
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem 

busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.    (José de Alencar) 
 

Salvador, 24 de Maio de 2019. 

Srs. Pais e /ou Responsáveis, 

Entendendo a avaliação como processo contínuo o Colégio Omega informa, de acordo com 
o calendário abaixo, que estaremos realizando as avaliações de Recuperação Paralela, como 
parte do nosso processo avaliativo. Lembramos que a Recuperação Paralela é facultativa para 
os estudantes que não obtiveram a média (6,0) para aprovação no segundo trimestre letivo. 

Os interessados deverão realizar a inscrição na Recepção do colégio no período de 
24/05/19 a 31/05/2019, no horário de funcionamento do colégio. As inscrições só poderão 
ser realizadas pelo responsável e o aluno só terá direito a se inscrever em, no máximo, 03 
(três) disciplinas.  

Não aceitaremos inscrições após o prazo determinado. 
Os conteúdos da Recuperação Paralela estarão divulgados no site do Colégio Omega: 

www.escolaomega.com.br. 
 
Valor: 

TURMAS VALOR POR DISCIPLINA 
6º ao 8º Ano – Fundamental II R$ 110,00 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES – RECUPERAÇÃO PARALELA: 

7º e 8º ano-Ensino Fundamental 

DIA DATA HORÁRIO DISCIPLINA(S) 

Terça- feira 04/06  
14h30min  

às 17h 
 

Língua Portuguesa /Redação / Inglês 

Quinta- feira 06/06 Matemática / Geografia 

Segunda- feira 10/06 Ciências/ Espanhol 

Quarta- feira 12/06 História/ Filosofia 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. As disciplinas de Educação Física e Artes não farão Recuperação Paralela. 
2. O aluno que não realizar a prova na data e horário estabelecidos, não terá direito a realizar 

posteriormente, pois não existe Segunda Chamada de Recuperação. 
 

Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica - Ensino Fundamental 
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CONTEÚDOS RECUPERAÇÃO PARALELA –  7º ANO 

I TRIMESTRE 
 

DISCIPLINA CONTEÚDOS 
Língua Portuguesa  Interpretação textual;  

Cap. 01: Formação das palavras (derivação e composição);  
Cap. 05: Predicado verbal e predicado nominal. 

Redação  Cap. 05: Conto de assombração/mistério 

Inglês Text comprehesion;  
Cap. 01: Simples presente x presente continuous; polysemy; 
Cap. 03: Can/ can’t (permission) 

Matemática  Cap. 01: Múltiplos e Divisores de um número Natural; Resolução de problemas 
envolvendo múltiplos, divisores e divisibilidade, MMC e MDC; 
Cap. 02: Números Inteiros; 
Cap. 03: Operações com números Inteiros; Expressões Numéricas – Números 
Inteiros;  
Cap. 04: Ângulos; 

Geografia Cap. 04: Mundo do trabalho – Processo histórico da industrialização do Brasil; 
A indústria brasileira hoje; Transformações socioespaciais causadas pela 
industrialização; Hierarquia e função dos centros urbanos; funções dos centros 
urbanos; regiões metropolitanas e conturbação; Megalópole. 
Cap. 05: Definição de regionalização; As macrorregiões do IBGE; As mudanças 
na regionalização do IBGE ao longo do tempo; Os grandes complexos regionais; 
Os quatro Brasis; desigualdades regionais. 

Ciências Cap. 02: Matéria e energia: formas de propagação do calor: como o calor 
propaga-se nos corpos; materiais condutores e isolantes de calor. 
Cap. 03: Matéria e energia: equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra; a 
energia do Sol garante a vida na Terra; A fotossíntese e a respiração; a energia 
do Sol nos traz conforto. 

Espanhol 
Comprensión lectora;  Cap. 02: Nacionalidades; Cap. 05: Acentuación gráfica – 
palabras agudas. 

História 

Cap. 04: Momento de mudanças, Humanismo, Renascimento, Igreja Católica 
em xeque (Reforma e Contra reforma); 
Cap. 05: O comércio entre a Ásia e a Europa; O pioneirismo português nas 
Grandes Navegações; Os espanhóis entram no jogo; O Tratado de Tordesilhas; 
consequências das Grandes Navegações. 

Filosofia Cap. 01: O que significa ser humano? Cap. 02: Valores, hábitos e atitudes; 
Cap. 03: Pensar a realidade; 
Cap. 04: Reconhecer os limites e as possibilidades. 
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