INSCRIÇÃO DE NOVOS ALUNOS
A partir de 07 de agosto.
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h.
Inscrição no 1º andar (Sala 23 B).
Valor R$ 220,00.

ENTREGAR
• cópia do boletim atualizado da escola de

origem

PROVAS
14 de setembro, sábado, das 08 às 11 horas.
(Língua Portuguesa)
21 de setembro, sábado, das 08 às 11 horas.
(Matemática)

PARA O 8º ANO
análise morfológica e valores semânticos das
classes gramaticais (exceto conjunções)
sujeito (núcleo e classificação)
oração sem sujeito
predicado (verbal e nominal)
verbo quanto à predicação
complemento verbal

PARA O 9º ANO
análise morfossintática
diferenças entre períodos simples e composto
diferenças entre adjunto adnominal,
complemento nominal e objeto direto
conectivos (preposições e conjunções
coordenativas)
período composto por coordenação
vozes verbais

ENCONTRO com os pais dos alunos candidatos para a
apresentação da Proposta Pedagógica: 21 de setembro,
sábado, às 8h30.

MATEMÁTICA

RESULTADO

• Resolver situações-problema, demonstrando

• Ler, representar e interpretar dados em tabe-

las e gráficos.
30 de setembro, das 14h30 às 16h30.

PROGRAMAS PARA AS PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA
• Ler e interpretar os diversos tipos de texto.
• Desenvolver, por escrito, um texto a partir de

um tema sugerido, observando domínio da
ortografia e clareza das ideias.
• Usar adequada e corretamente os conhecimentos linguísticos listados:

PARA O 6º ANO
encontros vocálicos
encontros consonantais
dígrafos
divisão silábica
substantivo (classificação, gênero e número)
adjetivo (gênero e número)
pronome (pessoal, possessivo e demonstrativo)
artigo
numeral
verbo (identificação, pessoa, número e tempo)

PARA O 7º ANO
classificação das palavras quanto ao número
de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica
substantivo (classificação e flexão)
adjetivo (flexão)
numeral (classificação e escrita)
artigo (classificação e flexão)
pronome (classificação, pessoa e número)
verbo (tempo e modo)
advérbio (identificação e classificação)
uso dos sinais de pontuação final (ponto,
interrogação, exclamação e reticências)
valor semântico das classes gramaticais (substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome)

diferentes formas de raciocínio e processos de
resolução, utilizando para isso os conceitos
matemáticos:

PARA O 6º ANO
sistema de numeração indo-arábico
leitura e escrita de números
valor posicional
operação com números naturais
divisibilidade
cálculo do MDC e MMC

PARA O 7º ANO
operações com números naturais e
fracionários
operações inversas
divisibilidade
cálculo do MDC e MMC
área e perímetro

PARA O 8º ANO
operações com números racionais
equação do 1º grau com uma incógnita
sistemas de duas equações do 1º grau com
duas incógnitas
área, perímetro e volume
porcentagem

PARA O 9º ANO
operações com polinômios
equações e sistemas do 1º grau
produtos notáveis
fatoração
ângulos e polígonos
expressões algébricas, cálculo algébrico
triângulos e quadriláteros

PRÉ-MATRÍCULA
Data:
07 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
• cópia da certidão de nascimento
• cópia do RG, CPF e comprovante

de
residência do responsável financeiro
• ficha financeira da escola de origem,
contendo a informação da série em que o
aluno está matriculado em 2019
• cópia da cartela de vacinação, atualizada
• cópia do exame de grupo sanguíneo e do
fator Rh
Na pré-matrícula deve ser pago o valor de
R$1.200,00. Esse valor será abatido na 1ª
parcela da anuidade 2020, por ocasião da
conclusão do processo de matrícula.

MATRÍCULA
Data:
22 e 23 de outubro
Horário: das 8 às 16 horas

ENTREGAR
• requerimento de matrícula
• cadastro informes médicos com uma foto

3x4, recente (corrente ano)
No ato o responsável financeiro deverá assinar o
contrato de prestação de serviços educacionais
e quitar o restante da 1a parcela da anuidade de
2020. Em caso de desistência comunicada até 21
de dezembro de 2018, será feita a devolução de
50% do valor pago.

EF – ANOS FINAIS
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
com nossa equipe de profissionais pelo telefone
3445.3255 ou pelo e-mail
colegio@equipe-recife.com.br .
Contatos pessoais devem ser agendados com
antecedência.
Ensino Fundamental (anos finais)
Sâmea coordenadora

INFORMES GERAIS

