
Geração Colégio e Curso 
              Resgatando valores e construindo verdadeiros cidadãos! 

 

INFORMATIVO SOBRE A RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL- 2017 
 

Prezados Pais/Responsáveis 

Os boletins com o rendimento anual do aluno já estão disponíveis no sistema.  Para obter aprovação, o aluno deverá somar 

24 pontos nas médias das quatro unidades, o que concede a ele média anual 6,0(seis). O aluno que não atingir essa 

pontuação encontra-se em recuperação. 
 

Seguem algumas informações importantes sobre o processo de recuperação anual: 

I) As provas de recuperação anual serão realizadas nos dias 15, 18 e 19 de dezembro de 2017. 

II) A média da recuperação final é obtida através da seguinte expressão: 

 

                             
                                         

 
 

 

III)  O aluno pode ir para a recuperação anual em todas as disciplinas, porém só terá direito de ir para a recuperação final 

em até 04(quatro) disciplinas. 

IV) Serão aprovados nas disciplinas em recuperação anual os alunos que atingirem média igual ou superior a 6,0(seis);  

V) Ficarão reprovados os alunos que após a recuperação ficarem em mais de 04(quatro) disciplinas; 

VI) A recuperação final ocorrerá nos dias 26 e 27 de dezembro de 2017; 

VII) Após a recuperação final, ficará reprovado o (a) aluno (a) que ficar em mais de três disciplinas; 

VIII) O (a) aluno (a) que ficar em até três disciplinas (após a recuperação final) passará para a série seguinte no regime de 

progressão parcial. 

 

Observação importante: Nos dias de recuperação anual e final, os alunos deverão comparecer à escola devidamente 

fardado. 

 
 
3) Quanto ao horário das provas 

 

 

 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL  

(8º e 9º ANO) 

SEXTA 
(15/12/2017) 

SEGUNDA 
(18/12/2017) 

TERÇA 
(19/12/2017) 

 
HORÁRIO DA 
AVALIAÇÃO: 

 
13h30min às 

16h30min 

INGLÊS 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

HISTÓRIA 
REDAÇÃO 

MATEMÁTICA 
ARTES 

GRAMÁTICA 

CIÊNCIAS 
ESPANHOL 
GEOGRAFIA 

 
 
 

ENSINO MÉDIO  
 

SEXTA 
(15/12/2017) 

SEGUNDA 
(18/12/2017) 

TERÇA 
(19/12/2017) 

 
HORÁRIO DA 
AVALIAÇÃO: 

 
13h30min às 

16h30min 

QUÍMICA 
GEOGRAFIA 
SOCIOLOGIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
REDAÇÃO 

MATEMÁTICA 
BIOLOGIA 

ARTES 
INGLÊS 

 

FÍSICA 
ESPANHOL 
HISTÓRIA 

GRAMÁTICA 
LITERATURA 



CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO ANUAL E FINAL 
 

8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

ARTES 
 

 A Missão Artística Francesa(1ºbimestre);  

 O Romantismo no Brasil (2º bimestre); 

 História da música popular brasileira(3ºbimestre);   

 O cinema (4º bimestre)   

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 Fundamentos do voleibol;  

 História do Handebol, fundamentos do handebol;  

 Provas de campo do atletismo; 

  Lutas, Capoeira. 

MATEMÁTICA 
 

 Sistema de equação do 1° grau; 

 Métodos de resoluções e problemas contextualizados envolvendo sistemas; 

 Sistema de equação fracionária; 

 Polinômios e suas operações; 

 Produtos notáveis e fatoração(incluindo os casos especiais da fatoração) 

 Ponto, reta e plano; 

 Frações algébricas; 

 Equação literal; 

 Retas e ângulos. 

REDAÇÃO 
 
 

 Gênero textual fábula 

 Gênero textual conto 

 Gênero textual crônica. 

 Interpretação textual dos gêneros. 

CIÊNCIAS 
 
 

 Organelas,  

 Membrana plasmática,  

 Digestão, 

 Circulação,  

 Sistema nervoso, urinário, endócrino e métodos contraceptivos. 

INGLÊS 
 
 

 Reading and comprehension; 

 Past continuous; 

 Have to; 

 Future with will and going to; 

 Reflexive pronouns. 

GRAMÁTICA 
 
 

 Leitura, compreensão e interpretação textual; 

 Frase, oração e períodos; 

 Vozes verbais; 

 Crase; 

 Concordância nominal e concordância verbal. 

ESPANHOL 
 
 

 El verbo GUSTAR;  

 interpretación;  

 vocabulario;  

 idea central. 

 
GEOGRAFIA 
 

 Regionalismo do continente Americano e  América Latina. 

 


