
 
 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2021 

 

COMUNICADO 151/2021 
 
Assunto: Provão Final – Turmas 81 e 82 
 
Senhores pais e/ou responsáveis, 
 
 
              O Colégio Adventista de Porto Alegre informa sobre os procedimentos da Prova Final para os alunos 
que não atingiram a média anual 7,0 (sete) proposta em regimento escolar. Durante o ano letivo, nossos alunos 
foram avaliados bimestralmente com direito à recuperação. Entendemos que, além das aulas de revisão dos 
conteúdos propostos para as avaliações e estudos de recuperação que têm sido praticados durante o ano, o 
aluno ainda terá a oportunidade de realizar uma prova especial, após o encerramento do 4º bimestre. 
 
Seguem as informações referentes a prova final: 
 

→ As provas serão realizadas nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. 

→ De acordo com o regimento escolar no Art. 130, a média final dos alunos submetidos à prova final resulta 

do cálculo da média anual dos Bimestres somada ao resultado da prova final dividido por 2(dois), 

desprezando-se as frações centesimais devendo alcançar no mínimo para a aprovação, 7,0 (sete). Segue 

a fórmula da Prova Final: 

MF= MA+ (PF/2) 

Após a Prova Final será considerado aprovado o educando que apresentar média final 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. 

  

Observe abaixo os dias e horários: 

CALENDÁRIO PROVAS FINAIS 

Horário 15/12 – quarta-feira 16/12 – quinta-feira 17/12 – sexta-feira 

 Manhã Manhã Manhã 

7h15 – 10h30 Português Matemática  Ciências 

7h15 – 10h30 Geografia História  Inglês 

 Tarde Tarde Tarde 

13h15 – 16h30 Português Matemática Ciências 

13h15 – 16h30 Geografia História  Inglês 

Atenção! As disciplinas de Religião, Arte e Educação Física serão avaliadas através de trabalhos que 
deverão ser entregues até o dia 13/12 na plataforma E-Class. Os alunos do presencial farão a entrega 

neste formato. 

  

→ Os estudos prévios, que oportunizam a retomada de conteúdos, serão por conta do aluno e dos 

responsáveis, isentando a escola da obrigatoriedade de oferecer reforços e revisões referentes a essa 

avaliação. 

→ Não haverá segunda chamada desta avaliação, ou seja, se por algum motivo o aluno não realizar 

as provas nas datas e horários previamente estabelecidos, perderá o direito de participar da 

avaliação. 



→ Todas as avaliações serão construídas em conformidade com os pré-requisitos da série, trabalhados ao 

longo do ano letivo.  

→ Os pré-requisitos de cada ano estão anexados a este comunicado.  

            Para maiores informações, colocamo-nos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Direção Acadêmica                                                                                                                            Direção Escolar                                                                                            
 
 
 

CONTEÚDOS PARA A PROVA FINAL 
TURMAS 81 e 82 

   

DISCIPLINA CONTEÚDOS 
 

CIÊNCIAS ⮚ Capítulos 2,4,5,6,7,8,16 e 17 

⮚ Capítulo II - O estudo das células. 

⮚ Capítulo IV- Sistema digestório. 

⮚ Capítulo V- Sistema Respiratório e Urinário. 

⮚ Capítulo VI- Sistema cardiovascular. 

⮚ Capítulo VII- O comando do corpo. 

⮚ Capítulo VIII- Sistema endócrino. 

⮚ Capítulo XVI- Genética, a chave da vida. 

⮚ Capítulo XVII- Desenvolvimento e maturidade. 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

⮚ UNIDADE 1  
Potenciação; 
Ponto reta e plano; posições relativas; 
ÁLGEBRA: ESTUDO DAS EQUAÇÕES; 
 

⮚ UNIDADE 2 
ÂNGULOS; 
 POLINÔMIOS; 
 

⮚ UNIDADE 3 
       Estudando Círculo; 

            SISTEMAS, números; 
 

⮚ UNIDADE 4 
ÁREAS E VOLUMES. 

           

PORTUGUÊS 
 
 
 
 

⮚ Compreensão e interpretação de texto;  

⮚ Coesão textual (hiperônimo, pronome, elipse, numeral, advérbio 
pronominal);  

⮚ Uso da vírgula;  

⮚ Sinais auxiliares na escrita;  

⮚ Emprego do hífen;  

⮚ Tipos de argumentos; 

⮚ Palavras antônimas.  

ARTE 
 
 
 

Os alunos receberão um trabalho com as orientações específicas para a 
realização das atividades. 
- Alunos que estão no formato presencial: o trabalho será postado no 
E-Class no dia 08/12 (quarta-feira). O trabalho deverá ser entregue para a 
Prof. Alessandra no dia 15/12 (quarta-feira). 



- Alunos que estão no formato online: o trabalho estará disponível no E-
Class no dia 08/12 (quarta-feira) com as orientações para a realização da 
atividade. 
O trabalho realizado deverá ser postado no dia 15/12 (quarta-feira) pela 
plataforma E-Class na aula aberta no dia 08/12. 
Conteúdos que serão desenvolvidos no trabalho: 
- Grafite e pichação;  
- Pop Art;  
- Op art;  
- Técnicas de desenho: rosto humano;  
- Técnicas de desenho: corpo humano;  

⮚  

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 

TRABALHO DE PESQUISA 
Tema: CUIDANDO DA ALIMENTAÇÃO 
Como fazer? Faça uma pesquisa detalhada utilizando mais de um material (livro, 
revista, artigo) sobre as seguintes questões: 

● Quais são os princípios de uma alimentação saudável? 

● Que cuidados precisamos ter com a ingestão de alimentos ricos em 

açucares? 

●  Produtos industrializados e seus perigos. 

●  Como alcançar uma vida mais longeva?   

● Vegetarianismo do que se trata? 

 
Importante: Ao consultar mais de uma fonte de pesquisa anote as referências 
do material pesquisado. 
Como apresentar seu trabalho? 

Número de páginas:  No mínimo 8 páginas 
Seu trabalho deverá conter: 

● Capa - Nome da Escola, Título e Data 

● Folha de Rosto - Título e identificação [Nome do aluno, série, professor, 

disciplina e Data]  

● Sumário  

● Introdução 

● Desenvolvimento  

● Conclusão  

● Referências  

 
Ainda sobre a apresentação:  
Utilize margens da página (3 cm - Superior e Esquerda e 2 cm - Inferior e Direita.  
Espaçamento simples Fonte – Arial ou Times New Roman 12  
 
Observação: 
Se tiver dúvidas sobre o conteúdo ou apresentação do seu trabalho você pode 
pedir ajuda ao seu professor ou ao bibliotecário da escola. 
 
Bom trabalho! 

 

HISTÓRIA 
 
 
 

⮚ Cap. 04- Independência dos EUA 

⮚ Cap. 06- Revolução Francesa 

⮚ Cap. 09- Primeiro Reinado e Período Regencial 

⮚ Cap. 11- Segundo Reinado  
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 

⮚ Cap. 1: Organização das Nações Unidas 

⮚ Cap. 2: Organizações Internacionais 

⮚ Cap. 5: Norte da África 

⮚ Cap. 6: África Subsaariana 

⮚ Cap. 8: Modelo Capitalista Estadunidense 

⮚ Cap. 9: Nafta e Mercosul 



⮚ Cap. 10: Aspectos Gerais da Globalização 
 

INGLÊS 
 
 
 
 

⮚ Cáp 1 e 2: Simple Past (verbos regulares e irregulares) 

⮚ Cáp 3 e 4: Future (uso de going to) e Comparativos.  

⮚ Cáp 5 e 6: Past Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa) 

⮚ Cáp 7 e 8: Comparativos e superlativos; There was/ There were/ Relative 
Pronouns   

 
RELIGIÃO 

 
 

⮚ Trabalho com consulta no livro 
 

⮚ Cap. 4 - A guerra começou (Queda da humanidade e resultados do 
pecado) 

⮚ Cap. 8 - Fiel longe de casa (História de Daniel e demonstração da sua 
fidelidade) 

⮚ Cap. 11 - A ousadia de protestar (História de Martinho Lutero, início da 
reforma protestante) 

⮚ Cap. 14 - Da morte para a vida (Conhecimento sobre a morte e o estado 
dos mortos) 

 

 
                 
  


