
 
 

COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO 

“Educando para a cidadania” 

 

Recife, 09 de setembro 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 
durante esse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo, 
confortável e 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. 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 formação do cidadão.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa no desempenho do aluno.  
           Estamos enviando toda a programação para das Avaliações do 3º Bimestre que começarão no próximo dia 
23/09/2019, bem como os 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. 

 As Recuperações, se darão após a 4ª aula (16:50h). Nesse momento, todos os alunos aprovados na 
disciplina referente à data, largarão mais cedo, às 16:50h. 

            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 para que seja realizada uma segunda chamada, que se dará em data 
pré-agendada junto à coordenação. 

 
 
 

 
 

Atenciosamente,  
Direção/Coordenação 

 

 
 

 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 3º Bimestre 2019 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 

21/09/2019 Simulado 07/10/2019 Matemática/Arte 

23/09/2019 Matemática 08/10/2019 Geografia/ Educação Física 

24/09/2019 Geografia/Arte 09/10/2019 História/ Ética e Cidadania 

25/09/2019 História/Educação Física 10/10/2019 Ciências/Produção Textual 

26/09/2019 Inglês/Ética e Cidadania 11/10/2019 Língua Portuguesa/Inglês 

27/09/2019 Ciências/Produção Textual ----------------------------------- 

30/09/2019 Língua Portuguesa ----------------------------------- 
 

O SIMULADO será realizado no dia 21/09/2019 (sábado) às 07:20h  –  O pagamento no valor de 7,00 reais, deverá ser 

efetuado na secretaria da escola até a data 18/09/19. Os alunos deverão vir devidamente fardados. Não entrarão em sala, os 

alunos que chegarem após o horário marcado. Respeitando-se as regras dos vestibulares. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 3º Bimestre de 2019. 

Aluno: _________________________________________________________________ Série _______. 

Recife _______/________/ 2019 
                                                               _________________________________________ 

          
Pai ou Responsável 

“Maior que a tristeza de não haver vencido é a 

vergonha de não ter lutado!” 
                                                                    Rui Barbosa 

 

Plantão Pedagógico: encontro entre pais e/ou responsáveis com os professores e entrega de 

boletins. Data: 26/10/2019 (SÁBADO) das 14:00h às 17:00h. 
 

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 3º Bimestre – 2019 

9º Ano do Ensino Fundamental – TARDE 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

História Módulos 5 e 6  

Inglês  

- Modal verbs ( PRESENT ) 
- Modal verbs ( PAST ) 
- Relative pronouns 

 -Textos 

 

Ciências  

Física 
Módulo 7 – Magnetismo  
Módulo 8 – Eletricidade  
Módulo 9 – Espelhos, reflexão e refração da luz  

Química  
Módulo 6 – Substâncias e misturas  
Módulo 7 – Métodos de separação de misturas  
 

 

Geografia 

Módulos 5  

 Ásia: aspectos físicos e regionalização 

 Apresentando o continente asiático 

 Ásia: conhecendo o quadro natural  

Localização 

 Aspectos físicos: relevo e hidrografia 

 Aspectos físicos: clima e vegetação 

 Ásia Setentrional e Central  

 População 

 Economia  

 

 

Módulo 6 

 Oriente Médio 

 Oriente Médio: aspectos econômicos 

 A produção petrolífera no Oriente Médio  

 Oriente Médio: atividades agropecuárias 

 Destaque para as atividades econômicas de  

alguns países 

 Escassez de água  

 Oriente Médio: geopolítica  

 Oriente Médio: questões territoriais e  

conflitos  

 A Primavera Árabe 

 Isis – Estada Islâmica 

 

Ética e 

Cidadania 

 Cuidado: Um novo modo de viver na terra - sustentabilidade. 

 Cuidado: Um novo modo de viver na terra- criatividade e iniciativa. 

 Melhoria da qualidade ambiental do lugar onde vivemos. 

 Reconhecendo a importância e a grandeza de nossa mãe terra.  

 Nova ética para uma consciência planetária. 

 

Educação 
Física 

Fundamentos do voleibol 

 História do voleibol 

 Saque,recepção,levantamento,cortada e bloqueio 

 Principais regras do vôlei 

 Curiosidades 
 Sinais manuais dos árbitros 

 

Artes Páginas3 até 17.  

Produção 

Textual 

Leitura e interpretação textual  
Ensaio  
Artigo de opinião  

Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de textos; 

Hipertexto; 
Intertextualidade; 
Concordância verbal – coletivos e partitivos; 

Plural dos substantivos compostos; 
Usos do hífen; 
Paródia e Charge; 

Paráfrase e estilização; 
Texto dramático.  

Matemática 

Módulo 8- Estudo das funções I 
Módulo 9- Estudo das funções II 

Módulo 10- Inequações 
Módulo 11- Teoremas das  bissetrizes interna e externa 
Módulo 3 Matemática Financeira 

Estudar as revisões do livro e do caderno 

 

 


