Conteúdo de recuperação referente ao 2º bimestre – 6º ano
Inglês: Unit 2.1 – Vocabulary-clothes; describe clothes; have/has
Unit 2.2 – and, but, or
Unit 3.1 – vocabulary – food; I like, don´t like, love, hate; activity 6 page 39
Unit 3.2 – present simple – He/she/it/ verb + s
Read a text and write True or False – Leitura – Verdadeiro ou falso
Writing – write sentences: I love, hate, like, don´t like
Workbook
2.1 – activity 2 page 18
2.2 – activity 6 page 21
3.1 – activity 2 page 30; 3 page 30

DG: página 37 a 45 (teoria), página 51 a 54 (começando no exercício 03 até
exercício 08 a,b) e páginas 60, 61 e 62.

Português: Unidades 5, 8, 11, 14, 17, 19 e 20
Matemática: capítulos: 12, 13, 14, 17, 20 e 21 (apostila 2):
Ângulos: complementar e suplementar; ângulos no relógio; Plano Cartesiano;
Retas; Números decimais: adição, subtração e multiplicação com aplicações em
situações-problemas; porcentagens.

Geografia: capítulo 7 (Os climas do Brasil) e capítulo 8 (As paisagens vegetais
do Brasil)

História: Módulo 5, 6, 7 e 8 (conceitos, exercícios trabalhados em aula e
anotações)
Material de apoio: resumos, slides e materiais-extras na plataforma classroom

Ed. Física: Brincadeiras antigas adaptadas, 7 Hábitos e Músculos esquelético,
liso e cardíaco.

Ciências: Aulas 9,10,11,12,13 e 14
Artes: Páginas 17 à 26

Conteúdo de recuperação referente ao 2ºbimestre – 7º anos
Português: Modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo
Formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio
Transitividade verbal
Predicado verbal e verbo nominal
Interpretação textual

História: Módulo 6, 7, 8 e 9 (conceitos, exercícios e anotações de aula)
Material de apoio: resumos, slides e materiais-extras na plataforma classroom

Ciências: Aulas 7,8,9,10,11,12,13 e 14
Inglês: Pág 57 to 97
_ Simple Present
_ Subject and Object Pronouns
_Adverbs of frequency

Artes: Páginas 14 à 26 + tipos de fotografias
D.G: página 37 a 40 (teoria), página 41 a 43 (exercícios) e mais o conteúdo do
caderno de desenho geométrico (ângulos).

Ed. Física: Jogos adaptados, 7 Hábitos e Capacidades físicas: resistência
muscular, potência muscular e velocidade de reação, velocidade de membros e
velocidade de deslocamento.

Geografia: capítulo 8 (Mundo urbano: problemas sociais) e capítulo 9 (Mundo
urbanos: problemas ambientais)

Conteúdos de recuperação referente ao 2º bimestre – 8º anos

Gramática: Unidades 13, 14, 17, 20 e 23 Visão geral de análise sintática
e uso dos pronomes.

Redação: Narração
Matemática: Fatoração de expressões algébricas.
Geografia: Capítulo 7 (Europa: aspectos humanos)
Biologia: Aulas 6,7,8 e 9
Inglês: Modal verbs: should / shouldn´t / must / mustn´t
- Physical description
- Simple Past x Past Progressive
- Trazer tabela de verbos!!!

Artes: Páginas 15 à 25

