Ensino Fundamental – 6º e 7º ano
Petrolina/PE, 26 de junho de 2018.
Caríssimas famílias,
Estamos chegando ao final do primeiro semestre letivo. Aproveitamos a oportunidade para
antecipar o Calendário e o Roteiro das Avaliações Globais, a fim de que o mês de julho possa ser também
aproveitado para os estudos. Para os estudantes que deixaram matérias atrasadas, as férias também
podem ser o período de deixar tudo no lugar para não ser deixado para trás já no início do novo semestre.
Uma maneira eficiente de retomar os estudos é dividir a semana e estudar em apenas um horário, mas com
tudo programado, sem um esforço excessivo. O estudante deve “fazer do tempo algo grandioso”.
Para desenvolver uma rotina de estudo mais eficiente, sugerimos algumas dicas para os alunos não
ficarem cansados de estudar e poder aproveitarem suas férias da forma que quiserem também.
 Descanse nos primeiros dias. Tem hora para estudar e hora para brincar. Divida e organize o seu tempo.
Estabeleça horários certos para pegar firme nos estudos e tente fixá-los no seu dia a dia.
 Foque nas matérias mais difíceis, é hora de priorizar aquelas que não são tão simples assim.
 Durma bem, férias é época de descanso, é importante cuidar do sono.
 Desligue o celular um pouco, mesmo que esteja de férias, você não precisa ficar o tempo todo com ele na
mão. Assistir filmes é sempre legal.
 Praticar atividade física é importante em qualquer época, ela vai ajudar a dar mais energia e se sentir
melhor para estudar.
 Ler também é uma forma de estudar, quando você lê acaba conhecendo palavras novas e aprende a
escrever melhor e claro, falar. É interessante ler outras coisas também, como revistas, gibis e outros, faça
da leitura um divertimento, ela não é obrigatória e você pode relaxar e ler o que interessa.
Ainda em tempo, reforçamos aos alunos que se ausentaram das aulas no final do I semestre a
importância de se apropriar das aulas dadas e atividades solicitadas, a fim de não haver prejuízo na
aprendizagem.
 ATENÇÃO
 As avaliações terão início às 10h40min (manhã) e 16h50min (tarde) para as turmas dos 6ºs e 7ºs
anos. Portanto, os alunos serão liberados a partir das 11h40min (manhã) e 17h50min (tarde). Nos
dias 16 e 23/08, as avaliações terão início às 9h50min (manhã) e 16h (tarde), estando os alunos
liberados a partir das 10h50min (manhã) e 17h (tarde). Solicitamos a pontualidade para vir buscálos e/ou que enviem por escrito a autorização de liberação, caso o aluno esteja autorizado a ir sozinho
para casa. Não receberemos autorização por telefone.
 Só abre mais cedo para a saída dos alunos a Portaria Dom Bosco (rua Antônio Santana Filho). A
Portaria Madre Mazzarello (av. Guararapes) só abre às 11h30’.
Agradecemos o apoio e a atenção. Boas férias e bons estudos!
Equipe Pedagógica
Ens. Fund. II

TRAZER TODOS OS MATERIAIS DO DIA
DATA
DISCIPLINA

CONTEÚDO – 6º ano

História da dança (livrinho e caderno)
Cap. 2 do livrinho – Conceituando: dança; ginástica; ritmo; música; folguedo; popular;
Cap. 3 do livrinho – Tipos de dança (livrinho e caderno)
Danças Pernambucanas (livrinho): frevo; ciranda; samba de véio
Cap. 4 – Múltiplos e divisores (p. 82 a 102)
17/08 sexta-feira
Cap. 5 – Tratamento da informação (p. 106 a 122)
Matemática
Cap. 7 – Frações (p. 144 a 176)
Gêneros textuais:
 Memórias literárias (p. 117 a 121)
Aspectos gramaticais:
 Substantivo (identificação);
20/08 segunda-feira
 Adjetivo e locução adjetiva (identificação);
Líng. Portuguesa
 Verbo: flexões modo-temporal e número-temporal; conjugação dos verbos nos tempos do modo
indicativo; locução verbal (pp. 71 a 77; material complementar no caderno);
 Advérbio e locução adverbial (pp. 102 a 104; material complementar no caderno);
Lembrete: Estudar os registros, as atividades no caderno e as revisões impressas.
21/08 terça-feira
Cap. 02 - Os povos do Crescente Fértil (p. 28 a 35)
História
Cap. 05 - Os romanos (p. 96 a 105)
Booklet Volume 3
 Simple Past, (Regular and Irregular verbs), p. 8-9 + Worksheet day 52
 ED pronunciation ( /t/ , /d/ , /Id/), p. 8-9
22/08 quarta-feira
 Eating well, p. 10-11
Líng. Inglesa
 Recipe, p. 12-13
 Food quantifiers, p. 24
 Review and extra activities
Cap. 03 – A atmosfera terrestre (p. 52 a 67)
23/08 quinta-feira
Cap. 04 – Do centro à superfície (p. 73 a 81)
Ciências
Atividades Interativas.
Atividades no caderno.
A arte da azulejaria (p. 105 a 108)
O mar que traz arte (p. 100 a 103)
Olhares e tramas da arte indígena (p. 78 a 86)
24/08 sexta-feira
Mito e imagem/realismo mental e imaginação (p. 87 a 90)
Artes
Arte e simetria indígenas (p. 91 a 95)
Pinturas em grandes dimensões (p. 26 a 29)
O circo - um lugar especial (p. 47 a 51)
Cap. 3 - Cartografia: uma forma de representar nosso Planeta (p. 34 a 43)
27/08 segunda-feira Cap. 5 - A Terra tem Camadas (p. 60 a 67)
Geografia
Cap. 6 - O Tempo Meteorológico e o Clima da Terra (p. 73 a 84)
Material complementar xerocopiado. Revisão xerocopiada.
Los días de la semana (p. 36)
28/08 terça-feira
Presente de indicativo >> verbos irregulares (p. 37, 38, 116 y 139)
Artículos definidos e indefinidos (p. 40, 41, 114 y 140)
Líng. Espanhola
Cap. 03 - A religião
Ens. Religioso
Cap. 04 - A religião cristã
16/08 quinta-feira
Educ. Física

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 no prazo máximo de 48h após a falta. Em caso de doença, apresentar o atestado e em ambos os
casos solicitar o requerimento para o pagamento da 2ª chamada na tesouraria do colégio. ATENÇÃO: O aluno deverá
comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada no horário agendado, devidamente fardado e
portando o material necessário para a realização da prova. As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o
cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DA 2ª CHAMADA DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
DATA DA
AVALIAÇÃO
29/08 quarta-feira
30/08 quinta-feira
31/08 sexta-feira

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa / Educ. Física / Ciências / Artes
Língua Inglesa / Matemática / Geografia
Ensino Religioso / Língua Espanhola / História

TRAZER TODOS OS MATERIAIS DO DIA
DATA
DISCIPLINA
16/08 quinta-feira
Educ. Física
17/08 sexta-feira
Matemática

20/08 segunda-feira
Líng. Portuguesa

21/08 terça-feira
História

22/08 quarta-feira
Líng. Inglesa

23/08 quinta-feira
Ciências

24/08 sexta-feira
Artes

27/08 segunda-feira
Geografia
28/08 terça-feira
Líng. Espanhola
Ens. Religioso

CONTEÚDO – 7º ano
História do Atletismo
Provas do atletismo
Atletismo adaptado
Cap. 4 - Potenciação (p. 75 a 94)
Cap. 7 - Equações (p. 130 a 149)
Estudar pelo digital e caderno.
Gênero textual:
A letra de rap (p. 64 a 72)
O conto / A poesia (p. 94 a 98)
A letra de canção (p. 123 a 128)
Aspectos Gramaticais
A Gíria (p. 73 e 74)
Tipos de sujeito (p. 77 a 84)
Texto literário x Texto não literário (p. 99 a 102)
Figuras de linguagem (metáfora/metonímia/comparação) (p. 105 a 107)
Tipos de predicado (p. 108 a 111)
Variação Linguística (Linguagem oral e escrita) (p. 112 a 116)
Figuras de linguagem II (cavalgamento/inversão/hipérbole/antítese/eufemismo) (p. 128 a 131)
Significados das palavras (homônimos/parônimos) (p. 136 a 138)
Variação linguística regional (p. 141 e 142)
Revisão do capítulo (p. 118 a 121)
Cap. 3 - Os Renascimentos p. 76 a 99
Anotações no caderno
MAGAZINE VOL.3
 More than Fine Arts pages 4,5,6 and 7;
 The Renaissance pages 12 and 13;
 Romeo and Juliet pages 18,19,20 and 21;
 It must be true pages 22 and 23;
 Capturing the moment pages 24 and 25;
 Geography: Cultural Diversity pages 34 and 35.
Worksheets: 51 (Art Styles), 52 (Sculptures and Statues), 54 (Simple Past), 58 (Drama Vocabulary), 59
(Modals of deduction), 67 (Regions and States).
The Bridge pages 22 and 23 (artists).
Cap. 5 - Os fungos (p. 85 a 99)
Cap. 6 - As plantas (p. 100 a 111)
Esculturas cultuadas pelo tempo (p. 57 a 63)
Linguagem bidimensional e tridimensional das artes visuais (p. 68)
A toy art (p. 69 a 73) - o ato de esculpir, modelar, construir, etc.
A linguagem da música (p. 74 a 77)
Cantos que encantam (p. 86 a 89)
Voz e religião (p. 90 a 92)
De que canto vem esse canto (p. 93 a 95)
A imagem dentro da imagem (a metalinguagem) / O cartum, a tira, a charge (p. 31 a 35)
Cap. 2 - Regionalização: diferentes “jeitos” de dividir o território brasileiro- págs. 24 a 33.
Cap. 5 - A população que constrói o nosso país- págs. 70 a 79.
Cap. 6 - Brasil um país urbanizado: págs. 81 a 90.
Material complementar xerocopiado. Revisão xerocopiada
Verbos “gustar” y “encantar” (p. 27, 28, 110 y 111)
Pretérito Indefinido de Indicativo (p. 37, 38, 115 y 136)
Vocabulario: La salud (p. 56, 119, 120, 140 y 141)
Cap. 03 - Abbá: Deus, o Pai querido
Cap. 04 - Deus: o Pai misericordioso de Jesus

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 no prazo máximo de 48h após a falta. Em caso de doença, apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o
requerimento para o pagamento da 2ª chamada na tesouraria do colégio. ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a
realização das avaliações de 2ª chamada no horário agendado, devidamente fardado e portando o material necessário para a
realização da prova. As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
Cronograma da 2ª chamada das Avaliações Globais – II Trimestre
DATA DA
AVALIAÇÃO
29/08 quarta-feira
30/08 quinta-feira
31/08 sexta-feira

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa / Educ. Física / Ciências / Artes
Língua Inglesa / Matemática / Geografia
Ensino Religioso / Língua Espanhola / História /

Ensino Fundamental – 8º e 9º ano
Petrolina/PE, 26 de junho de 2018.

Caríssimas famílias,
Estamos chegando ao final do primeiro semestre letivo. Aproveitamos a oportunidade para
antecipar o Calendário e o Roteiro das Avaliações Globais, a fim de que o mês de julho possa ser também
aproveitado para os estudos. Para os estudantes que deixaram matérias atrasadas, as férias também
podem ser o período de deixar tudo no lugar para não ser deixado para trás já no início do novo semestre.
Uma maneira eficiente de retomar os estudos é dividir a semana e estudar em apenas um horário, mas com
tudo programado, sem um esforço excessivo. O estudante deve “fazer do tempo algo grandioso”.
Para desenvolver uma rotina de estudo mais eficiente, sugerimos algumas dicas para os alunos não
ficarem cansados de estudar e poder aproveitarem suas férias da forma que quiserem também.
 Descanse nos primeiros dias. Tem hora para estudar e hora para brincar. Divida e organize o seu tempo.
Estabeleça horários certos para pegar firme nos estudos e tente fixá-los no seu dia a dia.
 Foque nas matérias mais difíceis, é hora de priorizar aquelas que não são tão simples assim.
 Durma bem, férias é época de descanso, é importante cuidar do sono.
 Desligue o celular um pouco, mesmo que esteja de férias, você não precisa ficar o tempo todo com ele na
mão. Assistir filmes é sempre legal.
 Praticar atividade física é importante em qualquer época, ela vai ajudar a dar mais energia e se sentir
melhor para estudar.
 Ler também é uma forma de estudar, quando você lê acaba conhecendo palavras novas e aprende a
escrever melhor e claro, falar. É interessante ler outras coisas também, como revistas, gibis e outros, faça
da leitura um divertimento, ela não é obrigatória e você pode relaxar e ler o que interessa.
Ainda em tempo, reforçamos aos alunos que se ausentaram das aulas no final do I semestre a
importância de se apropriar das aulas dadas e atividades solicitadas, a fim de não haver prejuízo na
aprendizagem.





ATENÇÃO
No período de 16 a 28/08, os alunos podem sair mais cedo a depender do término das avaliações.
Solicitamos a pontualidade para vir buscá-los e/ou que enviem por escrito a autorização de liberação,
caso o aluno esteja autorizado a ir sozinho para casa. Não receberemos autorização por telefone.
Só abre mais cedo para a saída dos alunos a Portaria Dom Bosco (rua Antônio Santana Filho). A
Portaria Madre Mazzarello (av. Guararapes) só abre às 11h30’.

Agradecemos o apoio e a atenção. Boas férias e bons estudos!
Agradecemos o apoio e a atenção. Boas férias e bons estudos!
Equipe Pedagógica
Ens. Fund. II

TRAZER TODOS OS MATERIAIS DO DIA
DATA
DISCIPLINA

16/08 quinta-feira
Artes
Educ. Física
17/08 sexta-feira
Física
20/08 segunda-feira
Ciências
21/08 terça-feira
Matemática
22/08 quarta-feira
História
Ens. Religioso
23/08 quinta-feira
Redação
24/08 sexta-feira
Geografia

Líng. Espanhola
27/08 segunda-feira
Líng. Portuguesa

28/08 terça-feira
Química

Língua Inglesa

CONTEÚDO – 8º ano
Cap. 1 – Imagem: captura e criação (p. 68 a 89)
Cap. 2 – Imagem fixa e em movimento (p. 90 a 114)
Estudar, também, pelo esquema explicativo anotado no caderno.
Dimensões sociais do esporte:
Educação, Participação, Rendimento
Futebol para além das quatro linhas
A relação entre a televisão e o voleibol no estabelecimento de suas regras
História do voleibol e suas regras
Cap. 11 - Trabalho, energia e máquinas simples (p. 157 a 174)
Cap. 09 - Forças ( 132 a 143)
Cap. 3 - Fases da vida e sexualidade (p. 41 a 68)
Anotações do caderno e resenha do documentário "Tudo sobre gravidez".
Fatoração de polinômios (p. 88 a 97 – até Conhecimento em ação)
Sistema de equações (p. 131 a 145)
Um mundo de revoluções: O Ocidente - Revolução Francesa (p. 54 a 65)
Industrialização e globalização (p. 68 a 72)
Cap. 03 - Que importância tem o sagrado na sua vida?
Cap. 04 - As portas de entrada do conhecimento.
Esquema e sumário (p. 72 e 73)
Cap. 05 – Europa: um velho continente ou um continente velho? (p. 64 a 78)
Anotações no caderno
Interpretación Textual;
Pretérito Indefinido, p. 37 (anotaciones en cuaderno)
Pretérito Imperfecto de Indicativo, p. 57, 58
Cajón de letras " el medioambiente", p. 56
Glosario - estudiar las letras " G, H, I", p.99
Gênero textual: Notícia
Aspectos gramaticais:
Coesão textual (sinônimos, hiperônimos, hipônimos, perífrase) p. 87 e 88 + material de apoio xerocopiado.
Pronomes e a sua relação com a coesão textual (pessoais do caso reto e oblíquo, possessivos, indefinidos,
interrogativos, relativos e demonstrativos) p. 108 a 111. (Estudar pela gramática e exercícios)
Orações subordinadas adjetivas p. 115 a 119. (Estudar pela gramática e exercícios)
Cap. 01 – Estados físicos da matéria e mudanças
Cap. 03 – Classificação periódica
MANHÃ
TARDE
UNIT 3
UNIT 3
* WAS/ WERE STATEMENTS ;
* WAS/ WERE STATEMENTS ;
* WAS / WERE ...?
* WAS / WERE ...?
* WH- QUESTIONS WITH DID
* WH- QUESTIONS WITH DID
* WH- QUESTIONS WITH WAS / WERE VS. WITH
* WH- QUESTIONS WITH WAS / WERE VS. WITH DID
DID
* VOCABULARY PAGES 30 AND 32
* VOCABULARY PAGES 30 AND 32
UNIT 4 ( LESSONS 13 AND 14)
* COMPARATIVE ADJECTIVES
* COMPARATIVE ADJECTIVES: MORE ... THAN
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 no prazo máximo de 48h após a falta. Em caso de doença, apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o
requerimento para o pagamento da 2ª chamada na tesouraria do colégio. ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a
realização das avaliações de 2ª chamada no horário agendado, devidamente fardado e portando o material necessário para a
realização da prova. As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
Cronograma da 2ª chamada das Avaliações Globais – II Trimestre
DATA DA AVALIAÇÃO
29/08 quarta-feira
30/08 quinta-feira
31/08 sexta-feira

DISCIPLINAS
História + Ens. Religioso / Líng. Portuguesa / Física
Geografia + Líng. Espanhola / Matemática / Educ. Física / Artes
Química + Líng. Inglesa / Biologia-Ciências / Redação

TRAZER TODOS OS MATERIAIS DO DIA

CONTEÚDO – 9º ano

DATA / DISCIPLINA
16/08 quinta-feira
Artes
Educ. Física
17/08 sexta-feira
Física
20/08 segunda-feira
Biologia

21/08 terça-feira
Matemática

22/08 quarta-feira
História
Ens. Religioso
23/08 quinta-feira
Redação

24/08 sexta-feira
Geografia
Líng. Espanhola

27/08 segunda-feira
Líng. Portuguesa

28/08 terça-feira
Química

Língua Inglesa

Cap. 1 – Performance (p. 64 a 83)
Cap. 2 – dança (p. 84 a 114)
Lutas orientais e ocidentais
• Lutas: origem, conceitos e características
• Briga x luta x artes marciais
• A capoeira como expressão de luta pela liberdade
Cap. 7 – Força Gravitacional
Evolução dos conceitos do movimento aparente dos astros (geocentrismo e heliocentrismo) segundo: Aristóteles,
Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Issac Newton)
Capítulo 6 - Genética Mendeliana (p. 70 a 78)
Capítulo 7 - Biotecnologia (p. 79 a 87 )
Anotações do caderno e atividade do portal.
Cap. 3 - Equações do 2° grau

Equações do 2° grau na forma reduzida – p. 44 e 45.

Equações do 2° grau completas e incompletas – p. 45 e 46.

Resolução de equações do 2° grau utilizando a fórmula de Bhaskara – p. 57 a 59.

Relação entre o discriminante e a solução das equações do 2° grau – p. 56 e 59.

Relações entre coeficientes e as raízes de uma equação do 2° grau – p. 59 a 61.
Estudar também pelas anotações e atividade desenvolvidas no caderno.
Cap. 3 - Brasil Republicano- República da Espada, República das Oligarquias e República do “ Café-com-leite” (p.
41 a 47 e anotações no caderno)
Cap. 05 - Brasil nas décadas de 1930 e 1940 (p. 86 e 87 / 91 a 96)
Cap. 5 - Como superar a finitude humana se existem limites?
Cap. 6 - A morte é a superação da finitude humana?
Gênero editorial (p. 103 a 106)
Cap. 2 - Os organismos internacionais como efeito da globalização (p. 22 a 29)
Cap. 5 - Fluxos Comerciais (p. 60 a 70)
Mercado Financeiro / Commodities e Bolsas de Valores
Cap. 6 - Fluxos de Mercadorias (p. 71 a 74)
A especialização do espaço geográfico: áreas produtivas / Os transportes nos fluxos de mercadorias.
Material complementar xerocopiado. Revisão xerocopiada.
Interpretación Textual,
- Uso de muy/mucho, p. 29 (anotaciones en el cuaderno)
- Cajón de letras "el teatro", p. 36
- Condicional Simple, (verbos regulares e irregulares), p. 37, 38
- Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, pp. 40,41 (verbos regulares e irregulares)
- Glosario - estudiar las letras "G, H, I", p. 99,100
Leitura e interpretação de textos de opinião, resenha e editorial
* A argumentação: tese, antítese, tema
* As orações subordinadas adjetivas (p. 162 a 164)
* Função sintática do pronome relativo "que" (apostila xerocopiada)
* Período composto por coordenação e subordinação (p. 142 e 143)
Misturas e substâncias
Tabela Periódica
Distribuição Eletrônica – Diagrama de Linus Pauling
MANHÃ
TARDE
UNIT 3
UNIT 4
LESSON 11: IF WITH WILL / WILL PROBABLY / LESSON 13: GERUNDS AS SUBJECTS / GERUNDS AS
WON'T / MIGHT
OBJECTS
UNIT 4
LESSON 14: TOO / EITHER: VOCABULARY PAGE 46
LESSON 13: GERUNDS AS SUBJECTS / GERUNDS AS LESSON 15: WHO CLAUSES (SIMPLE PRESENT/SIMPLE
OBJECTS
PAST)
LESSON 14: TOO / EITHER; VOCABULARY PAGE 46
LESSON 16: TAG QUESTIONS AND ANSWERS WITH BE
; TAG QUESTIONS AND ANSWERS WITH THE SIMPLE
PRESENT

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 no prazo máximo de 48h após a falta. Em caso de doença, apresentar o atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento
para o pagamento da 2ª chamada na tesouraria do colégio. ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações
de 2ª chamada no horário agendado, devidamente fardado e portando o material necessário para a realização da prova. As avaliações de
2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
Cronograma da 2ª chamada das Avaliações Globais – II Trimestre
DATA DA AVALIAÇÃO
DISCIPLINAS
29/08 quarta-feira
História + Ens. Religioso / Líng. Portuguesa / Física
30/08 quinta-feira
Geografia + Líng. Espanhola / Matemática / Educ. Física / Artes
31/08 sexta-feira
Química + Líng. Inglesa / Biologia-Ciências / Redação

