
 
Arapiraca, 23 de novembro de 2017 

COMUNICADO 

Senhores Responsáveis, 

Estaremos dando início as avaliações do III Trimestre hoje, Quarta-Feira, 22 de novembro. O horário das 
provas está disponível em nosso site. 

Nosso principal canal de divulgação, data de avaliações e resultados são respectivamente o portal do aluno 
e o site (www.csafra.com e www.colegiosantaafra.com). Ressaltamos a importância do acesso constante. Para 
mais informações sobre provas acesse a aba AGENDA. 

Para o bom andamento das atividades escolares seguiremos o seguinte fluxo de trabalho: 

1. No dia 14 de novembro, como acordado em reunião, liberamos no site o roteiro de provas e horário 
de realização. 

2. Entre os dias 22 e 29 de novembro estão sendo realizadas as trimestrais e revisão para as 
recuperações.  

3. No dia 2 de dezembro os alunos realização o EXPOAFRA 2017, sendo esse o ultimo dia letivo 
para alunos que não estiverem de recuperação. 

4. Entre 4 e 7 de dezembro serão divulgados os resultados no Portal do aluno, além disso, 
realizaremos a entrega das provas e o plantão de dúvidas. 

a. Os alunos, que farão recuperação, poderão aproveitar o plantão de dúvidas para revisar 
provas ou rever conteúdos que poderão estar presentes na prova de recuperação. Cada 
professor estará disponível em seu horário de aula na turma.  

5. Entre os dias 11 e 13 de dezembro serão realizadas as recuperações do trimestre, avaliações 
destinadas aos alunos que possuem no trimestre nota inferior a 6. 

6. Entre os dias 16 e 27 de dezembro serão realizados os exames (Recuperação Final). Os alunos 

que somadas as notas dos três trimestres obtiverem nota inferior a 18 pontos os realizarão.  

7. Ressaltamos que durante as recuperações realizaremos exclusivamente provas, ou seja, os alunos 
que atingirem a média nas matérias do dia da aplicação estarão dispensados, assim como aqueles 
que finalizarem as provas do dia. 

Estamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.  

              Atenciosamente, 

  
Vice-Diretor 

 
 

Diretora 

http://www.csafra.com/
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SEGUNDA (11/12)  

Horário de Provas: 8h as 12h30min 

EM1A EM2AB EM3AB (EXAME) 

PORT PORT PORT 

PORT II PORT II PORT II 

ESP ESP ESP 

ATUA ATUA ATUA 

ING ING ING 

   

TERÇA (12/12)  

Horário de Provas: 8h as 12h30min 

EM1A EM2AB EM3AB (EXAME) 

HIS HIS HIS 

GEO GEO GEO 

QUI QUI QUI 

SOC SOC SOC 

FIL FIL FIL 

   

QUARTA (13/12)  

Horário de Provas: 8h as 12h30min 

EM1A EM2AB EM3AB (EXAME) 

MAT MAT MAT 

ART ART ART 

FIS FIS FIS 

BIO BIO BIO 

   



 

EM1A 
ATUA FIL FIS BIO SOC 

 Influência de problemas 
familiares no contexto 
educacional. 

 Uso da crase 

 Formas de conclusão (manual 
de redação). 

 A linguagem e a cultura: 
manifestações do humano. 

 Equilíbrio de um ponto material 
e de um corpo extenso. 

 Hidrostática. 
 

 Tecidos 

 
 

 Cultura popular erudita. 

GEO MAT ING QUI PORT II 

 Biomas e formações vegetais. 

 As conferencias em defesa do 

meio ambiente. 

 Desenvolvimento Sustentável. 

 Problemas Ambientais em 

Alagoas 

 Urbanização Mundial 

 Logaritmo; 

 Sequências: PA e PG.  
 

 

 Text Comprehension. Ler e 
compreender textos de 
diferentes gêneros e 
tipologias, atentando para 
seus estilos e elementos 
composicionais; 

 Mol, comportamento físico dos 

gases e cálculos 

estequiométricos. 

 

 Leitura, interpretação e 
compreensão textual (poema) 

 Barroco / Arcadismo  

 Contexto histórico / 
Características 

 

ART PORT HIST ESP 

 Relações métricas no 
triangulo retângulo  

 Trigonometria no triangulo 
retângulos  

 

 Leitura, interpretação e 
compreensão de textual 
(gêneros diversos) 

 Sintaxe: termos essenciais 
(sujeito, predicado e objetos) e 
acessórios da oração (adjuntos 
adnominal e adverbial), 
vocativo, aposto, agente da 
passiva 

 

 

 Capítulo 9: 
o Economia, sociedade e cultura medieval. 

 Capitulo 10: 
o Baixa idade média: formação das monarquias europeias.  

 Capitulo 11: 
o Expansão Europeia/ "grandes navegações" 

 Capitulo 12: 
o Colonização portuguesa na América. 
o Períodos: pré-colonial (1500-1530) 
o Colonial (1530-1580) 

 Pronombres de objeto directo; 
ropas y calzados; los colores; 
verbo gustar. 

  



 
 

EM2AB 
ATUA FIL FIS BIO SOC 

 Recursos coesivos do manual de 
redação. 

 Lógica. 

 Termo e proposição. 

 Quadrado das proposições. 

 Tipos de argumentação. 

 A lógica simbólica. 

 Lógica proposicional. 

 Ondas Completo. 
 

 Cordados, fisiologia animal e 
humana. 

 Desigualdade, pobreza e 
exclusão social no Brasil. 

GEO MAT PORT QUI HIST 

 Agropecuária mundial. 

 Urbanização mundial. 

 Fontes de energia. 

 Fatorial. 

 Princípio multiplicativo. 

 Arranjos. 

 Permutações. 

 Combinações. 

 Números binomiais. 

 Probabilidade. 

 Interpretação de texto. 

 Funções do que e se. 

 Colocação pronominal. 

 Reações de oxidorredução e 
nox.  

 Eletroquímica: Pilhas, baterias 
e eletrólise. 

 Corrosão e proteção dos 
metais. 

 Período Joanino. 

 Primeiro Reinado. 

 Período Regencial. 

 Segundo Reinado. 

PORT II ART ESP ING 

 Parnasianismo / Simbolismo. 

 Realismo/Naturalismo. 

 Momento histórico / 
Características. 

 Capítulo 9: Poliedros: 
prismas e pirâmides. 
Páginas 304 - 333. 

. 

 Complemento directo e 
indirecto; alimentos; uso de g 
y j: uso de y/e -  o/u. 

 

 The Present Perfect Tense+ HOW LONG. 

 The Feeling Verbs. 

 English text: read and answer about it. 

 Questão de vestibular /  ENEM. 

 Questions by using Pictures / charges. 

 

  



 
 

EM3AB 
ATUA FIL FIS BIO SOC 

 Novos conceitos de artes; 

 Uso de símbolos religiosos no 
meio artístico. 

 O valor da mulher na 
sociedade. 

 O positivismo 
 

 Capacitores 
 

 Ecologia, todo o conteúdo.  O desenvolvimento da 
sociologia Contemporânea 

 Novos objetivos da 
sociologia: os movimentos 
sociais.  

GEO MAT PORT QUI HIST 

 Agropecuária no Brasil 

 Urbanização no Brasil 

 Fontes de energia no Brasil. 

 Enem de 2009 -  2016 

 Análise combinatória  

 Probabilidade 

 Interpretação de texto 

 Funções do que e se 

 Colocação pronominal 

 Reações orgânicas  Redemocratização do Brasil 

 Governo Sarney 

 Governo Collor 

 Governo Itamar Franco 

 Governo FHC 

 Governo Lula 

 Governo Dilma 

PORT II ART ING ESP  

 Modernismo 

 Geração de 30 

 Geração de 45. 
 

 Capítulo 5: geometria 
analítica: secções cônicas. 
Páginas 155 – 164. 

 The Present Perfect Tense+ 
HOW LONG 

 The Feeling Verbs 

 English text: read and answer 
about it 

 Questão de vestibular /  ENEM 

 Questions by using Pictures / 
charges 

 Conectores, pronombres 
complementos objeto directo e 
indirecto. 

 

 


