
ORIENTAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

No 3º trimestre, a recuperação vale 35,0 pontos, ou seja, o valor total do trimestre,

para que aquele aluno que não obteve os 60,0 pontos durante o ano letivo tenha

oportunidade de recuperar suas notas.

Temos assim, duas situações:

RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL:

• O aluno que não obteve os 21,0 pontos, mas já alcançou os 60,0 pontos.

RECUPERAÇÃO FINAL:

• O aluno que pode até ter os 21,0 pontos do trimestre, mas não alcançou os 60,0

pontos para aprovação.

Para atender às duas situações acima, a recuperação irá funcionar da seguinte forma:

1- Para o aluno que só ficou em recuperação no 3º trimestre, será oferecida uma

prova no valor de 21,0 pontos (60%), mantendo-se os demais pontos obtidos no trimestre

(40%), como nos trimestres anteriores.

2- O aluno que ficou em recuperação final poderá realizar a recuperação trimestral ou

realizar uma prova no valor de 21,0 pontos (60%), mais outros instrumentos avaliativos, no

valor de 14,0 pontos (40%), assim distribuídos, a critério de cada professor:

- 1 teste no valor de 14,0 pontos ou

- 1 teste no valor de 10,0 pontos e exercícios no valor de 4,0 pontos ou

- 1 teste no valor de 10,0 pontos e um trabalho no valor de 4,0 pontos.

A recuperação acontecerá no período de 29/11 a 10/12/10. Informamos no

quadro a seguir, a relação por disciplina dos conteúdos para as provas de recuperação.
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1ª série
DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

Português Josiane

- Notícia / Biografia / Relato;

- Textos Instrucionais;

- Tempos verbais

Literatura Eliandro
- Obras: Capitães da areia (Jorge Amado) e Cartas Chilenas

(Tomás A. Gonzaga).

Biologia Célio
- Histologia Animal;

- Histologia Vegetal.

Física Carlos Alberto

- Leis de Newton;

- Aplicações;

- Trabalho energia;

- Impulso de movimento.

Química Marcelo Bonoto

- Nox;

- Funções Inorgânicas;

- Conceitos fundamentais.

Marcelo Cunha
- Função do 2º grau;

- Equação exponencial.

Matemática

Fabrício

- Relações métricas do triângulo retângulo;

- Trigonometria no triângulo retângulo;

- Trigonometria no triângulo qualquer.

História Jodenir
- Caderno: Capítulos 12 e 05 (Unidade 3);

- Livro: Capítulos 8, 9 e 10.

Geografia Marcus Vinícius

- Clima;

- Hidrografia;

- Vegetação.

Inglês Ulisses

- Plural;

- Simple past tense;

- Regular verbs;

- Irregular verbs.

As datas das aulas e das provas de recuperação serão disponibilizadas

posteriormente em cronograma próprio.

Atenciosamente,

Coordenação do Ensino Médio.
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2ª série

DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

Português Josiane

- Resumo / Gráfico;

- Impessoalização da linguagem;

- Modalização;

- Pressupostos / Subentendidos

Literatura Juliana - Obras O crime do padre Amaro e Contos (Clarice Lispector)

Célio
- Cordados;

- Fisiologia humana.

Biologia

Eduardo Ayupe

- Hormônios vegetais;

- Transpiração;

- Condução da seiva.

Cleber
- Espelhos esféricos;

- Refração luminosa.

Física
Hernando

- Estudo dos gases;

- Transformações gasosas.

Marcelo Bonoto
- Soluções;

- Termoquímica.

Química
Marcelo Marins

- Nomenclatura das funções oxigenadas;

- Nitrogenadas e mistas.

Matemática Fabrício
- Geometria espacial;

- Trigonometria.

Ronaldo - Progressão Geométrica.

História Carlos Eduardo

- II Reinado;

- Idéias políticas século XIX;

- Imperialismo século XIX.

Geografia Jorge

- Indústria no Brasil;

- Revoluções industriais;

- Indústrias nos EUA, China, Índia, Irã e Tigres Asiáticos.

Inglês Ulisses
- Present perfect;

- Past perfect.

Espanhol Tatiana
- Verbo gustar, encantar, preferir, odiar;

- Expressões de gustos em general.

As datas das aulas e das provas de recuperação serão disponibilizadas

posteriormente em cronograma próprio.

Atenciosamente,

Coordenação do Ensino Médio.
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3ª série
DISCIPLINA PROFESSOR(A) CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO DO 3º TRIMESTRE

Português
Zezé

- Semântica (valores semânticos, parônimos, homônios,
paráfrase), uso de preposições e conjunções, emprego de
pronomes, emprego de verbos, ortografia, expressões que
causam dificuldades, acentuação gráfica (+ Novo Acordo
Ortográfico), pontuação.

Josiane - Produção textual.

Literatura Eliandro - Modernismo: 1ª geração (características, movimentos e
autores).

Célio - Ecologia;
- Reprodução

Biologia
Eduardo Ayupe

- Hormônios vegetais;
- Transpiração;
- Condução da seiva.

Auad
- Código genético;
- Síntese de proteína;
- Equinodermo e peixes.

Hernando - Trabalho e Energia;
- Sistemas conservativos.

Física Anderson Castro - Termologia.
Juarez - Eletrostática.

Marcelo Bonoto
- Nox;
- Funções;
- Estequiometria.

Química Marcelo Marins - Cinética Química;
- Equilíbrio Químico.

Farah

- Reações de alcanos;
- Reações de alcenos;
- Reações de aromáticos;
- Reações de álcoois.

Fabrício - Trigonometria.

Ferrari - Matemática Financeira e Estatística;
- Cones, esferas e troncos.

Matemática
Ronaldo

- Polinômios;
- Equações algébricas.

Castro
- Geometria analítica;
- Retas;
- Posições relativas entre retas.

Jodenir - Século XX: 1ª Guerra, Crise de 1929, Nazismo e Fascismo.

História Carlos Eduardo
- Populismo no Brasil;
- Regime militar no Brasil;
- Brasil Neoliberal.

Geografia Jorge
- Turismo;
- Conflitos no Oriente Médio;
- China e Índia.

Inglês Ulisses
- Conditional;
- Relative Pronouns.

Espanhol Tatiana
- Pronombres relativos;
- Comprensión lectora.

As datas das aulas e das provas de recuperação serão disponibilizadas

posteriormente em cronograma próprio.

Atenciosamente,

Coordenação do Ensino Médio.
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