COLÉGIO AFONSO PENA
CAP Empreendimentos Educacionais LTDA- ME
CNPJ 10.776.527/0001-66

CALENDÁRIO DE ESTUDOS DIRIGIDOS– 3° MÉDIODia 26/11

8h às 10h

Português

10h30 às

História

6ª feira

- Língua Portuguesa - Volume 11 – Capítulo 22 – “Figuras de linguagem” (págs.: 36 a
46); - Análise linguística: oração subordinada substantiva e adverbial (págs.: 47 a 61)
- Literatura - Volume 12 – Capítulo 23 – “Literatura Contemporânea I” (págs.: 4 a 22); Capítulo 24 – “Literatura Contemporânea II” (págs.: 30 a 40)
- Capítulos 50 e 52 - Volume 12

12h30
Dia 29/11
2ª feira

8h às 10h

Inglês

10h30 às

Matemática

12h30
Dia 30/11
3ª feira

- Phrasal verbs (apostila 12)
- Relatives clauses
- Polinômios
- Equações Polinomiais

8h às 10h

Química

- Volume 12 - 23. Polímeros; - 24. Bioquímica

10h30 às

Biologia

- Apostila - Volume 12 – págs.: de 31 a 64.

12h30
Dia 01/12

8h às 10h

Geografia

- O contexto dos conflitos geopolíticos no mundo.

4ª feira

10h30 às

Física

- Eletromagnetismo, campo magnético, força magnética apostila positivo págs.: 5 a 24
Fazer no AVA: Teste 01 Eletromagnetismo
Física Moderna, teoria da relatividade, efeito fotoelétrico págs.: 41 a 59
Fazer no AVA: Teste 01 Física Moderna.

12h30
•

Antes do início dos Estudos Dirigidos, realizaremos reunião online. Aguarde Calendário.

•

Estudos dirigidos: respeitar os horários estabelecidos no calendário.

•

Os estudos dirigidos serão feitos online utilizando o AVA e serão realizados em casa. Não haverá aula nos dias do estudo dirigido.

•

Serão compostas por questões do tipo teste podendo existir também questões dissertativas.

•

Durante os estudos dirigidos serão mostradas uma questão por vez na tela. Não será permitido ao aluno retornar a telas anteriores (com
questões já respondidas) e alterar estas respostas.

•

Os estudos dirigidos só poderão ser realizados uma vez, portanto, após iniciar, o aluno deve continuar até encerrar.

•

Caso os estudos dirigidos sejam interrompidos por falta de internet, energia elétrica ou outro motivo, o aluno poderá reiniciar, pois suas
respostas estarão preservadas. Se não conseguir retornar ao estudo dirigido em tempo hábil, o responsável deverá comunicar imediatamente à
coordenação.

•

Para encerrar o estudo dirigido, o aluno deve clicar no link “Finalizar tentativa” (do lado direito da tela). Em seguida clicar no botão “Enviar
tudo e terminar”.

•

Atenção, após terminar o estudo dirigido ele não poderá mais ser reiniciado.

•

Estudos dirigidos substitutiva: dia 02/12 ( 5ª feira) – 9h.

•

Dia 03/12 (6ª feira) – Boletim no site a partir de 16h.

•

Dia 06/12 (2ª feira) – Recuperações se o aluno não atingir 18 pontos, em até 5 disciplinas. Caso aconteça, será enviado e-mail particular.
Matrícula 2022

•

Está chegando 2022 e precisamos nos programar para o próximo ano.

•

Informamos que as matrículas já estão abertas e pedimos que nos enviem a folha com os informativos atualizados.

•

Sem mais, certo de contar com a compreensão de todos e qualquer dúvida entrar em contato com o colégio.

Atenciosamente
A Direção.

