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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO FINAL
1º e 2ºSemestres - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos para
o ano e para a continuidade de estudos.
Ano: 2º ano

Disciplina: Ciências

Professoras: Adriana, Ana Cláudia e Bianca

 Dentre todas as habilidades trabalhadas no ano 1º e 2º semestres, seguem os conteúdos essenciais/ necessários
para os estudos de recuperação:
● Universo
Folhas
● Unidade 1 - Ambiente
Capítulo 1 - Conhecer os ambientes;
Capítulo 2 - Ambiente e seres vivos.
● Unidade 2 - Animais
Capítulo 1 – As diferentes características dos animais;
Capítulo 2 - Onde vivem os animais;
Capítulo 3 - Animais domesticados e animais silvestres;
Folhas – Classificação dos animais.
● Unidade 3 – Plantas
Capítulo 1 – Necessidades das plantas;
Capítulo 2 – As partes das plantas.
●Unidade 4 - Ser humano
Capítulo1 - O corpo de cada pessoa;
Capítulo 2 - O corpo e o ambiente;
Capítulo 3 - A saúde do nosso corpo.
 Como estudar:





Refazer os instrumentos de avaliações do ano letivo;
Estudar pelo livro didático Aprender Juntos de ciências, pelas folhas de atividades complementares e revisões
registradas no caderno;
Garantir no mínimo uma hora de estudo diário;
Refazer os exercícios de revisão do livro didático relacionados ao conteúdo citado acima.

 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:
● Livro Aprender Juntos de Ciências – 2º ano;
● Folhas de exercícios;
● Avaliações realizadas durante o ano letivo.
 Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0 pontos.
Composta de questões objetivas e discursivas.
Data da aplicação da prova: 18/12 (2ª feira).

