Petrolina, 28 de Junho de 2019.
ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO – I SEMESTRE - 2os ANOS
Período de 05 a 14 de agosto de 2019
O (A) aluno(a) ___________________________________________________________
do 2º ano ____ , não atingiu 7,0 pontos durante o I Semestre letivo, ficando em recuperação
na(s) seguinte(s) disciplina(s):
(

) Língua Portuguesa

(
(

) Ens. Religioso

(

) Matemática

) Ciências H. e da Natureza

Você está recebendo o calendário da recuperação referente ao I semestre.
Portanto, organize-se com antecedência, crie uma rotina de estudos durante as
férias e estude, tirando todas as suas dúvidas, a fim de recuperar com êxito e obter
resultados satisfatórios e adquirir as habilidades e competências que ainda não
foram alcançadas.
Aproveitamos para lembrar que, se o(a) aluno(a) não comparecer à escola
em dia de atividade avaliativa, deverá procurar a coordenação dentro do prazo de
48hs para justificar a ausência e solicitar o requerimento para o pagamento da taxa
na tesouraria.
Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais
DISCIPLINA
ENSINO
RELIGIOSO
DATA: 05/08
Segunda-feira
VALOR: 10,0
PRODUÇÃO
TEXTUAL
DATA: 06/08
Terça-feira
VALOR: 3,0

CIÊNCIAS
HUMANAS E
DA NATUREZA
DATA: 08/08
Quinta-feira
VALOR: 10,0

CONTEÚDO
 Eu tenho um lar pp. 23 a 26.
 Há pessoas que não têm lar pp. 30 a 34.
 Na escola eu aprendo a ser melhor pp. 51 a 53.
 Produção de texto, gênero: contos tradicionais através de
imagens; nomeando cenários, personagens.
 Critérios a serem avaliados: Estrutura do texto de acordo com o
gênero, início, meio e o final da história, uso da letra maiúscula e
minúscula adequadamente, coerência, organização, legibilidade,
sequência de fatos e pontuação.
 Os ambientes, págs. 8 a 17;
 O campo e a cidade, págs. 18 a 22;
 Ciclo da água na natureza, págs. 43 e 45;
 A superfície terrestre, págs. 83 a 86.
 Solo, págs. 89 a 94.
 Tipos de solos, págs. 99 e 100.

LÍNGUA
PORTUGUESA
DATA: 13/08
Terça-feira
VALOR: 7,0

MATEMÁTICA
DATA: 14/08
Quarta-feira
VALOR: 10,0

 Interpretação de texto gêneros: contos tradicionais, págs. 30 a
42;
 Alfabeto maiúsculo, minúsculo pág. 19;
 Pontuação: aspas, dois pontos e travessão, págs. 43 a 46;
 Utilização do c e ç, págs. 47 e 48;
 Sons da letra r;
 Separação silábica, págs. 20 e 84.
 Colecionadores (agrupamento), págs. 30 a 42;
 É tempo de pescaria (calendário) págs. 66 a 71;
 Situações problemas envolvendo adição, subtração.
 Gráficos pág. 84.
 Escrita de numerais por extenso pág. 95.

Estudar também pelas atividades xerocadas e/ou do caderno.
CALENDÁRIO DE 2ª CHAMADA







A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que por motivo de problema de
saúde e outros justificáveis, procurarem a coordenação para justificar a sua ausência. Em
caso de doença apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento de 2ª
chamada para efetuar o pagamento na tesouraria do colégio.
O aluno deverá devolver com até dois dias de antecedência o canhoto de pagamento à
coordenação.
ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª
chamada, no horário agendado e devidamente fardado e portando o material necessário
para a realização da prova.
As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
DATA
19/08 (segunda-feira)
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da
Manhã)
20/08 (terça-feira)
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da
Manhã)
21/08 (quarta-feira)
8h (alunos do turno da Tarde)
14h (alunos do turno da
Manhã)

DISCIPLINA
Língua Inglesa e Produção Textual

Matemática e Ensino Religioso.

Língua Portuguesa e Ciências Humanas e da
Natureza

 Para a realização das Avaliações de 2ª chamada, os alunos deverão comparecer ao
Colégio nos dias agendados, sempre às 8hs para os alunos do turno da TARDE e às 14hs
para os alunos do turno da MANHÃ com o fardamento completo.

