
 
 

Porto Velho, 27 de novembro de 2020. 
 
 

 
Prezados Pais e / ou responsáveis, 

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

 
 

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 no ambiente virtual 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. 

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL 
30/11 a 04/12 

RECUPERAÇÃO FINAL 
14, 15 e 16/12 

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. 



HORÁRIO DE AULAS – 7º ANO C 
 

RECUPERAÇÃO SEMESTRAL - 30/11 a 04/12 
 

 

 

 
 
 

RECUPERAÇÃO FINAL - 14 a 16/12 
 
 

 
 

CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO SEMESTRAL E FINAL 
 

 SEGUNDA-FEIRA 
30/11 

TERÇA-FEIRA 
01/12 

QUARTA-FEIRA 
02/12 

QUINTA-FEIRA 
03/12 

SEXTA-FEIRA 
04/12 

13:30 às 14:15  L. PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS GEOGRAFIA MATEMÁTICA 

14:20 às 15:05  L. PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS GEOGRAFIA MATEMÁTICA 

15:10 às 15:55  HISTÓRIA HISTÓRIA L. PORTUGUESA L. INGLESA GEOGRAFIA 

16:15 às 17:00  HISTÓRIA ARTE L. PORTUGUESA PROD. TEXTO  

17:05 às 17:50  CIÊNCIAS  MATEMÁTICA  L. ESPANHOLA 

 SEGUNDA-FEIRA 
07/12 

TERÇA-FEIRA 
08/12 

QUARTA-FEIRA 
09/12 

QUINTA-FEIRA 
10/12 

14:00 às 15:30 
AVALIAÇÃO  

L. PORTUGUESA 

AVALIAÇÃO  
MATEMÁTICA 

AVALIAÇÃO 
CIÊNCIAS 

AVALIAÇÃO  
L. INGLESA 

15:40 às 16:40 
AVALIAÇÃO  
HISTÓRIA 

AVALIAÇÃO ARTE AVALIAÇÃO 
GEOGRAFIA 

AVALIAÇÃO  
L. ESPANHOLA 

16:50 às 17:50  AULA CIÊNCIAS AULA GEOGRAFIA  AVALIAÇÃO  
PROD. TEXTO 

 SEGUNDA-FEIRA 
14/12 

TERÇA-FEIRA 
15/12 

QUARTA-FEIRA 
16/12 

14:00 às 15:30  CIÊNCIAS PROD. TEXTO MATEMÁTICA 

15:40 às 16:40 
LÍNGUA 

PORTUGUESA ARTE L. INGLESA 

16:50 às 17:50  HISTÓRIA LÍNGUA ESPANHOLA GEOGRAFIA 

PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

RELATO 

Crie uma página de diário relatando um fato marcante que ocorreu em sua vida.              

Utilize todas as características desse gênero textual já estudadas durante as aulas            

sobre relatos. 

 O seu texto deverá atender à seguinte estrutura:  

1 - O texto deve conter o relato na primeira pessoa.  

2 - Se quiser, dê um nome ao seu diário, para que você possa dialogar com ele. 

3 - Dê a seu texto o tom que revestiu esse dia vivido por você: tristeza, alegria,                 

espanto, medo, ou uma mistura dessas sensações.  

4 - Não esqueça do vocativo, da data e da assinatura. 

5 - OBS: Digitado ou manuscrito, atividade a ser entregue pelo Portal Edebê. 

HISTÓRIA • Capitulo 06 -  O mundo dos indígenas versus o " Novo Mundo" dos europeus. 



 

 

• Capítulo 07 - Índias de Castela: a " América Espanhola".  

L.PORTUGUESA 
Interpretação textual com imagens, charges, cartum; 

Estrutura das palavras (MDD p. 255); 

Processo de formação de palavras (MDD p. 257). 

L.INGLESA Conteúdos referentes à atividade do Project de Revisão do III Trimestre, disponível            

na plataforma Moodle. 

GEOGRAFIA Capítulo 09 - O Setor Terciário no espaço geográfico brasileiro.  
Capítulo 11 - O Nordeste do nosso país.  

ARTE O Renascimento 

CIÊNCIAS 

• Cap. 4 – Conhecendo os protoctistas. 

• Cap. 5 – Os fungos. 

• Cap. 6 – O Reino das plantas. 

• Cap. 7 – Animais invertebrados I. 

• Cap. 8 – Animais invertebrados II. 

MATEMÁTICA 

Propriedades da Potenciação;  

Valor numérico de uma expressão algébrica;  

Equação do 1º grau;  

Área de paralelogramos, triângulos e trapézios;  

Estatística e probabilidade . 

L.ESPANHOLA 

Conjugación de verbos reflexivos en presente de indicativo;  

Las prendas de vestir (vocabulario);  

Locuciones prepositivas y expresiones para localizarse;  

Perífrasis de futuro;  

El pretérito perfecto compuesto;  

El pretérito perfecto simple. 


