
 

 

 

 

Prezado(a) responsável e aluno(a), segue o cronograma da 1ª rodada de avaliações do 
3º bimestre. Pedimos atenção especial aos seguintes itens: 

- 2º chamada: Neste bimestre, o(a) aluno(a) que faltar alguma avaliação (com justificativa), 
poderá realizá-la no final do processo avaliativo, ou seja, após a 2ª rodada de avaliações. 
Essas avaliações serão sempre aplicadas no contraturno conforme agendamento da 
Orientação Pedagógica 23 e 24/09. 
- Recuperação: Ao longo do bimestre, os professores explicam o conteúdo e o revisam, de 
modo que se possa prosseguir com o planejamento anual. A oportunidade de realizar uma 
nova avaliação para recuperação da nota, se for necessária, acontecerá a partir do dia 
30/09.  
- Avaliação diversificada e trabalhos: o 3º bimestre é um pouco mais curto que os demais. 
Pensando nisso, a pontuação referente ao processo avaliativo diversificado (EXCETO O 
SIMULADO – 3,0) será distribuída no processo de planejamento e execução da Feira 
Cultural que culminará no dia 26/09. 

 
 

Desde já, agradecemos e nos colocamos à disposição para o caso de eventuais dúvidas. 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 3º BIMESTRE 2019 – AV 1 
 

9º Ano do Ensino Fundamental II 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO 

26/08   
SEGUNDA 

GEOGRAFIA  Capítulos 7 e 8. 

INGLÊS  Unidade 5 + Revisão no caderno. 

27/08  
TERÇA 

ÁLGEBRA 
 Capítulo 7: Tratamento da informação. 
Estimando a partir de amostras, páginas: 195 a 201. 

28/08 
QUARTA 

HISTÓRIA  
 Capítulo 7 – ONU e Guerra Fria; 

 Capítulo 10 – Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango. 

29/08   
QUINTA 

QUÍMICA  Ligações covalentes, páginas:83 e 84, folhas e caderno. 

30/08  
SEXTA 

PORTUGUÊS 

 Gênero: crônica; elementos da crônica, página: 91;  

 Orações subordinadas adjetivas, páginas: 96 a 102;  

 Ironia e intertextualidade, páginas: 111 e 112. 

03/09 
TERÇA 

FÍSICA  Eletricidade e Magnetismo, páginas: 188 a 199. 

 
Professores do 9º ano 

Profª. Mácia Guimarães – SOE 
Profª Eliza Nogueira – SOP 

 


