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CONTEÚDO DE RECUPERAÇÃO 1º E 2º BIM 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 

PROFESSOR 
 

CONTEÚDO 1º BIM CONTEÚDO 2º BIM PÁGINAS 

ARTES 
 

Fabiana Diniz Lembranças e Memórias -  

 Quem sou eu? 

 Viagens 

Lembranças e Memórias 

 Lembranças de um lugar 

 Ressignificado de saudade e quarentena 

 Alfredo Volpe 

 Alexander Calder 

OBS: O aluno que ficou de 

recuperação deverá realizar 

todos os trabalhos que 

deixou de realizar durante o 

bimestre e postar foto no 

maestro, conforme 

orientação no dia da 

recuperação 

 

BIOLOGIA 
 

Breno Neves de 
Andrade 

Módulo 1 -  Lavem as mãos! - um caso de 
aplicação da metodologia científica; 
Módulo 2 - Abandonando antigas ideias, 
criando hipóteses: o caso dos dedos 
enrugados. 
 
 
 
 

Módulo 3 – O que herdamos dos nossos pais? 
Módulo 4 – As vacinas e o sistema imune 
Módulo 5 - Genética e o sistema ABO - (até a página 57). 

1º Bimestre 
Páginas 1-27 
2º Bimestre 
Páginas 28-57. 
 



DESENHO 
GEOMÉTRICO 

 

Edlaine Granero Comprimento da circunferência, 
área do círculo, perímetro do 
setor circular e área do setor 
circular.Teorema de Tales. 
Semelhança. 
Anglo 1: 

 Páginas 347 e 348 - exercícios 1 a 3. 

 Páginas 350 e 351 (Em casa) - 
exercícios 4 a 7. 

 Páginas 380 e 381 - exercício 1. 

 Página 385 - exercícios 8 e 9. 

 Páginas 393 e 394 - exercícios 1 a 3. 
Todos os exercícios citados já foram resolvidos, 
alguns nas aulas presenciais e outros nas aulas 
online. 
Estudar as listas de exercícios que já foram 

resolvidas no Plurall Maestro. As listas 

envolvendo o conteúdo da prova são as 

seguintes: 
 Lista de exercícios: Teorema de Tales, 

comprimento da circunferência e área 

do círculo - lista postada no Maestro 

dia 20/03 (a correção dessa lista será 

disponibilizada no Plurall Maestro no 

dia 11/08). 

 Lista de exercícios de Desenho 

Geométrico – Semana 05/05 a 11/05 

(a correção dessa lista será 

disponibilizada no Plurall Maestro no 

dia 11/08) 

 Lista de exercícios de Desenho 

Geométrico – Semana 12/05 a 18/05 

(a correção dessa lista será 

disponibilizada no Plurall Maestro no 

dia 11/08). 

Semelhança de triângulos. 
Anglo 2: 

 Página 305 – exercício 1. 

 Página 306 – exercício 2. 

 Páginas 312 a 315 – exercícios 1 a 6. 

 Página 319 – Exercício 1. 

 Página 324 – exercício 9. 

 Páginas 327 e 328 – exercícios 3 e 4. 

Todos os exercícios citados já foram resolvidos nas aulas ao 

vivo.  
Estudar as listas de exercícios que já foram resolvidas no 

Plurall Maestro. As listas envolvendo o conteúdo da prova são 

as seguintes: 
 Lista de exercícios de Desenho Geométrico – Semana 

19/05 a 25/05 (a correção dessa lista foi realizada nas 

aulas ao vivo). 

 Lista de exercícios de Desenho Geométrico – Semana 

26/05 a 01/06 (a correção dessa lista foi realizada nas 

aulas ao vivo). 

 Lista de exercícios de Desenho Geométrico – Semana 

02/06 a 08/06 (a correção dessa lista foi 

disponibilizada no Plurall Maestro no dia 22/06). 

 Lista de exercícios de Desenho Geométrico – Semana 

09/06 a 15/06 (a correção dessa lista foi 

disponibilizada no Plurall Maestro no dia 22/06). 

 Lista de exercícios de Desenho Geométrico – Semana 

16/06 a 22/06 (a correção dessa lista foi 

disponibilizada no Plurall Maestro no dia 23/06). 

Refazer a prova (a correção foi realizada nas aulas ao vivo). 

 



EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

Carlos Eduardo S. 
Gomes  
Greice Miranda   

Nenhum aluno de recuperação.  Vídeo aula: Educação Física Conectando: Corpo, mente e 

movimento.  

O trabalho será anexado no Pllural Maestro. 

(Assistir ao vídeo e pesquisar conteúdos relacionados: 

Corpo, mente, movimento, alimentação e lúdico). 

https://youtu.be/7X9TGfuIASw 

Não há  

ÉTICA 
 

Lenise Rissato 
Rosangela Garcia 
Medeiros 
 

Decisão 2 e 3  
Amigos e Família 

Decisão 4 e 5 
Namoro/Amor 
Dependência 

Atividades relacionadas aos 
hábitos estudados -  
1º Bimestre - 
Páginas 41 a 49 
2º Bimestre -  
Paginas 55 a 61 

FÍSICA 
 

Rafael Duarte 
Nascimento 

Anglo 1:  
Capítulo 1: Fenômenos periódicos (calculo 
de frequência e períodos); 
Capítulo 2: Ondas: conceitos 
iniciais(classificar as ondas pela natureza e 
forma de propagação); 
Capítulo 3: Equação fundamental da 
Ondulatória(organizar os dados e montar a 
relação fundamental); 
Capítulo 4: Ondas marinhas e 
sísmicas(aspectos ligados a formação das 
ondas e a sua forma de propagação). 
 

Anglo 1 e 2: 
Capítulo 5: Ondas sonoras (classificação, qualidades das 
ondas sonoras); 
Capítulo 6: Ondas eletromagnéticas(espectro 
eletromagnéticos); 
Capítulo 7:  Óptica: um universo de formas e 
cores(classificação, fontes de luz, pinceis de luz, câmara 
escura, meios de propagação). 

Refazer as listas de exercícios e 
dose para leão e dose mínima 
para se preparar para a 
recuperação. 
 

GEOGRAFIA 
 

Giovanni Guaraldo 
Lombardi  

Anglo 2: 
Capítulo 5 - Ásia: aspectos naturais.  
Capítulo 6 - Ásia: aspectos humanos.  
 
 
 
 

Anglo 2: 
Capítulo 7 - Ásia: economia – a agropecuária.  

Cap. 5: 218 a 229 
Cap. 6:230 a 244 
Cap. 7: 245 a 265. 



GRAMÁTICA 
 

Elisa   Aula 2: saber o que é variação 
linguística (p.17), ler os tipos de 
variação no português falado 
(níveis – p. 18 e 19; não é preciso 
saber diferenciar um nível de 
outro, mas é importante saber 
reconhecê-los); revisar regência 
verbal e nominal (matéria do 8º 
ano) p. 20 e 21 (exercício 6 p.25); 
saber o que é preconceito 
linguístico (p.21). Sugiro refazer 
todos os exercícios feitos em 
classe como forma de estudo; 

 Aula 4: saber reconhecer se um 
texto narrativo é realista, 
fantástico ou maravilhoso (saber 
esses conceitos); diferenciar 
assunto de tema (p.45); 

 Aula 8: Colocação pronominal 
(próclise, ênclise, mesóclise). 
Saber justificar a colocação 
pronominal. P. 82 a 90. 

 Aula 14: Orações coordenadas. Saber classificar 
períodos compostos por coordenação e criar 
períodos compostos com as conjunções 
indicadas. Estudar refazendo a folhinha de 
exercícios (disponível no Maestro) e os 
exercícios feitos em classe. P. 14 a 22. 

 Aula 17: Orações subordinadas substantivas. 
Saber classificar as orações. P. 47 a 60. Sugiro 
estudar refazendo a folhinha de exercícios feita 
em classe (disponível no Maestro). 

 

HISTÓRIA 
 

Marcos  Módulo 1: Primeira Guerra Mundial  
Módulo 2: Revolução Russa 

Módulo 5: Crise de 1929 
Módulo 6: Ascensão do fascismo e nazismo na Europa 
Módulo 7: Segunda Guerra Mundial  

Apostila 1: páginas 134-177 
Apostila 2: páginas 124-179 

INGLÊS 
 

Ana Lívia Text Comprehension 
Present Simple X Present Continuous 
coursebook pages 18, 19, 20 

Text Comprehension 
Past Simple X Past Continuous coursebook pages 34 and 
37 
Some, any, no, compound forms coursebook pages 42, 
43 
 
 
 
 

Já inclui. 



MATEMÁTICA 
 

 
 
 
ANDERSON  

 
Anglo 1 : 

 Capítulo 1 – Conjuntos 
numéricos : páginas 315 a 323 

 Capítulo 2 – Números 
Irracionais : páginas 334, 335, 
336, 338 , 339 e 341 

 Capítulo 5 – Proporcionalidade : 
páginas 363 a 369. 

 
 
Habilidades e competências: 
 

 Resolver situações problemas 
que envolvem as propriedades 
e linguagem dos conjuntos 
numericos : Naturais, Inteiros, 
Racionais e Irracionais. 

 Resolver situações problemas 
que envolvem 
proporcionalidade como regra 
de três simples  e escalas. 

 
 
 
 
 

 

 Resolver situações problemas 
envolvendo porcentagem , com 
regra de três ou mentalmente , 
determinando o total ou suas 
partes. 

 Calcular média , média e moda de 
dados fornecidos em intervalos ou 
não.  

 Preencher a tabela de frequência 
de dados , determinar as 
porcentagens e o ponto médio. 

 Determinar a amplitude de dados 
e de intervalos de classe. 

 Interpretação de gráficos, tabelas 
e o enunciado dos exercícios. 

 Resolver situações problemas 
envolvendo as propriedades da 
Radiciação. 

 
 

 

 
 Capítulo 9 , 

Anglo 1 , 
Páginas 417 a 
420 

  Capítulo 11 , 
Anglo 2 , 
páginas 293 a 
303 

 Capítulo 13 
:páginas 330 até 
339 , 
"propriedades 1 
até 7 " 

 Capítulo 14 
:páginas 346 até 
354 , 
"propriedades 8 
até 10 " 

 

QUÍMICA 
 

Vitor 1 BIMESTRE 
Anglo1: 
Módulo 2: Método Científico (p. 538 a 
542) 
Módulo 3: Estados físicos da matéria e 
mudanças de estado; gráficos de 
mudanças de estado físico (p. 558 a 576) 

2 BIMESTRE 
Anglo 2: 
Modulo 5: Separação de misturas (p.498 a 515) 
Módulo 7: Transformações da matéria (p.527 a 531) 

Foram incluídas nas colunas 
de conteúdos. 



REDAÇÃO 
 

Rosangela Garcia 
Medeiros 

1º BIMESTRE 
AULA 1 – Poesia lírica - As três dimensões 
da criação poética. 
 
AULA 6 - Exposição de ideias e opiniões: a 
dissertação. 
 
AULA 9 - Delimitação do tema e intenção 
do autor. 
 
AULA 12 - Dissertação expositiva e 
dissertação argumentativa. 

2º BIMESTRE 
AULA 15 – A importância do interlocutor. 
 
AULA 18 – As narrativas de terror (ou horror). 
 
 
AULA 21 - Opinião e argumento. 
 
Livro paradidático - Cinco minutos - José de Alencar.  

1º Bimestre  
Anglo 1 
Páginas: 6 a 16 
65 a 72 – 94 a 98 – 126 a 
131 
2º Bimestre 
Páginas: 25 a 31 – 64 a 67 – 
94 a 100. 
 
 

 

 


