
 

Cronograma Recuperação Semestral 

Ensino Fundamental 9º ano “B” – VESPERTINO 

 

DISCIPLINAS CUJA RECUPERAÇÃO SERÁ OFERTADA SOB A FORMA DE TRABALHO A SER ENVIADO PELO MOODLE 

 

AULA DE REVISÃO (Google Meet) AVALIAÇÃO NA PLATAFORMA EDEBE 

Data Horário Disciplina Conteúdos Data/PROVA Horário 

05/09 

8h às 8h50 L.PORTUGUESA - Uso do X ou CH; 
- Semântica: homônimos e parônimos. 

09/09 
08h às 11h 

(Módulo Edebe Avaliações) 8h50 às 9h40 L.PORTUGUESA 

10h às 10h50 GEOGRAFIA - Capítulo 2 – Os organismos internacionais como efeito da 

globalização. (pág. 22-33). 

- Capítulo 4 – Blocos econômicos: América e Ásia. (pág. 46-58) 

10/09 
08h às 11h 

(Módulo Edebe Avaliações) 10h50 às 11h40 GEOGRAFIA 
    

19/09 
09h50 às 10h40 FÍSICA 

- Leis de Newton 23/09 
08h às 11h 

(Módulo Edebe Avaliações) 10h40 às 11h30 FÍSICA 

      

DISCIPLINA CONTEÚDO / ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO Data/ENTREGA 
Horário 
Limite 

LÍNGUA INGLESA 
TRABALHO- Listar MANUSCRITO as 300 palavras mais comuns da Língua Inglesa, com a sua respectiva 
tradução em português ao lado. A entrega será feita através do portal EsemtiaMoodle 
Lista de referência: https://www.eslkidstuff.com/wordlists/WordList300.pdf 

Entregar até 23/09 
no Moodle 

Até 22h 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Produção de texto escrito – Proposta de redação (texto argumentativo-dissertativo) sobre o tema: 
Caminhos para combater o racismo no Brasil. 
Estrutura: texto manuscrito ou digitado (de no mínimo 15 linhas) 
Envio pelo Moodle 

Entregar até 23/09 
no Moodle 

Até 22h 

https://www.eslkidstuff.com/wordlists/WordList300.pdf


 

Recuperação Semestral 

 

 Ao final do 1º (primeiro) e do 2° (segundo) semestre será oferecida a Recuperação Semestral ao aluno que não obtiver a pontuação 
mínima de 70 (setenta) pontos no trimestre. 

 A Recuperação Semestral ao final do 1º Semestre será referente ao resultado do 1º Trimestre e ao final do 2º Semestre pertinente as 
notas do 2º e 3º Trimestre. 

 A Recuperação Semestral consiste em aulas de revisão dos conteúdos de maior relevância trabalhados no semestre e numa única 
avaliação escrita por componente curricular no valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 A nota obtida na Recuperação Semestral, quando maior que a média trimestral, prevalecerá como média oficial do aluno para o trimestre 
em questão.  

 No segundo semestre, mesmo que as médias sejam iguais, a nota da Recuperação Semestral irá substituir apenas uma. 

 A maior nota alcançada pelo aluno deverá prevalecer. 

 Caso o aluno falte na Recuperação Semestral, permanecerá com a média do Trimestre. 

 Será considerado aprovado, após a Recuperação Semestral o aluno que obtiver média igual ou superior a 70 (setenta) pontos. 

 Ao final do ano letivo, após a Recuperação Semestral, o aluno que não obtiver média anual de 70 (setenta) pontos, será submet ido à 
Recuperação Final.  

 Na Recuperação Final não haverá aulas de revisão dos conteúdos, somente uma única prova no valor de 0 (zero)  a 100 (cem) pontos . 

 Após a Recuperação Final o estudante será aprovado quando obtiver Média Final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos nos 
componentes curriculares a que for submetido.  

 

 

 

 


