
 
 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2021 

COMUNICADO 151/2021 
 
Assunto: Provão Final – Turma 72 
 
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 
TURMA 72 

   

DISCIPLINA CONTEÚDOS 
 

CIÊNCIAS ⮚ 1° Bimestre 
● Capítulo 1 - Quanto calor! 

⮚ 2° Bimestre  
● Capítulo 4 - Quando a terra treme. 

⮚ 3° Bimestre  
● Capítulo 7 - Inter-relação e transferência de energia entre os seres 

vivos. 

⮚ 4° Bimestre 
● Capítulo 10 - O que ocorre no nosso corpo quando respiramos? 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

⮚ Cap. 1 
            Múltiplos e divisores; 

Número primo; 
Raiz quadrada; 

⮚ Cap. 2 
Circunferência; 
Ângulos complementares e suplementares; 

⮚ Cap. 3 
Números inteiros; 
Operações com números inteiros; 

⮚ Cap. 5 
Equação do 1º grau 
Problemas envolvendo Equação do 1° grau; 

⮚ Cap. 6 
Volume; 
Área; 

⮚ Cap. 8 
Grandezas diretamente proporcionais  
Regra de três; 

⮚ Cap. 10 
Probabilidade e estatística.  

 
 

PORTUGUÊS 
 
 
 
 

⮚ Sujeito e Predicado; 

⮚ Tipos de sujeito; 

⮚ Complemento verbal; 

⮚ Vozes do Verbo I e II; 

⮚ Segmentos textuais; 

⮚ Figuras de linguagem; 

⮚ Complemento Nominal; 

⮚ Concordância verbal e nominal. 
 

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: 
Círculo cromático; 
Policromia e monocromia; 
Perspectiva; 
Autorretrato; 
Leitura e releitura em arte; 

⮚  

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
 

TRABALHO DE PESQUISA 
Tema: Oito Remédios Naturais     
Como fazer? Faça uma pesquisa detalhada utilizando mais de um 
material (livro, revista, artigo) e responda as seguintes questões: 

● Quais são os 8 remédios naturais? 

● Qual a importância de cada um deles para melhorar a qualidade de 

vida? 

● E por que a prevenção é o melhor remédio? 

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. 02- Cruzadas e crescimento comercial e urbano  

   
● Cap. 03- O Renascimento cultural na Europa moderna 

   
● Cap. 04 - Reforma Protestante 

   
● Cap. 05 - Absolutismo, Mercantilismo e grandes navegações  

   
● Cap. 07- Colonização espanhola da América 

   



● Cap. 09- A sociedade açúcar no Brasil colonial 

   
● Cap. 10- O Brasil holandês e a expansão territorial 

   
● Cap. 12- Escravidão na América portuguesa  

 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 

⮚ Capítulo 1 - Aspectos territoriais e cartográficos do Brasil; 

⮚ Capítulo 3 - Quadro natural e socioambiental do Brasil, part II 

⮚ Capítulo 5 - Estudos demográficos do Brasil  

⮚ Capítulo 6 - Espaço urbano  

⮚ Capítulo 8 - Região Nordeste  

⮚ Capítulo 10 - Região Sudeste  

⮚ Capítulo 11 - Região Sul. 
 

INGLÊS 
 
 
 
 

⮚ Cáp 1: Uso de Can / Can't - Could/ Couldn't  

⮚ Cáp 2: Verb to be (PAST) - WAS/WERE afirmativa, negativa e 
interrogativa 

⮚ Cáp 3 e 4: There to be past (there was/ there were); Simple past 
(regular verbs)  

⮚ Cáp 5 e 6: Simple Past (irregular verbs); Wh questions using simple 
past 

⮚ Cáp 7 e 8: Past continuous (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 

 
RELIGIÃO 

 
 

⮚ Trabalho com consulta no livro 
 

⮚ Cap. 4 - Grupo de Elite (Seleção dos 12 discípulos e explicação de 
suas características) 

⮚ Cap. 8 - Amar é Viver (História do Bom Samaritano e 
demonstração de amor ao próximo) 

⮚ Cap. 12 - Tocando o intocável (História do leproso curado por 
Jesus, aceitação de Jesus para os rejeitados) 

⮚ Cap. 14 - O dia em que a morte trouxe vida (História da morte de 
Jesus e vitória sobre o pecado) 

 

 
                 
  


