Conteúdo de recuperação referente ao 3º bimestre – 6º ano

Português: Leitura e interpretação de paródia e história em
quadrinhos, o uso dos advérbios e seus sentidos, o uso dos pronomes
e sua classificação e o uso das preposições e seus sentidos
(Unidades 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 35, com a matéria
correspondente no caderno)
Matemática: Livro 3 - Módulos 25,26,27,28 e 29: Divisão de
números decimais, unidades de medidas de: comprimento, massa e
volume; áreas e perímetros de figuras planas e extração de frações.
Geografia: Módulos 8, 9, 10 apostila 2
História: África: raízes de grandes histórias (1);
África: raízes de grandes histórias (2).
Inglês: Verbo can – (perguntas/negativas/afirmativas)
Presente simples com have- perguntas/negativas/afirmativas
Ciências: Aulas 17,18,19,20,21
Artes: Páginas 27 à 33
DG: Módulo 3 – Construção de retas: mediatriz, paralela,
perpendicular; circunferência.
Ed. Física: Módulo 8, 9 e 10

Conteúdo de recuperação referente ao 3ºbimestre – 7º anos

Português: Adjunto Adnominal
Aposto
Concordância verbal
Matemática: Equações do 1º grau, Redução dos termos semelhantes
de uma expressão algébrica.
Geografia: Módulos 10 e 11 apostila 3
História: A europa já não é a mesma: humanismo e renascimento
cultural;
A arte dos renascentistas.
Ciências: Aulas 17,18,19,20
Inglês: Presente contínuo; Passado do verbo “To be”; Passado dos
verbos regulares; Passado do verbo “there to be”
Artes: Páginas 40 à 49
Ed. Física: Módulo 8, 9 e 10
D.G: Módulos 3 e 4: Pontos notáveis de um triângulo – baricentro,
incentro, circuncentro, ortocentro, circunferência inscrita e
circunscrita, triângulo órtico.
P.A: Aracnídeos; Anelídeos; Crustáceos.

Conteúdos de recuperação referente ao 3º bimestre – 8º anos
Gramática: Leitura e interpretação de crônica; Vozes verbais;
Colocação pronominal; uso do aposto e figuras de linguagem.
(Correspondente às unidades 20,23,25,26,28 e 29; e matérias
correspondentes no caderno)
Redação: Crônica
Matemática: Capítulos 20, 21, 22 e 27
Geografia: Módulos 9 e 10 apostila 3
História: Vinda da família real para o Brasil; Processo de
Independência, Primeiro Reinado.
Biologia: Aulas 12,13,14
Física: Aula 11, 12, 13 + Caderno.
Inglês: Interpretação de texto, vocabulário, past continuous e
comparativo de adjetivos e comparativo de adjetivos.
Artes: Páginas 38 à 49
Ed. Física: 8º A – módulos 7,8 e 9
8º B e 8º C – 7,8,9 e 10
D.G: Módulo 3: Teorema de Tales – divisões proporcionais e
fracionárias de segmentos de retas, quarta proporcional.
Tecnologia: Entrar no site :www.noaa.gov
Pesquisar sobre furacões ou sobre o no Oceano Glacial Ártico e o
aquecimento Global.
Fazer um resumo sobre o tema escolhido ressaltando o que você
achou de mais interessante no site e na matéria científica
pesquisada.

Conteúdo de recuperação referente ao 3º bimestre – 9º anos
Matemática: Regra de 3 composta; Propriedades das raízes de uma
equação de 2º grau.
Geografia: Módulos 10,11,12 apostila 3
História: Governos: JK, Jânio e João Goulart.
Química: - Modelos Atômicos;
- Semelhanças Atômicas;
- Características do Átomo
Física: Aula 9,10,11 + Caderno
Inglês: Interpretação de texto, used to, past participe, present
perfect
Artes: Páginas 33 à 40
D.G: Módulo 3: Pontos Notáveis de um triângulo: baricentro,
incentro, circuncentro, ortocentro, triângulo de base média,
triângulo órtico, circunferência inscrita e circunscrita.
Educação Física: Módulos 7, 11 e 12
Tecnologia: Entrar no site :www.noaa.gov
Pesquisar sobre furacões ou sobre o no Oceano Glacial Ártico e o
aquecimento Global.
Fazer um resumo sobre o tema escolhido ressaltando o que você
achou de mais interessante no site e na matéria científica
pesquisada.

