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.

PROVAS
29 de agosto, quinta-feira, das 14h30 às 18 horas,
(Habilidades socioemocionais* e Matemática).
30 de agosto, sexta-feira, das, 14h30 às 18 horas,
(Língua Portuguesa e Língua Inglesa).

Emprego adequado da vírgula
Aspectos semânticos do vocabulário da língua:
homônimos, parônimos, polissemia e ambiguidade
Ortografia

PARA O 3O ANO
Adequação de níveis de linguagem e registro
Reconhecimento de variações linguísticas
Elementos de coesão referencial e seu uso
Principais casos de concordância verbal
Principais casos de regência verbal e nominal
Valor semântico e uso de conjunções
Emprego adequado da vírgula
Aspectos semânticos do vocabulário da língua:
homônimos, parônimos, polissemia e ambiguidade
Ortografia

RESULTADO
10 de setembro, terça-feira, das 14h30 às 16h30.

LÍNGUA INGLESA
(com função diagnóstica)

PROGRAMAS PARA AS PROVAS

DO 1º AO 3º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA
A prova será estruturada em questões discursivas e
objetivas. As questões discursivas avaliarão, simultaneamente, habilidades e competências de leitura,
expressão escrita, conhecimento prático da normapadrão, a competência argumentativa e o raciocínio
crítico. Os conteúdos contemplados serão:

1. ANÁLISE TEXTUAL
DO 1º AO 3º ANO
• Analisar, compreender e interpretar textos de
diferentes domínios discursivos e gêneros. A avaliação contemplará textos verbais e não verbais,
literários, não literários e digitais (texto dissertativo-argumentativo, artigo de opinião, notícia, crônica, resenha, reportagem, publicidade, propaganda, conto, poema, gráfico, tabela, charge, tirinha,
história em quadrinhos etc.)
• Inferir em um texto quais os objetivos de seu
produtor e quem é seu público-alvo, pela análise
dos procedimentos argumentativos utilizados
• Reconhecer no texto estratégias argumentativas
empregadas para o convencimento do público
• Identificar usos e sentidos denotativos e
conotativos de palavras e expressões

2. CONHECIMENTO DA NORMA-PADRÃO
PARA O 1O ANO
Valor semântico e uso de conjunções
Principais casos de concordância verbal
Emprego adequado da vírgula
Aspectos semânticos do vocabulário da língua:
homônimos, parônimos, polissemia e ambiguidade
Ortografia

PARA O 2O ANO
Adequação de níveis de linguagem e registro
Reconhecimento de variações linguísticas
Valor semântico e uso de conjunções
Principais casos de concordância verbal
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Noções básicas de interpretação e produção
textual na Língua Inglesa

MATEMÁTICA
PARA O 1º ANO
Operações aritméticas básicas
Problemas envolvendo equações e porcentagem
Áreas, semelhanças e triângulos retângulos
Raciocínio lógico-matemático

PARA O 2º ANO
Medidas de tendência central e noções básicas de
contagem
Problemas envolvendo porcentagem, juros e
equações
Áreas
Raciocínio lógico-matemático

PARA O 3º ANO
Áreas e volumes das principais figuras espaciais
Problemas envolvendo análise combinatória, probabilidade e estatística
Sistemas lineares
Raciocínio lógico-matemático

*HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
O Equipe reconhece a necessidade de seus
estudantes se desenvolverem de forma integral, nas
dimensões cognitiva, emocional e social. No processo
seletivo haverá um momento de interação e
dinâmica de grupo, o qual facilitará a identificação
do potencial das habilidades socioemocionais dos
candidatos.
Essa avaliação não é conclusiva nem classificatória,
mas uma ferramenta de auxílio no reconhecimento
de competências já desenvolvidas, daquelas que
ainda estão em construção e dos aspectos
motivacionais dos novos alunos, servindo de apoio à
escola para um futuro acompanhamento dos
estudantes.

PRÉ-MATRÍCULA
Data:
17 de setembro
Horário: das 8 às 16 horas

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

de

residência do responsável financeiro
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
• ficha

Na pré-matrícula deve ser pago o valor de
R$1.500,00. 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

ENSINO MÉDIO
pago.
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.a
Ensino Médio
Adriana Araújo Santos
Coordenadora do processo seletivo
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INFORMES GERAIS

