
 
                                  COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO  

                                      “Educando para a cidadania”        

 

       

                Recife, 27 de maio de 2019. 

Srs. Pais e / ou Responsáveis, 

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que os 

alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu filho 
também nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 

confortável, propício para os estudos. 

  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 

de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois juntos podemos fazer muito por eles. Com 
amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola são 

referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do aluno. 
           Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 2° Bimestre que começarão no próximo dia 

03/06/2019, bem como as datas e conteúdos a serem estudados. 

 As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas 
normalmente para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão às 14:50h, 

e após as mesmas, os alunos serão liberados. 

 Salientamos ainda que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, 

assuntos que ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá, para que todos 
tenham mais conforto no tocante aos seus estudos. 

 Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar 

atestado médico junto à coordenação no prazo de 48h para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 
 Os boletins ficarão à disposição na secretaria a partir do dia 12/07/2019. 

 

                                                                               Atenciosamente,                                                                                      
Direção/Coordenação 

 

 
 

 
 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 2º Bimestre 2019 
 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 

03/06/2019 Biologia 14/06/2019 Matemática/Sociologia 

04/06/2019 Matemática (manhã) 15/06/2019 Biologia/ Educação Física (sábado) 

04/06/2019 Física (tarde) 17/06/2019 Física /Filosofia 

06/06/2019 Geografia/Sociologia 25/06/2019 Língua Portuguesa/Espanhol/Inglês (manhã) 

07/06/2019 Química/Educação Física 25/06/2019 História/Química (tarde) 

08/06/2019 Simulado (sábado) 27/06/2019 Geografia/Artes 

10/06/2019 Filosofia/Espanhol ------------- ----------------------- 

11/06/2019 Língua Portuguesa (manhã) ------------- ----------------------- 

11/06/2019 História (tarde) ------------- ----------------------- 

13/06/2019 Artes/Inglês ------------- ----------------------- 

SIMULADO – Pagamento no valor de 7,00 reais, na secretaria da escola, até a data 05/06/19. Será 

realizado no dia 08/06/2019 (sábado), às 07:20h. Os alunos deverão vir devidamente fardados. 
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 2º Bimestre de 2019. 
Aluno: _________________________________________________________________ Série _______. 

Recife _______/________/ 2019 

                                                                 _________________________________________ 

                                                               Pai ou Responsável 

“A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando 
todos dizem que ele é impossível.” 
         Cora Coralina 
 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=os+alunos+dever%C3%A3o+vir+devidamente+fardados&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwimv--647zSAhXBhpAKHdhtB4EQBQgXKAA


 
 
 
 

Conteúdos a serem estudados para Avaliações do 2º Bimestre - 2019 
 2ª Série do Ensino Médio - Tarde 

MATÉRIA AVALIAÇÕES /RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTÉUDO 

Sociologia 
Globalização ( módulo 6) 
Responsabilidade Social ( módulo 7). 

Geografia 

Módulos 

35 - Fontes de energia 1 
36 - Fontes de energia 2 

37 - Fontes de energia 3 

Educação 

Física 

Ginástica: 

 Tipos de  ginástica 

 Fundamentos 

 Capacidades condicionantes 

 História 

 Movimentos gímnicos  

Futsal: 

 História 

 Fundamentos 

 Regras 

 Ações do jogo 

 Características gerais 

Espanhol  

> Lectura e interpretación textual  

> El pretérito indefinido (verbos regulares e 

irregulares)  
> Marcadores temporales  

> El uso de hace, desde, desde hace    

> Los adverbios y locuciones adverbiales  

> El pretérito perfecto compuesto de indicativo  

Biologia 

Frente 1  

17 – Sistema de absorção: raiz I 

18 – Sistema de absorção: raiz II 
19 – Gutação ou sudação 

20 – Transpiração 

21 – Atividades estomáticas 
22 – Caule e transporte no xilema 

23 – Caule e condução da seiva elaborada 

29 – O tegumento dos animais 

30 – Funções do tegumento 
31 – O endoesqueleto dos animais 

32 – O exoesqueleto dos animais 

   Frente 2  

9 – Os cruzamentos básicos 
10 – Genótipo, fenótipo e fenocópia 

11 – Codominância e letalidade 

12 – As genealogias 
13 – Cálculo das probabilidades 

14 – A segregação independente 

15 – Alelos múltiplos 

16 – Noções básicas de imunização 
Anotações do caderno 

Artes - O Barroco artístico ( ficha de aula)  

- As contribuições de Velásquez. 

História 

família real no Brasil, independência do Brasil, formação do estado nacional brasileiro, crise do primeiro 

reinado, período regencial, revoltas regenciais, segundo reinado política interna, expansão cafeeira e crise 
do escravismo, imigração e industrialização, política externa, guerra do Paraguai, crise do império, 

movimento republicano, governo de Deodoro da Fonseca, governo de Floriano Peixoto, revolução 

mexicana. 

Filosofia Filosofia política e o problema da liberdade. 

Física 

 Termologia e Óptica geométrica  

- Mudanças de estado I, II, III e IV; 

- Tipos de transmissão de calor e suas aplicações; 

- Lentes esféricas; 

- Dioptro plano;                         

- Lâmina de faces paralelas.   

Gramática 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS 
Aposto e Vocativo 

Ordem direta e inversa 

Voz passiva e reflexiva 

Orações coordenadas 
Índice de indeterminação do sujeito 

Química 

Cinética química. 
Equilíbrio químico. 

pH e pOH. 

Hidrocarbonetos. 

Literatura/ 

Redação 

Redação 
* Módulo 20 - Apostila 1 - provérbios e ditos populares. 

* Módulo 29 - Apostila 2 - Crônica Reflexiva x Dissertação 

* Módulo 32 - Apostila 2 – Dissertação 

* Módulo 35 – Linguagem figurada (Antítese, paradoxo, ironia, apóstrofe e metonímia)v 

Literatura 
* Módulo 18 - Apostila 2 - Realismo / Naturalismo 

* Módulo 19 - Apostila 2 - Aluísio Azevedo: O cortiço - Aspectos Gerais 



MATÉRIA AVALIAÇÕES /RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTÉUDO 

* Módulo 20 - Apostila 2 – Personagens 
* Módulo 17 – Apostila 2 - Raul Pompeia 

Inglês 

MÓDULO 1 – INTRODUCTION TO VERBS  

MÓDULO 2 – EXTENDING THE USE OF AUXILIARY VERBS  

MÓDULO 3 – EXTENDING THE USE OF AUXILIARY VERBS 
MÓDULO 9 – DEGREES OF COMPARISON I 

MÓDULO 10 – DEGREES OF COMPARISON II 

MÓDULO 17 – INDEFINITES I 

MÓDULO 18 – INDEFINITES II 
MÓDULO 25 – RELATIVE CLAUSES I 

MÓDULO 26 – RELATIVE CLAUSES II 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Matemática 

FRENTE 2 
RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO 

RETÂGULO 

TRIÂNGULOS 
LUGARES GEOMÉTRICOS 

PONTOS NOTÁVEIS DE UM TRIÂNGULO 
ÂNGULOS NA CIRCUNFERÊNCIA 

ÁREAS: QUADRILÁTEROS, FIGURAS 

CIRCULARES E POLÍGONOS 
PRISMAS 

 

 


