
 

COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO 
                                                          “Educando para a cidadania” 

 
       

                Recife, 05 de março de 2020. 
 

Srs. Pais e /ou Responsáveis, 

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que 
os alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu 
filho nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 
confortável e propício para os estudos. 
  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 
de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois, juntos, podemos fazer muito por eles. 
Com amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola 
são referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno. 
           Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 1° Bimestre que começarão no próximo dia 
23/03/2020, bem como, as datas e conteúdos a serem estudados. 

• As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas, 
normalmente, para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão após o recreio, 
(16:00h). Nesse momento, todos os alunos aprovados na disciplina referente à data, sairão mais cedo, às 
16:00h. Pedimos aos responsáveis que atentem para o horário referente às RECUPERAÇÕES. 
Salientamos ainda, que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, assuntos 
que ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá, para que todos tenham mais 
conforto no tocante aos seus estudos. 

• Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar atestado 
médico junto à coordenação para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 

• O Nosso Plantão Pedagógico será realizado no dia 02/05/2020 às 14:00h, (sábado), quando estarão à disposição 
dos senhores todos os professores, bem como, coordenação e direção, esclarecendo todo o funcionamento 
pedagógico da nossa escola. Após esta data os boletins ficarão à disposição na secretaria OU DIRETAMENTE 
NO NOSSO APLICATIVO. 

Atenciosamente,                                 
Direção/Coordenação 

    

    

 
 
 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 1º Bimestre 2020 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 
23/03/2020 Língua Portuguesa 03/04/2020 Geografia / Arte 
24/03/2020 Geografia / Arte 06/04/2020 Língua Portuguesa 
25/03/2020 Matemática  07/04/2020 História 
26/03/2020 História 08/04/2020 Matemática / Ética e Cidadania 
27/03/2020 Ciências    13/04/2020 Ciências/ Educ.Física 
30/03/2020 Inglês / Ética e Cidadania 14/04/2020 Inglês / Produção Textual  
31/03/2020 Produção Textual /Educ.Física ------               ------------- 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 1º Bimestre de 2020. 
Aluno: ___________________________________________     Série:___ 
Recife _______/________/ 2020 

                                                                 _____________________________________ 
 

 Pai e/ou Responsável 

““““O O O O HHHHomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estuuuudar,dar,dar,dar,ttttrabalhar e rabalhar e rabalhar e rabalhar e 

lutarlutarlutarlutar””””....    
                                                                                                                                                                                                                                                SSSSóóóócrcrcrcraaaatestestestes    



 

 

Conteúdos  a serem estudados para Avaliações do 1º Bimestre – 2020 
7º Ano do Ensino Fundamental – TARDE 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

História 

Módulos     1 – Renascimento 
       2 – Reforma protestante 
       3 – Grandes Navegações 
 

 

Inglês 

-Verbs -2 a 3 

-Routines ( SIMPLE PRESENT ) – 4 a 9 

-Sports -14/15/22 /23 

-Adverbs of frequency - 16 a 18 

-Adverbs of manner – 19 a 21 

 

 

Ciências 

Módulo 1 – Máquinas simples 
Módulo 2 – Diversidade dos ecossistemas 
Módulo 3 – Classificação dos seres vivos 
Módulo 4 – Os primeiros reinos: Monera, Protista e Fungi  
Módulo 5 – Composição do ar 
 

 

Geografia 

         Módulo 1 – A construção do território brasileiro 
A formação do Brasil  

A América Pré-Colombiana. 

E chegaram os portugueses  

A ocupação portuguesa na América (séculos XVI a XVIII) 

Transformação no território no século XIX 

O território nos séculos XX e XXI 

Módulo 2 – Brasil: localização e divisão regional 
      

Localizando o Brasil  

O Brasil na América do Sul 

Diferentes paisagens 

Aspectos naturais  

Aspectos humanos  

 As regiões do Brasil 

 As macrorregiões do IBGE 

 Os complexos regionais  

 A regionalização de Milton  

 
 

 

  



MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  
 

Educação 
Física 

Fundamentos do futebol 

• Principais fundamentos do futebol 
• Principais regras 
• Diferenças entre futsal e futebol de campo 
• Curiosidades 

 
Alimentação Saudável; anabolizantes, qualidade de vida, prática de exercícios físicos 
 

 

Artes Unidade I - Páginas  3 até 20 
 

     Língua 

Portuguesa/ 

Redação 

 

� Interpretação e compreensão de textos 

� Linguagem na internet 

� Separação silábica 

� Sujeito  

� Modos verbais 

� Usos do “para eu” e do “para mim” 

� Acentuação dos hiatos 

� Predicado 

� Fala e escrita 

� Colocação dos pronomes oblíquos 

� Imperativo  

� Pronomes pessoais, oblíquos e possessivos 

� Mistura de pessoas na fala 

� Acentuação das palavras 

� Gêneros Crônica, tirinha, Cartum, mensagem publicitária 

� Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica 

� Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

� Expressões idiomáticas 

 

 

Matemática 

MATEMÁTICA E ELEMENTOS DE DESENHO GEOMÉTRICO: 
- Módulo 1 – NÚMEROS 1. Aplicações da Matemática 1.1. Múltiplos e divisores de um número natural 1.2. 
Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples 1.3. Fração e seus significados  
- Módulo 2 – NÚMEROS 2. Conjunto dos números inteiros 2.1. Conjunto dos números inteiros relativos 2.2. 
Representação geométrica e comparação dos números inteiros relativos 2.3. Números opostos ou simétricos  
- Módulo 3 – NÚMEROS 3. Operações com números inteiros 3.1. Adição de números inteiros 3.2. Subtração 
de números inteiros 3.3. Multiplicação e divisão de número inteiros 3.4. Potenciação e radiciação de um 
número inteiro 3.5. Expressões numéricas  
 -Módulo 4 – GEOMETRIA 4. Matemática aplicada à Geometria 4.1. Problemas envolvendo medições 4.2. 
Cálculo de volume de blocos retangulares com unidade de medidas convencionais 4.3. Cálculo de áreas 



MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 
Livro, Módulo 1. 
 

Ética e 
Cidadania 

• Capítulo 1 
 
 

 

Produção 
Textual 

UNIDADE I 

Tirinhas 

Anúncio  publicitário 

UNIDADE 2 

Literatura de cordel 

Entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO 
                                                          “Educando para a cidadania” 

 
       

                Recife, 05 de março de 2020. 
 

Srs. Pais e /ou Responsáveis, 

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que 
os alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu 
filho nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 
confortável e propício para os estudos. 
  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 
de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois, juntos, podemos fazer muito por eles. 
Com amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola 
são referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno. 
           Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 1° Bimestre que começarão no próximo dia 
23/03/2020, bem como, as datas e conteúdos a serem estudados. 

• As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas, 
normalmente, para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão após o recreio, 
(16:00h). Nesse momento, todos os alunos aprovados na disciplina referente à data, sairão mais cedo, às 
16:00h. Pedimos aos responsáveis que atentem para o horário referente às RECUPERAÇÕES. 
Salientamos ainda, que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, assuntos 
que ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá, para que todos tenham mais 
conforto no tocante aos seus estudos. 

• Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar atestado 
médico junto à coordenação para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 

• O Nosso Plantão Pedagógico será realizado no dia 02/05/2020 às 14:00h, (sábado), quando estarão à disposição 
dos senhores todos os professores, bem como, coordenação e direção, esclarecendo todo o funcionamento 
pedagógico da nossa escola. Após esta data os boletins ficarão à disposição na secretaria OU DIRETAMENTE 
NO NOSSO APLICATIVO. 

Atenciosamente,                                 
Direção/Coordenação 

    

    

 
 
 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 1º Bimestre 2020 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 
23/03/2020 Língua Portuguesa 03/04/2020 Geografia / Arte 
24/03/2020 Geografia / Arte 06/04/2020 Língua Portuguesa 
25/03/2020 Matemática  07/04/2020 História 
26/03/2020 História 08/04/2020 Matemática / Ética e Cidadania 
27/03/2020 Ciências    13/04/2020 Ciências/ Educ.Física 
30/03/2020 Inglês / Ética e Cidadania 14/04/2020 Inglês / Produção Textual  
31/03/2020 Produção Textual /Educ.Física ------               ------------- 

““““O O O O HHHHomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estuuuudar,dar,dar,dar,ttttrabalhar e rabalhar e rabalhar e rabalhar e 

lutarlutarlutarlutar””””....    
                                                                                                                                                                                                                                                SSSSóóóócrcrcrcraaaatestestestes    



 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 1º Bimestre de 2020. 
Aluno: ___________________________________________     Série:___ 
Recife _______/________/ 2020 

                                                                 _____________________________________ 
 Pai e/ou Responsável 

 

Conteúdos  a serem estudados para Avaliações do 1º Bimestre – 2020 
8º Ano do Ensino Fundamental – TARDE 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

História 

1 – Revolução inglesa: a revolução pioneira 
2 – Novos modos de pensar agir: iluminismos liberalismo 
3 – Novos de produzir: a Revolução industrial 
4 – A Revolução francesa: mudando a cara de Europa 
5 – Tentativas Revolucionária no Brasil: Inconfidência Mineira e 
A conjuração baiana. 
 

 

Inglês 

Regular verbs – 2 a 5 

Irregular verbs – 6 a 8 

Simple Past  (affirmative) 6/7 

Simple Past  (negative)14/15 

Simple Past  (interrogative) 18/19 

 

 

Ciências 

Módulo 1 – Nutrição e metabolismo 
Módulo 2 – Divisão celular e tecidos  
Módulo 3 – Introdução aos sistemas e sistema digestório 
Módulo 4 – Fases da Lua e eclipses 
 

 

Geografia 

     MÓDULO 1 – Representações da terra  
     A Cartografia como instrumento de representação  
     Representando a Terra 

   A Cartografia como representação de diferentes visões do mundo  
     A Cartografia Sistemática e a Cartografia Temática 
     A representação de um mundo tecnológico 
      
    Módulo 2 – A Terra e suas paisagens 
     A Cartografia e a representação do mundo físico 
     Os elementos da Cartografia  
     O movimento de rotação e os fusos horários  
     Os fusos horários do Brasil  
     O movimento de translação e as zonas térmicas da    Terra  
     As diferentes paisagens terrestres 
     A Cartografia e a representação do mundo político 
    Povo, fronteira e território. 

 

Educação 
Física 

Fundamentos do futebol 

• Principais fundamentos do futebol 
• Principais regras 
• Diferenças entre futsal e futebol de campo 
• Curiosidades 

 
Alimentação Saudável; anabolizantes, qualidade de vida, prática de exercícios físicos 
 

 

Arte Unidade I - Páginas   3 até 20. 



MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

Língua 
Portuguesa/ 

Redação 

• Leitura e interpretação textual  

•  Linguagem comum e linguagem literária 

• Texto dramático 

•  Denotação e conotação 

•  Tipos de sujeito 

•  Hipérbole e eufemismo 

• Voz passiva analítica  e sintética   

•  O uso de a/há  

• Gêneros Poema e Conto 

• Figuras de linguagem: hipérbole, Comparação, Metáfora, Eufemismo, Polissíndeto, Pleonasmo 

• Comparação e Metáfora 

• A vírgula na enumeração de elementos 

• Plural de Substantivos compostos 

• Mal e Mau  

 

Matemática 

MATEMÁTICA E ELEMENTOS DE DESENHO GEOMÉTRICO: 
Módulo 1 – NÚMEROS 1. Potenciação e radiciação  
Módulo 2 – NÚMEROS 2. Notação científica 2.1. Definição 2.2. Problemas envolvendo notação científica 
2.3. Transformação e simplificação de expressões  
Módulo 3 – ÁLGEBRA 3. Estudo dos polinômios 3.1. Expressões algébricas 3.2. Valor numérico de 
expressões algébricas 3.3. Definição de polinômios 3.4. Adição e subtração de polinômios 3.5. Multiplicação 
de polinômios 3.6. Divisão de polinômios  
Módulo 4 – GEOMETRIA 4. Ângulos e triângulos 4.1. Bissetriz 4.2. Construções dos ângulos notáveis 30°, 
35° e 60° 4.3. Mediatriz 4.4. Pontos notáveis de um triângulo 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 

• Livro, Módulo 1. 

Ética e 
Cidadania 

• Capítulo 1  

Produção 
Textual 

  LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL                
- LINGUAGEM ORAL E ESCRITA  
- ARTIGO DE OPINIÃO  
- NOTÍCIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLÉGIO TERCEIRO MILÊNIO 
                                                          “Educando para a cidadania” 

 
       

                Recife, 05 de março de 2020. 
 

Srs. Pais e /ou Responsáveis, 

  A proposta Pedagógica do CTM, sugere que a Família participe de todo o nosso trabalho Educacional para que 
os alunos consigam um bom rendimento em todos os aspectos. Dentro deste contexto, sugerimos que acompanhem seu 
filho nesse período de avaliações, organizando seus horários, como também, oferecendo-lhe um ambiente tranquilo e 
confortável e propício para os estudos. 
  Solicitamos que observem as horas de estudo do seu filho, dando incentivo e mostrando os valores significativos 
de uma verdadeira aprendizagem. Contamos com o empenho dos senhores, pois, juntos, podemos fazer muito por eles. 
Com amor, incentivo e motivação os ajudamos a alcançar o sucesso. Dessa forma, entendemos que a Família e a Escola 
são referenciais decisivos para a constituição humana.  

Nosso processo de avaliação é feito de maneira sistemática, contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno. 
           Estamos enviando toda a programação para as Avaliações do 1° Bimestre que começarão no próximo dia 
23/03/2020, bem como, as datas e conteúdos a serem estudados. 

• As Avaliações serão realizadas após o recreio, lembrando que os alunos terão as três primeiras aulas, 
normalmente, para a revisão e/ou conclusão de assuntos, e no tocante às recuperações, se darão após o recreio, 
(16:00h). Nesse momento, todos os alunos aprovados na disciplina referente à data, sairão mais cedo, às 
16:00h. Pedimos aos responsáveis que atentem para o horário referente às RECUPERAÇÕES. 
Salientamos ainda, que o programa está sendo enviado com bastante antecedência, havendo, portanto, assuntos 
que ainda deverão ser trabalhados. A nossa antecipação no calendário, se dá, para que todos tenham mais 
conforto no tocante aos seus estudos. 

• Lembramos que o aluno que por motivo de doença, venha a perder alguma prova, deverá apresentar atestado 
médico junto à coordenação para que possa submeter-se a uma segunda chamada. 

• O Nosso Plantão Pedagógico será realizado no dia 02/05/2020 às 14:00h, (sábado), quando estarão à disposição 
dos senhores todos os professores, bem como, coordenação e direção, esclarecendo todo o funcionamento 
pedagógico da nossa escola. Após esta data os boletins ficarão à disposição na secretaria OU DIRETAMENTE 
NO NOSSO APLICATIVO. 

Atenciosamente,                                 
Direção/Coordenação 

    

    

 
 
 

Calendário das Avaliações e Recuperações - 1º Bimestre 2020 
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TARDE 

DATA AVALIAÇÃO DATA RECUPERAÇÃO 
23/03/2020 Língua Portuguesa 03/04/2020 Geografia / Arte 
24/03/2020 Geografia / Arte 06/04/2020 Língua Portuguesa 
25/03/2020 Matemática  07/04/2020 História 
26/03/2020 História 08/04/2020 Matemática / Ética e Cidadania 
27/03/2020 Ciências    13/04/2020 Ciências/ Educ.Física 
30/03/2020 Inglês / Ética e Cidadania 14/04/2020 Inglês / Produção Textual  
31/03/2020 Produção Textual /Educ.Física ------               ------------- 

SIMULADO – Pagamento no valor de 8,00 reais, na secretaria da escola, até a data 18/03/20. Será 
realizado no dia 21/03/2020 (sábado), às 8h:00. Os alunos deverão vir devidamente fardados. 
 

 

““““O O O O HHHHomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estomem para ser completo, tem que estuuuudar,dar,dar,dar,ttttrabalhar e rabalhar e rabalhar e rabalhar e 

lutarlutarlutarlutar””””....    
                                                                                                                                                                                                                                                SSSSóóóócrcrcrcraaaatestestestes    



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Estou ciente do Programa, datas das Avaliações e Recuperações do 1º Bimestre de 2020. 
Aluno: ___________________________________________     Série:___ 
Recife _______/________/ 2020 

                                                                 _____________________________________ 
 Pai e/ou Responsável 

 

Conteúdos  a serem estudados para Avaliações do 1º Bimestre – 2020 
9º Ano do Ensino Fundamental – TARDE 

MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  

História 

Módulos   1  - Imperialismo, a “Grande Guerra” 
Revoluções e a crise de 1929 

 
 

2 – A formação da república no Brasil: o controle 
militar oligárquico    1889-1930 
 

 

Inglês 

Near future (Going to) 

-Future ( Will ) 

-If clauses (I/II ) 

 

 

Ciências 

Módulo 1 – Grandezas e unidades físicas 
Módulo 2 – Cinemática 
Módulo 3 – Leis de Newton 
 

Módulo 4 – Hereditariedade  
Módulo 5 – Composição, estrutura e localização do 
sistema solar 
 

 

Geografia    

Módulo 1 – Europa: aspectos físicos e econômicos 
Apresentando o continente europeu  

Aspectos físicos do continente europeu  

O relevo do continente europeu 

-A hidrografia do continente europeu 

-Clima e vegetação do continente europeu 

-A formação da União Europeia 

-O processo de formação da União Europeia 

-A agricultura no continente europeu 

-A Política Agrícola Comum (PAC) 

-A industrialização europeia 

-As principais regiões industriais da Europa 

-A produção energética na Europa 

-A rede de transportes e a dinâmica econômica na Europa  

Módulo 2 – Europa: população e geopolítica  
-A Europa e sua população 

-O crescimento populacional na Europa 

-A estrutura etária da população europeia 

-Os grupos étnicos da Europa 

-A distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) na Europa   

-Movimentos migratórios ; A geopolítica no continente europeu 

-A influência econômica ; A influência cultural  ; A influência militar 

 



MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  
 

 

 

 

Educação 
Física 

Fundamentos do futebol 

• Principais fundamentos do futebol 
• Principais regras 
• Diferenças entre futsal e futebol de campo 
• Curiosidades 

 
Alimentação Saudável; Anabolizantes, qualidade de vida, prática de exercícios físicos 
 

 

Arte  Unidade 1 - Páginas   3 até 17. 
 

Língua 
Portuguesa/ 

Redação 

• Leitura e interpretação textual 

•  Inferência e Argumentação  

•  Pronomes Relativos 

• Regência verbal 

•  Formas nominais e orações reduzidas  

• Ponto e vírgula nas orações coordenadas 

• Orações subordinadas Adverbiais e Adjetivas 

• Resenha crítica, Conto de mistério, Poema, Crônica argumentativa e Propaganda 

• Uso da vírgula na Elipse 

• Linguagem figurada: Antítese, Metonímia, Hipérbole e Personificação  

 

Matemática 

            MATEMÁTICA E ELEMENTOS DE DESENHO GEOMÉTRICO: 
-Módulo 1 – Conjunto dos números reais  
1.1. História dos números reais  
1.2. Operações entre conjuntos reais  
-Módulo 2 – Radicais 
2.1. Raiz de um número real 
2.2. Propriedades dos radicais 
2.3. Simplificando radicais  
2.4. Operações com radicais  
2.5. Produtos notáveis com radicais  
2.6. Racionalização 
2.7. Simplificando expressões com radicais  
2.8. Relação entre potência e raiz  
-Módulo 3 – Triângulo retângulo 
3.1. Teorema de Pitágoras 



MATÉRIA AVALIAÇÕES / RECUPERAÇÕES COM O MESMO CONTEÚDO  
3.2. Aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras 
3.3. Relações métricas no triângulo retângulo 
-Módulo 4 – Notação científica  
4.1. Definição 
4.2. Problemas envolvendo notação científica  
4.3. Transformando e simplificando expressões 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 
Livro, Módulo 1. 

 

Ética e 
Cidadania 

-Natureza e liberdade 

-A questão da liberdade 

-A liberdade na história da filosofia  

 Liberdade ; Pensamentos 

Produção 
Textual 

- LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
- REPORTAGEM 
- REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


