
 

Gravataí, 25 de outubro de 2019. 
 

 Senhores pais / responsáveis ( 3º Ano do Ensino Médio) 
 

Estamos no 4º bimestre, na reta final do ano letivo. Solicitamos a sua atenção referente a(s) disciplinas que seu(sua) filho(a) não alcançou média 

(7,0) nos bimestres anteriores. Acompanhem a apresentação de tarefas, trabalhos, datas de prova e estudo efetivo para as avaliações do 4º bimestre.  

Para aprovação sem Prova Final o aluno deverá alcançar 280 pontos no ano letivo, sendo média 7,0 em cada bimestre.  

 Seu(sua) filho(a) não alcançou a média até o terceiro bimestre nas disciplinas abaixo sinalizadas: 

      

  

Port Hist Geog Mat Inglês Biol Rel Quím 

 

Fís 

   

Lit Esp Fil Soc Ed.

Fis 

              

            

Caso o(a) aluno(a) não alcance a média suficiente até quarto bimestre para aprovação, haverá mais uma oportunidade de recuperação a fim de ser 

aprovado ao final do ano letivo, participando da Prova Final. Lembramos que somente terá direito de realizar A Prova Final, o aluno que tiver média 

anual entre 2,5 à 6.9. Caso o aluno tenha média anual inferior a 2,5 já estará, automaticamente, reprovado. 

Verifique na tabela abaixo a nota mínima necessária para aprovação na Prova Final, de acordo com a média anual atingida. 

EX.: aluno com média anual 5,9 deverá alcançar 4,6 na Prova Final. 

Ressaltamos que essa avaliação especial (Provão) não contempla os alunos que atingirem a média anual 7,0, ou seja, o aluno que obtiver média igual 
ou superior a 7,0 (ex.: 7,1) no fim do 4º bimestre, não participará da prova final por já estar aprovado.  
Nos dias 04, 05 e 06/ de dezembro estaremos realizando a prova final para os alunos que estiverem de acordo com os seguintes artigos de nosso 
Regimento Escolar: 
*Artigo 117- Submeter-se- à Prova Final o educando que obtiver média anual inferior a 7,0 (sete vírgula zero). 
*Artigo 121- A média   final dos alunos submetidos à prova final, resulta do cálculo da média anual dos bimestres com peso 1,6 (um vírgula seis), 
mais o resultado da Prova Final com peso 1 (um), dividido por 2 (dois), desprezando-se as frações centesimais, devendo alcançar 7,0 (sete vírgula 
zero); MF = ((MA .1,6) + PF) / 2 = ou > a 7,0 
Parágrafo Único – Após a Prova Final será considerado aprovado o educando que apresentar média anual igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) 
e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

CONTEÚDOS PROVA FINAL – 3º Ano do Ensino Médio  
 

Disciplina Conteúdo a ser estudado 

 
Português  

Prof.ª Charlene 

 

• Período simples e composto 

• Termo coordenados e subordinados 

• Orações coordenadas, subordinadas e adverbiais 

• “Que” e “Se” na coesão do discurso 

• Morfossintaxe 

• Tipos de textos (características) 

• Variação linguística  

• Polissemia e ambiguidade 

• Explícito e implícito 

• Dêiticos, anáforas e catáforas  

• Interpretação de texto 
 

História 
Prof.ª Lisiane 

 

• Getúlio Vargas 

• 2ª  Guerra mundial 

• Guerra fria 

• Fim da colonização afro-asiática 

• De Dutra a Jango 

•  Regime militar no Brasil 

• O mundo contemporâneo  

• Brasil: da redemocratização ao governo Dilma 

Geografia  
Prof. Eduardo 

 

 

•        Organização e desenvolvimento do estado brasileiro (módulo 1) 

• Aspecto demográficos e movimentos migratórios (módulo 2)  

• Região sudeste (módulo 2) 

• O sistema solar, terra e lua (módulo 1) 

• Representação cartográfica (módulo 3) 

• Continentes, clima e vegetação (módulo 13) 
 

Biologia 
Prof.ª Siomara 

 

 

•        Genética 

•        Evolução  

 

Matemática 
Profª.Diovana 

 
 

• Geometria analítica 

• Polinômios  

 

Religião 
Pr. Patrick 

 

• O aluno deverá procurar o prof.º e o mesmo irá orientá-lo com relação ao conteúdo a ser estudado para o provão 

Inglês 
Profº.Rodrigo 

 
 

• Apostilas, 9, 10 e apostilas de Pré vestibular, mais falsos cognatos e tipos de advérbios. 

 

 

Espanhol 
Profª.Charlene 

• Interpretação de texto 

• Discurso direto e indireto 

• Vozes verbais 

• Orações condicionais 

• Homônimos, Porônimos e Homófonos 

• Perifrasis Verbales 

• Preposições e Conjunções 

• Possessivos 

• Heterogênicos, Heterotónicos e Heterosemánticos.  

  



 

Filosofia 
Prof. Felipe 

 

• Módulos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Sociologia  
Prof. Felipe 

 

 

• Módulos: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 

Física  
Prof.ª Camilla 

 

• Eletrostática 

• Eletrodinâmica 

• Eletromagnetismo 

• Ondas  
 

 
Química 

Prof.ª Sheila  

 

• Classificação de cadeias carbônicas 

• Hidrocarbonetos 

• Funções orgânicas oxigenadas 

• Funções orgânicas nitrogenadas 

• Isômeria 

• Reações orgânicas  

 
 

Literatura 
Prof.ª Manoela 

         .      

• Vanguardas europeias                        

• Modernismo em Portugal 

• Modernismo no Brasil: geração de 22,geração de  30,  geração e 45 

• Concretismo 

• Leituras obrigatórias; 

• Triste fim de Policarpo Quaresma 

• Úrsula 

• Hamlet 

• São Bernardo 

• Papeis avulsos. 
 

 

 

 

 
                
   Marlene Garcia                                       Gislene Oliveira                               Laureci Bueno do Canto 
Orientadora Educacional  Coordenadora Pedagógica                           Diretor  
 
                                                       
...................................................................................................................................................................................... 

 
Devolver assinado para a orientadora Marlene Garcia, até o dia 28/10/2019. 

 
Eu, _____________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a):______________________________________________________turma:___________, atesto que recebi a 

tabela de cálculo para o provão e também os conteúdos para a prova final caso seja necessário a realização da mesma. 

 

Assinatura do Responsável: __________________________________Data: ____/____/ 2019. 

 


