Datas

06/12

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

07/12

CNC / EPV / ING

09/12

PRT / MTM

CONTEÚDOS
PORTUGUÊS

GEOGRAFIA

GRA
 Adjetivo, p. 218 – 228. / Adjetivo: comparativo e
superlativo, p. 232 – 239. / Onomatopeia, p. 320 – 322.
POSITIVO
 Ficção científica, p. 7 – 13 (livro) e p. 50 – 53
(livro). / Adjetivos pátrios, p. 22 – 23 (Livro). /
Formas nominais do verbo, p. 43 – 45.

 O papel das regiões brasileiras na economia do país, p. 14 –
21. / A pecuária nas regiões brasileiras, p. 22 – 28. /
Atividades industriais no Brasil, p. 29 – 32.

GGF (MA)
 Transporte aéreo, p. 31 – 32. / Os meios de comunicação no
nosso estado, p. 34 – 35.

CIÊNCIAS

FILOSOFIA

 Cap. 8 - Micro-organismos, p. 13 – 23 e 27 – 33.

 Olhar de Filósofo; - Eu, cidadão; - Hora de filosofar
e Lápis na mão, p.21 e 22 – Volume 4.

INGLÊS

HISTÓRIA

 Chapter 4-How are you today? pages 17 to 28
 Chapter 6 – I’m a Vlogger. pages 18 to 23

 Transformações dos meios de comunicação, p. 19 – 26.
 Rádio, cinema e televisão, p. 27 – 32.
 Novas tecnologias, p. 33 e 34.

MATEMÁTICA

HISTÓRIA (MA)
 Diferentes aspectos da cultura do Maranhão, p. 40 – 42.
 A arquitetura em nosso estado, p. 44 – 46.

 Sequências de múltiplos, p. 25 – 33.
 Estudando os quadriláteros, p. 38 e 39.
 Um pouco mais sobre divisões, p. 41 – 46.
 Dividindo em muitas partes, p. 58 – 61.

EMPREEND. E PROJ. DE VIDA
 Pág 47 a 49 - Volume 4

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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