 

valor de 1,0

PORTUGUÊS Fábula 
Literatura de Cordel.
Substantivo 
Adjetivo 
Variedade linguística

1 Lista de exercícios 
1 Redação

Artes Visuais - Patrimônio Cultural,  Arte
Popular; 
- Semana de Arte Moderna
de 1922;
-  Cinema  como  linguagem
artística. 

 Estudo dirigido➤
 Atividades práticas➤

O  estudante  receberá  uma
apostila  com o estudo dirigido e
as  atividades  práticas  e  deverá
entregá-lo até o dia 09/12.

História Egito Antigo; Trabalho de Recuperação: 6,0 
pontos



Reino de Cuxe;
Grécia Antiga.
★ Capítulo 4 - África 

Antiga - p. 86-109;
★ Capítulo 6 - 

Ocidente clássico: 
os gregos - p. 130-
153. 

Prova: 4,0 pontos

Inglês Unidades 2, 3, 4 e 7 
Verbo to be (formas afirmativa, 
negativa e interrogativa) e short
answers 
possessive adjectives 

Plurals 

Question words 

Present Continuous - apenas 
forma afirmativa 

Vocabulário: hobbies; países e 
nacionalidades; membros da 
família.

Leitura e interpretação dos 
gêneros: comic strip e fact 
file/profile.

Trabalho (3,0 pontos)
Engajamento (1,0 ponto)
Prova (6,0 pontos) 



RECUPERAÇÃO PARALELA
2ª CERTIFICAÇÃO - 2022

7º ANO

DISCIPLINAS PONTOS NODAIS METODOLOGIA E
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

PORTUGUÊS . Ficção científica e 
afrofuturismo;
. Publicidade/propaganda;
. Tipos de sujeito;
. Verbos: modo imperativo
. Verbos transitivos e 
intransitivos

. Produção textual: afrofuturismo 
(5,0 pontos)
. Prova (5,0 pontos)

Geografia Formação territorial e 
organização do espaço 
brasileiro

2 trabalhos (que serão entregues 
em sala) (4,0 pontos no total)
Prova (6,0 pontos)

Ciências ● Ecossistema
● Atmosfera
● Temperatura, calor e 

sensação térmica, 
formas de propagação
de calor (irradiação, 
condução e 
convecção).

● Calor específico

Capítulos do livro: 1, 
2(somente página 24), 3 
(páginas 52 a 62), 7, 8, 11, 
12 e 13.

Páginas: 182, 183 e 
186(atmosfera).

Fichas trabalhadas em aula.

● Dois estudos dirigidos;
● Material postado no Moodle;
● Prova (valor de 6,0 pontos)



Espanhol (705) - Infinitivo (dar 
instruções e justificar;

- Verbos no presente 
do indicativo;

- Estar + gerúndio
- (Compreende as 

atividades da 
apostila 9 até a 17)

Prova no valor de 6,0 a ser 
realizada no dia 05/12

Trabalho no valor de 4,0

Inglês Unidades 1, 2 e 3 do livro 
didático:
- Simple Present (formas 

afirmativa, negativa e 
interrogativa)

- Pronomes objeto
- Vocabulário sobre rotinas, 

esportes e turismo
- Interpretação de texto

- Estudo dirigido (entregue em sala 
de aula)  = 3,0

- Repetição da nota de engajamento 
= 1,0

- Prova = 6,0

Se tiver alguma dúvida, converse com 
seu/sua prof/a e/ou coordenadora

Artes Visuais 1 - A Imagem Naturalista 
Idealizada e seus usos na 
cultura contemporânea e na
arte renascentista;
2- A Arte no período do 
Renascimento. 

 Estudo dirigido➤
 Atividades práticas➤

O  estudante  receberá  uma
apostila  com o estudo dirigido e
as  atividades  práticas  e  deverá
entregá-lo até o dia 09/12.

História (705) 1. Atividade sobre as 
Civilizações 
Americanas (Maias, 
Incas e Astecas) 
valendo 5.0 pontos: 
prova contendo todos 
os conteúdos do 
Segundo Trimestre 
(Maias, Incas e 
Astecas; 
Renascimento 
Cultural; Formação 
dos Estados 
Nacionais) valendo 
5.0 pontos.

A prova será realizada no dia 6.12.

A data da atividade será informada 
aos alunos ainda neste mês.

História (701, 702, 
703, 704)

Renascimento Artístico e 
Cultural;
Formação dos Estados 
Modernos

- Trabalho, com questões 
sobre os dois temas 
escolhidos para a 
recuperação (6,0)

- Aula com foco na resolução 



das questões do trabalho de 
recuperação.

           (Quarta, dia 30/11, das   
10:40 às 12:00 - 702 e 704; 
Quinta, dia 01/12, das 14:20 às 
15:40 - 701 e 703)

- Prova, com questões sobre 
os dois temas escolhidos 
para recuperação, dia 06/12 
(4,0)

Ciências sociais ● O que é cultura; os 
vários significados da 
cultura;

● Diversidade cultural,  
colonização 

● Preconceito,  
estereótipo e 
discriminação 

- Atividade de pesquisa e 
estudo dirigido a ser 
entregue no dia 08/12, na 
prova (5,0).

- Prova "prática" no dia 08/12 
(5,0).



RECUPERAÇÃO PARALELA
2ª CERTIFICAÇÃO - 2022

8º ANO

DISCIPLINAS PONTOS NODAIS METODOLOGIA E
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Ciências
Turmas: 801, 802 e 
803

Sangue
Sistema Circulatório
Excreção
Sistema Urinário

- Atividades na plataforma 
Moodle (4,0 pontos).

- Prova de Recuperação 
(6,0 pontos)

PORTUGUÊS .Biografia/autobiografia
.Reportagem
. Tipos de sujeito
. Verbos de ligação
. Transitividade verbal

. Produção textual (biografia): 5,0 
Pontos
. Prova: 5,0 pontos

Ciência 804 e 806 Sistema Respiratório
Sistema Circulatório e 
sangue
Sistema Urinário e excreção

- Atividades na plataforma 
Moodle (4,0 pontos).

- Prova de Recuperação 
(6,0 pontos)

Educação Musical Elementos grafia musical:
- Pauta
- Clave de sol
- Notas na clave de sol (dó3 
à ré4)
- Figuras rítmicas e pausas: 
semibreve, mínima, 
semínima e colcheia;
- Compassos binário, 
ternário e quaternário
- Barra simples e barra dupla
- Ponto de aumento e 
ligadura
- Sinais de repetição: D.C. e 
Ritornelo
- Numeração de compasso
História da Música:
- Romantismo

Atividade 1: produção textual 
sobre apreciação musical do 
período romântico. 5 pontos.

Atividade 2: Exercícios sobre 
elementos da escrita musical:  5 
pontos. 

Matemática II:
Turmas: 801, 802, 803,
804 e 806

Conjuntos numéricos; 
Números naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e reais; 
Fração geratriz; 

Avaliação: 4,0 será uma atividade 
postada na plataforma Moodle.
Prova: 6,0 onde serão cobrados os
conteúdos ministrados.



Porcentagem; Potenciação e
Radiciação.

Matemática II:
Turma: 1105

Ciclo Trigonométrico: Graus 
e radiano como unidade de 
medida de arcos e identificar
as razões trigonométricas no
Ciclo Trigonométrico. 
Comprimento do arco e 
medida angular congruente.

Avaliação: 4,0 será uma atividade 
postada na plataforma Moodle.
Prova: 6,0 onde serão cobrados os
conteúdos ministrados.

Geografia Regionalização da América
Tipos de colônia na América
EUA
Canadá
Indústrias Maquiladoras
América: Físico

Avaliação: 4,0 será uma atividade 
postada na plataforma Moodle.
Prova: 6,0 onde serão cobrados os
conteúdos ministrados.

Inglês Unidades 2 e 3 do livro 
didático:
- interpretação de texto
- Past Continuous
- Future Will
- Prefixos e sufixos

-Estudo dirigido (entregue em sala de 
aula)  = 3,0

-Repetição da nota de engajamento = 
1,0

-Prova = 6,0

Se tiver alguma dúvida, converse com 
seu/sua prof/a e/ou coordenadora

Francês
- Leitura e interpretação de 
texto sobre folclore.
- Comparativos.
- Passé composé com 
auxiliar être.

-Trabalho disponível no Moodle até 
2 de dezembro (valor - 4,0)
- Prova 6,0

Artes Visuais ●Neoclassicismo  
●Romantismo  
●Realismo  
●Missão Artística Francesa 
●Academicismo no Brasil 

 Estudo dirigido➤
 Atividades práticas➤

O estudante receberá uma apostila
com  o  estudo  dirigido  e  as
atividades  práticas  e  deverá
entregá-lo até o dia 09/12.



História 
Período Napoleônico

Independência do Haiti

Conjurações brasileiras

Congresso de Viena

Período Joanino.

Aula extra no contraturno 29/11

Prova no contraturno 06/12

DESENHO TRIÂNGULOS
-Cevianas e pontos notáveis
-construção
LUGAR GEOMÉTRICO

Avaliação: 4,0  atividade informada
em sala 
Prova: 6,0 onde serão cobrados os
conteúdos ministrados.

Espanhol Apostila de espanhol - 
estudar unidades 9, 10, 11, 
12 e 13.

Tema: migración y 
tecnología en la educación
sistematización de la legua:
- los indefinidos
- pretérito perfecto 
compuesto.
- marcadores temporales

Prova - 6,0 de acordo com as 
unidades de 9 a 13.
trabalho - 4,0
mesma proposta presente no 
moodle. Deverá ser refeita com um 
novo tema.

Refazer atividades das unidades 
mencionadas com a monitora Júlia 
disponível às quarta-feiras das 
11h40 às 12h40.

Dúvidas com a professora nas 
aulas presenciais ou pelo chat do 
moodle.

Ciências Sociais ● Publicidade e Consumismo
● Consumismo e identidade 

social
● Reificação e fetichismo da 

mercadoria
● Obsolescência planejada. 

Obsolescência perceptiva 
e pegada ecológica

● Angústias do consumo e 
desigualdade social

● História das Coisas: custos
ambientais e sociais da 
produção de mercadorias

● MATERIAL DIDÁTICO

Prova no dia 8 de Dezembro
Valor (5 pontos)
Trabalho (5,0 pontos)  que será 
postado no moodle. E deve ser 
entregue até 15 de Dezembro pela 
própria plataforma ou presencial ao
professor.



● ·         Textos:
● Publicidade consumismo
● Consumismo e Identidade 

Social
● Angústias do Consumo
● Às margens do Consumo
● ·         Vídeo: “História das 

Coisas”: 
https://www.youtube.com/
watch?
v=7qFiGMSnNjw&t=69s

●  Anotações do caderno



RECUPERAÇÃO PARALELA
2ª CERTIFICAÇÃO - 2022

9º ANO

DISCIPLINAS PONTOS NODAIS METODOLOGIA E
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Educação Musical Grafia musical:
- Figuras rítmicas e pausas 
(semibreve, mínima, 
semínima e colcheia);
- Pulsação e compassos 
binário, ternário e 
quaternário
- Numeração de compassos
- Pentagrama
- Clave de sol;
- Notas na clave de sol: dó3 
à mi4
- Ligadura
- Sinal de alteração: 
sustenido (#)
 
História da Música:
- Teatro de Revista
- Carnaval
- Chiquinha Gonzaga: 
trajetórias pessoal e 
profissional

Atividade 1: produção textual 
sobre apreciação musical de 
Chiquinha Gonzaga: 5 pontos.

Atividade 2: exercícios sobre 
elementos da escrita musical: 5 
pontos. 

Espanhol - Conjunções
- Demonstrativos
- Preposições
- Léxico: alimentos

Avaliação a ser realizada no dia 
05/12 no valor de 6,0

Trabalho no valor de 4,0

PORTUGUÊS Texto dramático: Estrutura e 
finalidade
Argumentação: reconhecer 
opinião e  argumentos 
Figuras de linguagem: 
Comparação, Metáfora, 
Metonímia, Ironia 
Pronomes relativos : 
reconhecimento e uso do 

Formulário Google com questões + 
pequena redação, no valor de 10,0



"que" pronome relativo

MATEMÁTICA
(902 e 904)

● Ângulos na 
circunferência (livro 
pag. 225 a 232)

● Teorema de Thales 
(livro pag. 58 a 63)

● Semelhança de 
triângulos (livro pag. 
64 a 79)

● Relações métricas 
no triângulo 
retângulo. (destaque 
para o teorema de 
Pitágoras e suas 
consequências 
imediatas) (livro 
pag.176 a 187)

Prova individual e sem consulta no 
valor de 6,0 pontos.

Trabalho no Moodle no valor de 4,0
pontos.

Inglês
-Interpretação de texto
-Vocabulário
- 1st conditional 
- 2nd conditional
- Linking words

-Estudo dirigido = 3,0
-Repetição da nota de 
engajamento= 1,0
-Prova= 6,0

Ciências
- Espécies 

isoeletrônicas
- Tabela Periódica
- Compostos iônicos e 

moleculares
- Radioatividade

- 2 trabalhos pela plataforma 
moodle (2,0 pontos cada, 
totalizando 4,0 pontos)

- Prova a ser realizada no dia 
08/12 (valor: 6,0 pontos)

Francês
- Leitura e interpretação de 
biografias.
- Passé composé e imparfait
- Indefinidos

-Trabalho disponível no Moodle até 
2 de dezembro (valor - 4,0)
- Prova 6,0

História - Revolução Russa
- EUA pós 1a Guerra
- Nazifascismo

- Trabalho no Moodle (5,0 pontos)
- Prova (5,0 pontos)

Artes Visuais ● Dadaísmo 
● Surrealismo

 Estudo dirigido➤
 Atividades práticas➤

O  estudante  receberá  uma
apostila  com o estudo dirigido e



as  atividades  práticas  e  deverá
entregá-lo até o dia 09/12.

Ciências Sociais
Direitos Humanos e 
Movimentos Sociais (mesmo
conteúdo da 2a.certificação 
regular)

Prova com 10 questões objetivas.

Redação como complementação 
de pontuação.

Geografia 
Os mesmos conteúdos da 2ª
certificação regular 
(capítulos do livro didático 
09, 10, 11 e 12): 

● Oriente e Ocidente: 
uma invenção 
europeia

● Europa: 
características físico-
naturais e população

● A construção da 
União Europeia

● Europa: economia e 
regionalização

Prova sem consulta - valor 6,0 
pontos. 

Lista de exercícios - valor 4,0 
pontos. 

DESENHO 
(901 e 903)

Transformações pontuais 
(pág. 39 da apostila.)

● Simetria central
● Simetria Axial
● Translação
● Rotação
● Homotetia (pág. 29)

Equivalência de triângulos 
(pág. 25)

Trabalho em dupla: 2,0 pts
Teste individual: 2,0 pts
Prova: 6,0 pts

DESENHO
(902 E 904)

Transformações pontuais 
Apostila e folhinha extra de 
exercícios

● Simetria central
● Simetria Axial
● Translação
● Rotação
● Homotetia 

Prova individual no valor de 6,0 
pontos
Teste individual no valor de 4,0 
pontos (data do teste: 8 e 9 de 
dezembro, no horário da aula de 
cada turma) 


