
“Educação que transforma. Amor que transborda.”

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2021.

Queridas Famílias do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano),

Paz e Bem!

Mais um final de ano letivo se aproxima e com ele, a certeza de que todo o sucesso que tivemos

no desenvolvimento dos nossos estudantes somente foi possível devido às parcerias estabelecidas entre

famílias e Escola. Somos muito gratos pelos vínculos que mantivemos nesse ano cheio de muitos e

inesperados desafios.

Para finalizarmos com êxito nosso ano letivo, seguem informações importantes às famílias, e

responsáveis pelos educandos.

O nosso último dia de aula será em 17 de dezembro de 2021, (sexta-feira).

Os boletins com a média anual dos estudantes aprovados serão enviados ao e-mail do

responsável financeiro no dia 20 de dezembro, a partir das 11h.

O estudante deve obter no mínimo 7,0 (sete) para a promoção sem a realização das

recuperações abaixo descritas.

A Escola informará por e-mail (do estudante e do responsável financeiro) aos estudantes que, por

não atingirem a média anual de 7,0 (sete), necessitarão realizar a AEPL (avaliação entre períodos

letivos).

AVALIAÇÃO ENTRE PERÍODOS LETIVOS (AEPL) e EXAME FINAL (EF)

A AEPL e o Exame Final serão por meio de questionário no Google Forms, disponibilizados nas

salas de aula – ambiente virtual – Google Classroom – de cada professor, nas seguintes datas e

horários:

AEPL: do dia 22/12/2021, às 7h30 até o dia 27/12/2021, às 23h59

EXAME FINAL: do dia 28/12/2021, às 14h até dia 29/12/2021, às 23h59

As famílias dos estudantes que ficarem em AEPL e Exame Final e que não acessam a

plataforma, devem procurar o SOE, agendando a realização dessas avaliações na Escola. Dessa forma,

pedimos a gentileza de manterem atualizados junto à Secretaria os telefones e e-mails de contato.

O resultado da AEPL estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

28/12/2021 às 11h30, bem como a convocação para os estudantes que necessitarem realizar o Exame

Final.



O resultado do Exame Final estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

30/12/2021 às 11h.

A lista de objetos do conhecimento (conteúdos) para AEPL e EF se encontra no final desta carta.

Devido à excepcionalidade do momento, os estudantes que ficarem em Exame Final, poderão

realizar as avaliações em quantos componentes curriculares precisarem..

Desejamos, cheios de esperança, um Natal abençoado e um ano de 2022 repleto de conquistas.

Nosso abraço fraterno

Direção e Equipe Pedagógica

CONTEÚDOS AEPL E EXAME FINAL - 9º ANO

Língua Portuguesa:

● Gêneros textuais: charge, tirinha e campanha publicitário.
● Estratégias argumentativas.
● Orações Coordenadas Assindética e Sindética
● Frase, Oração e Período
● Colocação Pronominal
● Crase
● Figuras de Linguagem
● Orações Subordinadas Adverbiais, Substantivas e Adjetivas
● Pronome Relativo
● Regência Nominal e Verbal

Matemática:

● Intervalos
● Radiciação
● Racionalização de denominadores
● Equação do 2º grau
● Equações biquadradas
● Equações irracionais
● Função do 1º grau
● Função do 2º grau
● Teorema de Pitágoras
● Trigonometria no triângulo retângulo

Geografia

● Europa: física;
● Europa: política;
● Europa: características demográficas e populacionais;
● Europa e a divisão econômica – União Europeia;
● G7  e G20;
● Ásia: população e demografia;
● Tigres Asiáticos;
● Subdivisão política da Ásia;
● Diversidade étnica e religiosa asiática;
● Os BRICS;



História:

● Primeira República
● Primeira Guerra Mundial
● Revolução Russa
● Crise de 29
● Governos fascistas
● Segunda Guerra Mundial
● Guerra Fria
● Golpe Civil Militar no Brasil

Arte:

● Arte Conceitual
● Arte efêmera
● Os períodos da Dança (a evolução da dança nas décadas)
● Arte e publicidade
● Campanha publicitária (slogan, logomarca, jingle, spot)
● Releitura
● Autorretrato
● Terapias Alternativas
● História da Música

Ciências:

● Estados físicos da matéria
● Estrutura do átomo, número de massa, prótons e número atômico
● Tabela periódica (períodos, famílias e símbolos)
● Ligações químicas (iônicas e covalentes)
● Reações químicas
● Ondas (caracterização geral das ondas mecânicas e eletromagnéticas)
● Luz e espelhos (caracterização geral)

Ensino Religioso:

● O sentido da vida: a crença na ressurreição
● A ética nas tradições religiosas ocidentais
● Construindo o projeto de vida.
● Mídias e a tecnologia e a cidadania

Educação Física:

● Ginástica de condicionamento físico, funcional e de conscientização corporal
● Exercício físico e atividade física
● Capacidades físicas
● Esportes de marca, invasão, precisão, técnico-combinatório e de rede/parede
● Dança: Conceito e tipos
● Lutas: Conceito e modalidades
● Le Parkour
● Alimentação saudável
● Desvios posturais

Língua Inglesa:



● 1º e 2º conditionais
● presente perfeito
● texto/ interpretação


