CALENDÁRIO DE SIMULADOS E
PROVAS
3ª Avaliação Bimestral
CONVÊNIO INTENSIVO

Senhores
Pais/ou
Responsáveis:

Conforme previsto em nosso calendário, reiteramos as datas das avaliações da 3ª bimestral,
assim como o conteúdo de cada discipli na solicitado nas provas. Sendo assim, observe , atentamente,
e oriente seu (sua) fil ho (a) quanto ao calendário:
1. CALENDÁRIO DE SIMULADOS E PROVAS:

1ª CHAMADA
DISCIPLINA
SIMULADO I *
SIMULADO II **
MATEMÁTICA
LITERATURA
GEOGRAFIA
SOCIOLOGIA
FILOSOFIA
PORTUGUÊS
FÍSICA
L. ESTRANGEIRA
HISTÓRIA
BIOLOGIA
QUÍMICA
*

DATA

2ª CHAMADA
HORÁRIO

DATA

HORÁRIO

06/09
(quinta-feira)
15/09
(Sábado)
19/09
(quarta-feira)

8h às 13h30
Serão aplicadas 03 questões em cada uma das
provas de 1ª chamada de cada disciplina.
8h às 12h30
02/10

8h às 12h30

(terça-feira)

22/09
(Sábado)

03/10
8h às 12h30

(quarta-feira)

27/09
(quinta-feira)
29/09
(Sábado)

04/10
8h às 12h30

8h às 12h30

(quinta-feira)
05/10
(sexta-feira)

13h30`às 16h

13h30`às 16h

13h30`às 16h

13h30`às 16h

SIMULADO I: LINGUAGEM E CÓDIGOS (Português, Literatura, Artes, L. Estrangeira e Redação) E
CIÊNCIAS HUMANAS (História, Geografia, Filosofia e Sociologia )

** SIMULADO II: CIÊNCIAS DA NATUREZA (Química, Biologia e Física) E MATEMÁTICA.
2. ORIENTAÇÕES QUANTO AO PERÍODO DE AVALIAÇÕES :


Ressaltamos que o conteúdo dos Simulados será acumulativo, portanto, será cobrado em sua totalidade.



Solicitamos que as faltas sejam evitadas. Caso o aluno necessite se ausentar, precisará dar entrada em 2ª via,
junto à tesouraria, efetuando o pagamento da taxa, no prazo máximo de 48h, depois da realização da 1ª chamada.



Nas datas acima, não haverá aula, somente a avaliação, ficando o aluno dispensado após a mesma.



Não será permitido, o uso de qualquer eletrônico durante a realização de qualquer avaliação. Em caso de
desobediência, o aparelho ficará retido com a Orientação Educacional, sendo entregue somente ao responsável e o
aluno ficará com zero na atividade.



Não será permitido o empréstimo de qualquer material, durante as avaliações.

3. CRITÉRIOS QUANTO À AVALIAÇÃO:

TURMAS
INTENSIVA
TURMAS
REGULARES

Sim. Intens.
(2,0pts)
-

Simulados
ENEM (3,0pts)
Simulados
ENEM (5,0pts)

Provas Bim(5,0pts)
Provas Bim(5,0pts)

CONTEÚDO DA PROVA
3ª Avaliação Bimestral – CONVÊNIO INTENSIVO
L. PORTUGUESA – Ana Maria
-Linguagem: variações linguísticas
-Funções de linguagem
-Figura de linguagem
-Semântica
-Sintaxe
-Concordância, colocação pronominal e
regência.
-Interpretação de textos.

REDAÇÃO – Helga

-Estratégias argumentativas
-Tipos de argumentação
-Páginas de 19 a 21 (Cadernão novo)
-Apostilas de estruturas redacionais
-Apostilas da Constituição Federal

LITERATURA: Ana Maria.
-Trovadorismo
-Humanismo
-Classicismo
-Barroco
-Arcadismo
-Modernismo
-Interpretação de texto

FILOSOFIA – André Fernandes.
-Ética e política clássica
-Platão, Sócrates, Aristóteles

BIOLOGIA – Ribamar
-Código Genético
-Embriologia

BIOLOGIA –Silvio Boulhosa.
-Sistemas Humanos: Digestório, Respiratório,
Excretor, Circulatório.

QUÍMICA –Joaúrio Batista.
-Reações orgânicas
-Equilíbrio químico

QUÍMICA – Rodrigo Bandeira
-Cinética química
-Eletroquímica

QUIMICA – Alfredo
-Funções inorgânicas
FÍSICA – Luciano Cunha
-Termologia: Gases e termodinâmica
-Cinemática
-Hidrostática

FÍSICA – Miguel
-Dinâmica
FÍSICA – Paulo Freitas
-Teorema de Stevin
-Experimento de Torricelli
-Princípio de Pascal
-Empuxo

SOCIOLOGIA – João de Barros.

MATEMÁTICA – Ricardinho

-Cultura: um conceito antropológico
-Novos movimentos sociais
-Ideologia na visão crítica

MATEMÁTICA – Mário Palheta

HISTÓRIA – Mauricio Silva
-República Velha
-Era Vargas
-Populismo
-Ditadura militar

HISTÓRIA – Haroldo.
-Segunda guerra mundial
GEOGRAFIA – Waldir Fernando
-Problemas ambientais internacionais
-Conferências ambientais
-Hidrografia e fontes de energia

GEOGRAFIA – Odir Lourenço
-Espaço agrário
-Urbanização
-População

BIOLOGIA – Dyego Vitelli
-Platelmintos
-Nematelmintos
-Anelídeos
-Moluscos
-República Velha
-Era Vargas
-Populismo
-Ditadura militar

-Revisão de conteúdos ENEM
-Análise gráfica
-Função do 2º grau
-Geometria espacial

MATEMÁTICA – Marcelo Lobato
-Estatística
-Analítica
-Trigonometria

MATEMÁTICA – Dérick
-Matrizes determinantes

INGLÊS – Maria de Lourdes Friche.
-Quantitatives
-Possessive case
-Pronouns
-Interpretação de texto

ESPANHOL – Tânia de Jesus.
-Pronombres y adjetivos indefinidos
-Pronombres y adjetivos demonstrativos
-Pronombres y adjetivos posesivos
- Pronombres relativos
- Verbos y textos para análisis

