Datas

06/12

GGF/GGF(MA) / HTS/HST(MA) / FIL

07/12

CNC / EPV / ING

09/12

PRT / MTM

CONTEÚDOS
PORTUGUÊS

GEOGRAFIA

GRA
 Verbos irregulares, p. 320 – 324.
 em, êm, ê, eem, p. 326 – 329.
 Pronomes possessivos e pronomes demonstrativos,
p. 280 – 287.
 Pronomes indefinidos e interrogativos. p. 352 – 355.
POSITIVO
 Texto de divulgação científica, p. 25 – 29 (Livro)
e p. 12 – 13 (Livro de atividade).
 Concordância nominal, p. 29 – 30 (Livro).

 Evolução dos meios de transporte, p. 22 – 26.
 Meios de comunicação, p. 27 – 32.

MATEMÁTICA

FILOSOFIA

 Multiplicação de decimais (10, 100, 1000), p. 21 e 22.
 Aprendendo mais sobre as divisões, p. 26 – 33.
 Números redondos, você conhece? p. 44 – 47.
 Dividindo até o fim, p. 50 – 55.
 Em cada cem, por cem, por cento, p. 58 – 61.

 Direitos e Deveres, p.17 a 20.
 Valores e Atitudes, p.54 e 55.

GGF (MA)
 Atividades econômicas e a modernização do Maranhão,
p. 34 – 39.

EMPREEND. E PROJ. DE VIDA
 Consumidor ou consumista? P. 46-49

INGLÊS

HISTÓRIA

 Chapter 4 – Healthy Eating – p. 17 to 28.
 Chapter 6 – A Virtual Word – p. 18 to 23.

 Patrimônios culturais nacionais e mundiais, p. 19 – 26.
 Preservação dos patrimônios naturais, p. 27 – 30.
 Patrimônios naturais nacionais, p. 31 – 33.

CIÊNCIAS
 Lua, suas fases e a contagem do mês, p. 13 – 15.
 Influência da Lua, p. 18 – 19.
 A astronomia no decorrer da história, p. 24 – 26.
 O céu de cada cultura, p. 31 – 33.

HISTÓRIA (MA)
 A Balaiada, p. 32 – 35.
 Os quilombos no Maranhão, p. 36 e 37.

ORIENTAÇÕES:
a) O responsável deverá requerer a Recuperação Semestral II, conforme o Manual da Família, na secretaria até às
12h do dia útil que antecede a sua realização, mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 por Componente Curricular.
b) Apresentar o comprovante de pagamento no dia da recuperação.
c) As provas acontecerão presencialmente das 15h às 17h30. O aluno deverá apresentar-se devidamente
uniformizado.
d) Nos dias das avaliações, trazer o material de uso pessoal, como lápis, borracha, grafite, caneta. Não será permitido
o empréstimo desses materiais, como também o uso de calculadora e celular.
e) A Escola não atenderá requerimento fora do prazo.
f) Não haverá 2ª Chamada para Recuperação.
g) Os boletins, após Recuperação Semestral II, estarão disponíveis no Portal Cades D. Pedro II (Site/Aplicativo da
Escola), no dia 11/12, à partir das 9h30.
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