
 
 

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 – 8º 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  MATEMÁTICA ARTE L. PORTUGUESA   

14:20 às 15:05  MATEMÁTICA HISTÓRIA L. PORTUGUESA L. INGLESA  

15:10 às 15:55  L. PORTUGUESA MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOGRAFIA L. ESPANHOLA 

16:15 às 17:00  L. PORTUGUESA MATEMÁTICA MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA 

17:05 às 17:50   PROD. TEXTO  HISTÓRIA GEOGRAFIA 

 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 
MATEMÁTICA 

AVALIAÇÃO  
L. INGLESA 

15:40 às 16:40  AULA MATEMÁTICA AVALIAÇÃO ARTE AVALIAÇÃO 
GEOGRAFIA 

AVALIAÇÃO  
L. ESPANHOLA 

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

 SEGUNDA-FEIRA 
14/12 

TERÇA-FEIRA 
15/12 

QUARTA-FEIRA 
16/12 

14:00 às 15:30  LÍNGUA  PORTUGUESA 
LÍNGUA 

ESPANHOLA 
MATEMÁTICA 

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

16:50 às 17:50    L. INGLESA 

PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

PRODUÇÃO DE TEXTO ESCRITO – CARTA DENÚNCIA 

Crie uma carta denúncia dirigida ao governo de sua cidade sobre algum problema             

que você gostaria de ver solucionado. Utilize todas as características desse gênero            

textual já estudadas durante as aulas.  

O seu texto deverá atender à seguinte estrutura: (Siga estas instruções)  

1 -  Pense no tipo de denúncia que pretende fazer.  

2 - Redija a carta observando a estrutura conveniente, as formas de tratamento             

adequadas, a apresentação do problema, a reivindicação principal e os argumentos           

que fundamentam a denúncia.  

3 - Observe se a carta apresenta: local e data, vocativo, corpo do texto (assunto),               

despedida e assinatura; uma denúncia; argumentos que expliquem ou fundamentem          



 

 

os motivos da denúncia; linguagem e tratamento de acordo com o perfil do             

interlocutor e com o gênero. 

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

HISTÓRIA 
• Capitulo 7 - Chuva, vapor e velocidade. 
• Capitulo 8 - À beira do fim de siècle: "ou progredimos ou             
desaparecemos". 

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

Orações subordinadas substantivas (MDD p. 255) 

Orações subordinadas adverbiais.  

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

na plataforma Moodle. 

GEOGRAFIA 
Capítulo 10 - Continente americano: o novo mundo. 9° ano –A 
Capítulo 11 - Oceania: o novíssimo mundo.  
Capítulo 12 - Antártida…. o sexto continente? 

ARTE Impressionismo 

MATEMÁTICA 

Operações com polinômios; 
Produtos Notáveis; 
Ângulos complementares e suplementares;  
Inequações;  
Frações Algébricas;  
Ângulos e diagonais de um polígono . 

L.ESPANHOLA 

La sílaba tónica y su clasificación; 
Adjetivos y apócope;  
Los demostrativos;  
Los sufijos aumentativos y diminutivos;  
El uso de muy y mucho. 


