
 
 

 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2021 

COMUNICADO 151/2021 
 
Assunto: Provão Final – Turma 64 
 
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 64 

   

DISCIPLINA CONTEÚDOS 
 

CIÊNCIAS ⮚ Cap.2: Origem e propriedades da matéria 

⮚ Cap.3: Misturas e separação  

⮚ Cap.4: A Terra por dentro e por fora 

⮚ Cap.7: Vida - um quebra-cabeça com muitas peças 

⮚ Cap.9: Substâncias nocivas à vida. 

⮚ Cap.10: Sistema sensorial (parte 1) 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

⮚ Cap.1: Números inteiros  

⮚ Cap.3: Decimais e Frações   

⮚ Cap.7:  Perímetro  

⮚ Cap. 9: Probabilidade 
 

PORTUGUÊS 
 
 
 
 

⮚ Tipos de linguagem; 

⮚ Classes de palavras; 

⮚ Substantivos, Adjetivos e Pronomes; 

⮚ Verbos I e Verbos II; 

⮚ Advérbios I, II e III; 

⮚ Artigos, Preposição e Numerais. 
 

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: 
- Pontilhismo;  
- Formas geométricas planas e tridimensionais; 
- Palavras ilustradas; 
- Simetria e assimetria;  
- História em quadrinhos; 

 

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 
 
 
 

➢  Mesopotâmia cap. 3 

➢ Egito cap. 4 

➢ Grécia cap 8 

➢ Roma cap. 9 

➢ Cultura Romana cap. 10 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 

⮚ Cap. 3: Origem da Terra 
Criacionismo; 

Evolucionismo. 

⮚ Cap. 4: O Planeta Terra no Sistema Solar 
Sistema Solar; 

Movimentos da Terra. 

⮚ Cap. 5: Dinâmica Atmosférica: 
Composição Atmosférica; 

Climas da Terra. 

⮚ Cap. 7: Mudanças na Superfície Terrestre 
Dinâmica Interna da Terra. 

⮚ Cap. 9: Hidrografia, As Águas da Terra 
Ciclo da Água. 

 

INGLÊS 
 
 
 
 

⮚ Cáp 1 e 2: Verb to be (afirmativa, negativa e interrogativa)  

⮚ Cáp 3 e 4: Present continuous (afirmativa, negativa e 
interrogativa)  

⮚ Cáp 5 e 6: Adjectives to describe people  



⮚ Cáp 7 e 8: Simple Present (afirmativa, negativa e 
interrogativa) 

 

 
RELIGIÃO 

 
 

Trabalho baseado no nosso livro didático na Unidade 1 Capítulo 1 - 
Toda Escolha tem um preço. 
 
Orientações: 
Fazer uma pesquisa no livro de Gênesis nos capítulos 2 e 3 sobre a 
escolha de Adão e Eva de desobedecer a Deus e o que Deus fez 
com eles após terem comido do fruto. Faça um relato em suas 
palavras sobre a pesquisa. 
 
Critérios a serem observados: 
 
1) Para a pesquisa utilizar folha A4, fonte Arial, tamanho 12. 
(Obrigatoriamente digitado). 
 
2) Ter no mínimo 10 linhas. 
 
3) O trabalho deverá ser entregue presencialmente.  
 
4) Trabalhos iguais ou copiados da Internet serão anulados. 
 

 
                 
  


