
Porto Velho, 26 de novembro de 2021.

Prezados Pais e / ou responsáveis,

Ao término do ano letivo, nossa recuperação se divide em duas etapas:

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL
29/11 a 09/12

RECUPERAÇÃO FINAL
13, 14 e 15/12

Aulas de revisão e avaliações, para
recuperar as médias do 2º ou 3º trimestres

Apenas avaliações, para recuperar as
médias anuais de quem não obteve êxito
na recuperação semestral.

Ambas as recuperações serão destinadas aos alunos que não tenham obtido média
aritmética anual igual ou superior a 70 pontos (ou somatória de 210 pontos) em
quaisquer componentes curriculares.
Os alunos que tenham atingido a média estarão automaticamente aprovados e,
portanto, dispensados da recuperação.

Recuperação Semestral
Uma vez submetido ao processo de recuperação semestral, a nota obtida pelo

aluno na avaliação de recuperação, substituirá a menor média do semestre. Prevalecerá a

maior nota obtida, seja a média trimestral ou a nota da prova de recuperação. No segundo

semestre, mesmo que as médias sejam iguais, a nota da Recuperação Semestral irá

substituir apenas uma.

Recuperação Final
Após a Recuperação Semestral o aluno que não obtiver média anual a 70

(setenta) pontos, será submetido à Recuperação Final. Na Recuperação Final não haverá

aulas de revisão dos conteúdos, somente uma única prova no valor de 0 (zero) a 100 (cem)

pontos . Lembramos que a frequência é obrigatória nas atividades desenvolvidas, só tendo

direito à avaliação o aluno que participar do processo.

DURANTE O PERÍODO DE RECUPERAÇÃO, O ALUNO DEVERÁ:
1. Estar em sala de aula (presencial ou online) pontualmente ao início das aulas;

2. Frequentar todas as aulas previstas para o(s) componente(s) que tenha que recuperar;

3. Atentar-se para as datas e horários das avaliações, uma vez que não serão

considerados pedidos de segunda chamada de recuperação;

4. Manter imediata comunicação com a coordenação, caso tenha problemas de conexão

e/ou acesso aos ambientes de aula ou de prova (caso esteja online).



HORÁRIO DE AULAS – 9º ANO C

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL - 29/11 a 09/12
SEGUNDA-FEIRA

29/11
TERÇA-FEIRA

30/11
QUARTA-FEIRA

01/12
QUINTA-FEIRA

02/22
SEXTA-FEIRA

03/11

13:30 às 14:15 MATEMÁTICA

14:20 às 15:05 ARTE FÍSICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA

15:10 às 15:55 PROD. TEXTO L. PORTUGUESA GEOGRAFIA GEOGRAFIA

16:15 às 17:00 L. PORTUGUESA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA L. ESPANHOLA

17:05 às 17:50 MATEMÁTICA FÍSICA MATEMÁTICA L. PORTUGUESA

SEGUNDA-FEIRA
06/12

TERÇA-FEIRA
07/12

QUARTA-FEIRA
08/12

QUINTA-FEIRA
09/12

14:00 às 15:30 AVALIAÇÃO FÍSICA AVALIAÇÃO
L. PORTUGUESA

AVALIAÇÃO
MATEMÁTICA

15:40 às 16:40
AVALIAÇÃO

PROD. TEXTO AVALIAÇÃO ARTE AVALIAÇÃO
GEOGRAFIA

16:50 às 17:50
AVALIAÇÃO

L. ESPANHOLA

RECUPERAÇÃO FINAL - 13 a 15/12

SEGUNDA-FEIRA
13/12

TERÇA-FEIRA
14/12

QUARTA-FEIRA
15/12

14:00 às 15:30 FÍSICA LÍNGUA  PORTUGUESA GEOGRAFIA

15:40 às 16:40 PROD. TEXTO ARTE MATEMÁTICA

16:50 às 17:50 LÍNGUA ESPANHOLA

CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO SEMESTRAL E FINAL

P.TEXTO • Tipologia textual dissertativo-argumentativo. Critérios e estrutura.
• Proposta de redação: Texto argumentativo com tema de contexto social.

L.PORTUGUESA - Orações subordinadas substantivas;
- Orações coordenadas.

GEOGRAFIA Capítulo 10 – Os conflitos internacionais dos séculos XX e XXI. (pág. 120-133) e
Capítulo 12 – Tratados e conferências para o meio ambiente. (pág. 145-158).

ARTE
Tema 11 - Semana da arte moderna;
Tema 17 - Vanguardas históricas;
Tema 20 - Pop Arte

L.ESPANHOLA
● Pronombres demostrativos neutros;
● Condicional + infinitivo;
● Usos del lo;
● Pronombres complemento

FÍSICA * Princípios de energia (Cap . 08)



* Transmissão de energia (Cap . 09)

MATEMÁTICA
* Teorema de Pitágoras (Cap. 05)
* Relações métricas no triângulo retângulo (Cap . 05)
* Contagem (Cap . 07)


