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INFORMATIVO 
PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO RESERVA 

2021	

CENTRO DE EDUCAÇÃO SESC JOSÉ ROBERTO TADROS 

• ENSINO FUNDAMENTAL I 
• ENSINO FUNDAMENTAL II 
• ENSINO MÉDIO 
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PROCESSO	SELETIVO	DE	CADASTRO	RESERVA	
	

O	Serviço	Social	do	Comércio	–	Sesc,	 instituição	de	direito	privado	sem	fins	 lucrativos,	
criado	pelo	Decreto-lei	nº.	9853	de	13	de	Setembro	de	1946,	em	consonância	com	sua	
finalidade	 histórica	 de	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	
trabalhadores	 do	 comércio	 de	 bens,	 serviços	 e	 turismo	 e	 seus	 dependentes,	
disponibiliza	 neste	 o	 Informativo	 do	 Processo	 Seletivo	 de	 Cadastro	 Reserva	 para	 o	
Ensino	 Fundamental	 I,	 II	 e	 Ensino	 Médio	 -	 Centro	 de	 Educação	 Sesc	 José	 Roberto	
Tadros.	
	

Como	instituição,	agradecemos	a	confiança	demonstrada	através	do	interesse	em	fazer	
parte	 da	 nossa	 clientela.	 A	 seguir	 serão	 detalhadas	 informações	 relevantes	 aos	 que	
tenham	 a	 intenção	 de	 participar	 do	 Processo	 de	 Cadastro	 Reserva	 –	 Ingresso	 2021.	
Ressaltamos	 que	 o	 procedimento	 de	 cadastro	 reserva	 informado	 não	 é	 garantia	 de	
efetivação	 de	 matrícula	 na	 Instituição.	 Trata-se	 de	 um	 processo	 seletivo	 para	
identificação	e	classificação	dos	candidatos	em	caráter	preliminar.	Ao	participar	deste	
processo,	é	necessário	que	o	interessado	esteja	atento	aos	prazos,	critérios	e	apresente	
a	 documentação	 exigida,	 conforme	 orientações	 desta	 fase	 e	 das	 demais	 direcionadas	
aos	candidatos	que	estarão	aptos	a	realizar	matrícula.	
	

Os	seguintes	procedimentos	visam	suprir	vagas	por	ventura	disponíveis	de	acordo	com	o	
cronograma	 de	 renovação	 de	 matrícula	 dos	 estudantes	 veteranos,	 nos	 seguimentos	
subsequentes:	Ensino	Fundamental	I,	Ensino	Fundamental	II	e	Ensino	Médio.	
	
PROCEDIMENTO	DE	INSCRIÇÃO	

 Antes	 de	 realizar	 a	 inscrição,	 o	 responsável	 pelo	 candidato	 deverá	 ler	
atentamente	 o	 conteúdo	 deste	 Informativo,	 a	 fim	 de	 compreender	 todo	 o	
mecanismo	do	Processo	Seletivo	de	Cadastro	Reserva	-	Ingresso	2021;	

 A	 pré	 -	 inscrição	 será	 realizada	 pelo	 site	 ou	 aplicativo	 Sympla:	
https://www.sympla.com.br/eventos/manaus-am	 (QR	 Code	 do	 evento	 nas	
páginas	de	8	á	12)	

 Confirmada	 a	 inscrição,	 as	 documentações	 solicitadas	 em	 ‘documentação	
necessária	para	envio	de	e-mail’	deste	informativo	e	constante	na	descrição	de	
inscrição,	 deverão	 ser	 encaminhadas	 para	 o	 endereço	 eletrônico:	
inscricoes2021@sesc-am.com.br,	identificando	o	nome	e	série	do	candidato	no	
assunto	da	mensagem;	

 Após	 o	 recebimento	 das	 documentações	 solicitadas,	 a	 escola	 fará	 as	 devidas	
conferências	 e	 estando	 dentro	 dos	 critérios	 exigidos	 sua	 inscrição	 será	
confirmada	via	email.	

 A	inscrição	será	gratuita.	

PROCEDIMENTO	DE	INSCRIÇÃO	

	



													Centro	de	Educação	Sesc	José	Roberto	Tadros|2021	

3	
	

Informações	importantes	para	este	processo:	

 As	 vagas	 disponíveis	 serão	 concedidas	 prioritariamente	 aos	 candidatos	
dependentes	 de	 Trabalhadores	 do	 Comércio,	 sendo	 as	 remanescentes	
direcionadas	ao	Público	em	Geral;	

 O	 candidato	 que	 for	 classificado	 no	 Processo	 Seletivo	 e,	 por	 ventura,	 não	 for	
aprovado	na	série	que	está	cursando	no	ano	letivo	2020,	perderá	o	direito	à	vaga	
na	Instituição.	

 Para	 participar	 do	 processo	 seletivo	 é	 necessário	 que	 o	 candidato	 esteja	
frequentando	uma	instituição	de	ensino	(pública	ou	privada),	no	ano	letivo	2020;		

 A	classificação	do	candidato	não	assegura	o	direito	de	matrícula;	

 A	ausência	 de	 qualquer	 dos	 documentos	 exigidos	 configura	 impedimento	para	
finalização	da	inscrição	no	Processo	de	Cadastro	Reserva;	

 Não	será	permitido	o	envio	de	documentação	em	prazo	fora	do	cronograma;	

 A	 enturmação	 (alocação	 na	 turma)	 dos	 convocados	 será	 realizada	 a	 partir	 da	
disponibilidade	de	vagas	por	turno;	

 Ressaltamos	 que	 o	 Centro	 de	 Educação	 Sesc	 José	 Roberto	 Tadros	 não	 recebe	
estudantes	em	situação	de	Progressão	Parcial/Dependência.	
	
	

	
DOCUMENTAÇÃO	NECESSÁRIA	PARA	INSCRIÇÃO	

	 	

 Cartão	Sesc	do	responsável	titular	atualizado,	bem	como	do	candidato;	

 Declaração	 de	 Frequência	 Escolar	 atual	 com	 carimbo	 da	 escola	 e	 assinatura	
original	da	Secretaria	ou	Coordenação	Pedagógica	da	instituição	de	Ensino.	(via	
original	com	emissão	dos	últimos	30	dias);	

 Certidão	de	nascimento	ou	RG	do	candidato;	

 CPF	do	candidato.	
 

	

SOBRE	A	AVALIAÇÃO	DE	CONHECIMENTOS		

 A	avaliação	será	realizada	no	dia	05/12/2020	do	1º	ao	5º	ano	(05	de	Dezembro	
de	 dois	 mil	 e	 vinte)	 das	 13h30min	 às	 16h30min	 (dezesseis	 horas	 e	 trinta	
minutos)	 da	 tarde	 –	 horário	 de	 Manaus,	 e	 do	 6º	 ao	 9º	 e	 ensino	 médio	 das	
08h30min	 às	 11h30min	 (oito	 horas	 e	 trinta	minutos)	 da	manhã	 -	 horário	 de	
Manaus,	na	Unidade	II	da	Escola;	
	

 No	dia	indicado	para	avaliação,	o	candidato	deverá	apresentar	a	confirmação	de	
inscrição	enviada	para	o	e-mail	cadastrado	no	ato	da	pré-inscrição;	

DOCUMENTAÇÃO	NECESSÁRIA	PARA	ENVIO	DE	E-MAIL	

	

SOBRE	A	AVALIAÇÃO	DE	CONHECIMENTOS	
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 O	uso	de	máscara	é	obrigatório	em	todas	as	dependências	da	Unidade.	

 Os	portões	da	Escola	serão	abertos	às	8h00	(oito	horas)	da	manhã	-	horário	de	
Manaus,	para	os	candidatos	de	6º	ao	9º	e	Ensino	Médio.	
	

 Os	portões	da	Escola	serão	abertos	às	13h00	(treze	horas)	da	tarde	-	horário	de	
Manaus,	para	os	candidatos	de	1º	ao	5º	ano.	

	
 Horário	limite	de	entrada	na	Escola:	8h20min	no	período	da	manhã	(oito	horas	
e	vinte	minutos),	quando	os	portões	serão	fechados;	
	

 Horário	limite	de	entrada	na	Escola:	13h20min	no	período	da	tarde	(oito	horas	e	
vinte	minutos),	quando	os	portões	serão	fechados;	
	

 Duração	 da	 avaliação:	 3h,	 sendo	 o	 horário	 de	 encerramento	 às	 11h30	 (onze	
horas	 e	 trinta	minutos)	 no	 período	 da	manhã	 e	 às	 16h30	 (dezesseis	 horas	 e	
trinta	minutos)	no	período	da	tarde;		

	

 Em	nenhuma	hipótese	será	permitida	a	entrada	após	o	fechamento	dos	portões.	
	

 O	 conteúdo	 das	 avaliações,	 de	 acordo	 com	 a	 série	 aspirada,	 consta	 no	 tópico	
Conteúdo	da	Avaliação	de	Conhecimentos,	ao	fim	deste	informativo.	
	

 Será	obrigatória	 a	 apresentação	 de	 documento	 original	 com	 foto	 ou	 o	 cartão	
Sesc	do	candidato	no	dia	da	avaliação;	

	

 Aos	 candidatos	 do	 1º	 ao	 4º	 ano	 do	 Ensino	 Fundamental	 I:	 portar	 lápis	 e	
borracha;	
	

 Aos	candidatos	do	5º	ano	do	Ensino	Fundamental	 à	3ª	 série	do	Ensino	Médio:	
portar	lápis,	borracha	e	caneta	azul	ou	preta;		

	

	

ETAPAS	DO	PROCESSO	

 A	nota	do	candidato	será	avaliada	considerando	os	critérios	abaixo	relacionados:	
	

• 1ª	 ETAPA	 (Média	 da	 Avaliação	 -	 MA):	 Quanto	 à	 avaliação	 de	
conhecimentos	aplicada	pela	Escola,	conforme	conteúdo	especificado	no	
anexo	I.	O	candidato	terá	até	3h	(três	horas)	para	concluir	a	avaliação,	a	
contar	do	horário	de	início.		

	

	

• 2ª	ETAPA	 (A	Média	Final	–	MF)	 será	 obtida	por	 cálculo	de	média	geral	
simples,	mediante	a	aplicação	da	seguinte	fórmula	MF	=	(NLP	+	NM)/2	.	
Onde	 NLP	 equivale	 à	 nota	 de	 Língua	 Portuguesa	 e	 NM	 nota	 de	
Matemática.	

	
	

ETAPAS	DO	PROCESSO	
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CLASSIFICAÇÃO	E		

 Serão	 classificados	 os	 candidatos	 que	 obtiverem	 MF	 ≥	 7,0	 (maior	 ou	 igual	 a	
sete),	em	ordem	decrescente,	de	acordo	com	a	disponibilidade	de	vagas;		
	

 Será	considerada	a	nota	até	a	primeira	casa	decimal;	
	

 No	caso	de	apuração	de	médias	iguais	de	candidatos	à	mesma	vaga,	os	critérios	
de	desempate	serão	respectivamente:	
	

o Quanto	à	nota	na	avaliação	de	Língua	Portuguesa;	
o Quanto	à	nota	na	avaliação	de	Matemática.		

	

 Será	desclassificado	o	candidato	que:	

1.	Utilizar	 livros,	dicionário,	notas	ou	 impressos	que	não	 foram	expressamente	
permitidos	ou,	ainda,	que	comunicar-se	com	outro	candidato;	

2.	For	surpreendido	portando	aparelhos	eletrônicos	que	permitam	comunicação,	
tais	 como	 relógios	 de	 qualquer	 tipo,	 telefone	 celular,	 notebook,	 tablet,	
reprodutor	 de	 áudio,	 receptor,	 gravador,	 calculadora,	 máquina	 fotográfica,	
filmadora,	 etc.,	 bem	 como	 óculos	 escuros	 ou	 quaisquer	 acessórios	 como:	
chapéu,	boné,	gorro	etc.;		

3.	 Realizar	 anotações	 de	 informações	 relativas	 às	 suas	 respostas	 em	 qualquer	
outro		meio,	que	não	os	permitidos;	

4.	 Não	 efetivar	 a	 entrega	 do	 caderno	 de	 questões/cartão	 resposta	 em	 tempo	
hábil,	conforme	pré-determinado;	

5.	 Utilizar	 meios	 fraudulentos	 ou	 ilegais	 para	 obter	 aprovação	 própria	 ou	 de	
terceiros.	

	

DIVULGAÇÃO	
	

	

 A	divulgação	se	dará	em	2	(duas)	 listas	distintas,	de	acordo	com	o	Cronograma	
Geral	deste	informativo:	
	

o Lista	de	Classificados:	nesta	constará	o	nome	de	todos	os	candidatos	que	
realizaram	a	avaliação	de	conhecimentos,	em	ordem	alfabética;	
	

o Lista	de	Convocados:	nesta	constará	o	nome	dos	candidatos	convocados	
para	matrícula	na	Instituição.		

	
 Após	liberação	da	Lista	de	Convocação,	poderão	ser	publicadas	outras	listas	em	
caso	de	vagas	remanescentes;		

	

CLASSIFICAÇÃO	

	

DIVULGAÇÃO	E	CONVOCAÇÃO	
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 Em	razões	de	caráter	pedagógico	e	visando	preservar	os	candidatos	de	quaisquer	
constrangimentos,	 a	 instituição	 se	 reserva	 ao	 direito	 de	 NÃO	 divulgar	
publicamente	 as	 notas	 da	 avaliação	 de	 conhecimentos	 específicos,	 bem	 como	
fornecer	cópia	da	mesma;	
	

	

 A	lista	dos	convocados	para	matrícula	será	disponibilizada	em	ordem	alfabética	
via	 site	 institucional	 <www.sesc-am.com.br>,	 sendo	 responsabilidade	 do	
candidato	à	verificação	de	quaisquer	atualizações	ou	convocações;	
	

IMPORTANTE:	 AOS	 CANDIDATOS	 CONVOCADOS,	 O	 NÃO	 COMPARECIMENTO	 NOS	 PRAZOS	
ESTABELECIDOS	 OU	 A	 NÃO	 APRESENTAÇÃO	 DA	 DOCUMENTAÇÃO	 EXIGIDA	 COMPLETA,	 CONFIGURA	
IMPEDIMENTO	 PARA	 EFETIVAÇÃO	 DA	 MATRÍCULA	 E	 ISENTA	 A	 ESCOLA	 DE	 RESERVA	 DE	 VAGA!	
DISPONIBILIZANDO	A	MESMA	AO	PRÓXIMO	CANDIDATO	DA	LISTA	DE	CLASSIFICAÇÃO.	

	

	

MATRÍCULA		
	

 Após	 divulgação	 e	 segundo	 as	 datas	 indicadas	 no	 Cronograma	 Geral	 deste	
Informativo,	o	responsável	legal	do	candidato	nomeado	na	Lista	de	Convocação	
receberá	informações	para	a	matrícula	on-line	do	candidato	convocado.		
	
	

	

Segmento																					
de	Ensino	

Trabalhador	do	Comércio	 Público	em	Geral	
12	mensalidades	de:	 Anuidade	 12	mensalidades	de:	 Anuidade	

Ensino	
Fundamental	
(1º	ao	5º	ano)	

R$	294,00	 R$	3.528,00	 R$	530,00	 R$	6.360,00	

Ensino	
Fundamental	
(6º	ao	9º	ano)	

R$	304,50	 R$	3.654,00	 R$	595,00	 R$	7.140,00	

Ensino	Médio	
(1ª	a	3ª	série)	

R$	388,50	 R$	4.662,00	 R$	644,00	 R$	7.728,00	
	
	
	

	
	

SSÃO.RENOVAÇÃO	DO	CARTÃO	SESC.AMAZONAS	

Central	de	Atendimento	(C.A.)	

-	Sesc	Centro:	Rua	Henrique	Martins,	nº	427	Centro	-	Fone:	2126-6760/2126-6762;	

-	Sesc	Balneário:	Av.	Constantinopla,	nº	288	Alvorada	-	Fone:	2121-5351;	

-	Sesc	Cidade	Nova:	Rua	Visconde	de	Itanhaém,	nº	94	Cidade	Nova	-	Fone:	3641-	4929.	
	

Documentos	necessários	para	emissão	e	renovação	do	Cartão	Sesc:	
	
Titular:	 RG,	 CPF,	 Comprovante	 de	 Residência	 (em	 nome	 do	 titular),	 Comprovante	 de	
Renda/Carteira	de	Trabalho	CTPS	(caso	seja	trabalhador	do	comércio); 

MENSALIDADES	-	2021	

	

EMISSÃO/RENOVAÇÃO	DO	CARTÃO	SESC/AMAZONAS	

	

MATRÍCULA	
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Dependente:	Registro	de	Nascimento	e/ou	RG	e/ou	CPF,	foto	atualizada,	e	no	caso	de	
cônjuge	-	Certidão	de	Casamento.	
Observação:	A	partir	de	3	anos	de	 idade,	para	renovar	a	carteirinha	será	obrigatório	a	
apresentação	de	CPF. 
No	caso	de	dúvidas,	entrar	em	contato	com	Central	de	Atendimento:	3656-2399	/	2126-
6760	/	2126-6762.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CRONOGRAMA 
	

ETAPAS	 DATA	 UNIDADE	

Inscrição	pra	o	
Processo	Seletivo	

18	a	20	de	Novembro	 Links	de	inscrição	via	QR	Codes	abaixo	

Avaliação	de	
Conhecimentos	
Específicos	

05	de	Dezembro	

Centro	de	Educação	Sesc	José	Roberto	Tadros	-	Unidade	II	
End:	Av.	Constantinopla,	288	–	Conj.	Campos	Elíseos	-	
Alvorada.	Manaus/AM	
Horário:	8h30	às	11h30	(6º	ao	9º	ano	e	Ensino	Médio)	
																13h30	às	16h30	(1º	ao	5º	ano),	horário	de	Manaus.	

Divulgação	da	Lista	
de	Classificados	

18	de	Dezembro	
As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	site:	
www.sesc-am.com.br	

Divulgação	da	Lista	
de	Convocados	

19	de	Jan/21	
As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	site:	
www.sesc-am.com.br	

Matrícula	on-line	 22	a	25	de	Jan/21	
As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	site:	
www.sesc-am.com.br	

Efetivação	da	
Matrícula	

(aprovados	no	
Processo	Seletivo)	

27	Jan/21	-	1ª	ao	5º	ano	
28	Jan/21	-	6ª	ao	9º	ano	
29	Jan/21	-	Ens.	Médio	

As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	site:	
www.sesc-am.com.br	

	

	

	

	

	

	

	 	

CRONOGRAMA	GERAL	
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1º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	ENSINO	FUNDAMENTAL	I	

2º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

3º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		
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4º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

5º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	ENSINO	FUNDAMENTAL	I	
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QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	ENSINO	FUNDAMENTAL	II	

6º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

7º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		
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8º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

9º	ANO	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	ENSINO	FUNDAMENTAL	II	
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QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	ENSINO	MÉDIO	

1ª	SÉRIE	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

2ª	SÉRIE	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

3ª	SÉRIE	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		
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CONTEÚDO	DA	AVALIAÇÃO	DE	CONHECIMENTOS	
	
	
	
	

ENSINO	FUNDAMENTAL	I	
1°	ANO	

Língua	Portuguesa:	Vogais.	Encontros	Vocálicos.	Vogais	Nasaladas.	Alfabeto.	Família	Silábica;	Pa,	Pe,	Pi,	Po,	Pu,	
Pão;	Ma,Me,Mi,Mo	Mu,Mão;	Da,	De,	Di,	Do,	Du,	Dão;	Ca,	Co,	Cu,	Cão;	Va,	Ve,	Vi,	Vo,	Vu,	Vão.	
Matemática:	Posicionamento	 na	 frente,	 atrás,	 entre,	 direita	 e	 esquerda,	 em	 cima	 e	 embaixo.	 	 Localização.	
Comparações.	Símbolos	e	Códigos.	Contagem.		Dez	unidades	ou	uma	dezena.		Números	Ordinais.		Números	e	
quantidades.	 Símbolos	 igual	 e	 diferente.	 Símbolos	 de	 maior	 e	 menos.	 Linhas	 retas	 e	 linhas	 curvas.	 Linhas	
abertas	e	linhas	fechadas.	

2°	ANO	
Língua	Portuguesa:	Família	Silábica;	as,	es,	is,	os,	us	.	al,	el,	il,	ol,	ul	.	cha,	che,	chi,	cho,	chu,	chão.	Ha,	he,	hi,	
ho,	hu,	hão.	Gue,	gui,gua,	guo,	guão.	Az,	ez,	 iz,	oz,	uz	 .	Ans,	ens,	 ins,	ons,	uns.	Palavras	com:	ã.ãs	–	ao,	ões.	
Palavras	com:	cl,	pl,	bl,	gl,	tl,	fl.	Palavras	com:	pr,	br,	dr,	fr,	gr,	vr,	Cr.	Sons	do	X.	Letras:	K,	Y,	W.		Interpretação	
de	texto.	Escrita	de	frases.	
Matemática:	Operações	com	números	naturais.	Situações	de	adição	e	subtração.		Situações	de	multiplicação	e	
divisão.	Dobro.	Metade.	Números	até	99.	Geometria.	Grandezas	e	medidas.	

3°	ANO	
Língua	Portuguesa:	 Interpretação	de	 texto.	 Encontro	Consonantal.	 Silaba;	 Separação	Silábica.	 Sílaba	Tônica.	
Substantivos;	próprios;	comuns;	masculino	e	feminino.	Adjetivo.	Tempos	verbais.	
Matemática:	 Dezenas.	Ordem	 crescente	 e	 decrescente.	Quadro	 valor	 de	 lugar;	 unidade,	 dezena	 e	 centena.	
Adição	 e	 subtração	 com	 reserva.	 Multiplicação	 de	 1	 a	 5.	 Dobro	 e	 Triplo.	 Divisão	 por	 3,4	 e	 5.	 Sistema	
monetário.	Sistema	de	numeração	decimal;	centena.	

4°	ANO	
Língua	Portuguesa:	Leitura	e	Interpretação	de	texto.	Sílaba	Tônica.	Acentuação;	Acento	agudo	e	Circunflexo.	
Sinais	 de	 pontuação;	 Vírgula,	 Dois	 -	 pontos	 e	 Travessão.	 Frases;	 Afirmativa,	 Negativa,	 Interrogativa	 e	
Exclamativa.	 Artigo.	 Substantivo;	 próprio	 e	 	 comum.	 Adjetivo;	 Gênero	 do	 adjetivo	 e	 número	 do	 adjetivo.	
Pronome.	Tempos	Verbais.	
Matemática:	Adição	e	Subtração	de	centena,	dezena	e	unidade;	Com	reserva	e	Sem	reserva.	Milhar;	Classe	
dos	Milhares.	Multiplicação;	 com	 reserva,	 sem	 reseva	 e	multiplicação	 com	dois	 algarismo	no	multiplicador.	
Divisão;	 Divisão	 de	 dezenas	 exatas;	 Divisão	 de	 centenas,	 dezenas	 e	 unidades	 por	 unidade.	 Valor	 do	 termo	
desconhecido;	Na	adição,	subtração,	multiplicação	e	divisão.	Números	racionais.	

5º	ANO	
Língua	 Portuguesa:	 Leitura	 e	 interpretação	 textuais;	 gênero	 textual:	 textos	 informativos	 acadêmicos.	
Gramática:	adjetivo	e	substantivo.	
Matemática:	 Situações	 problemas	 envolvendo	 as	 quatro	 operações:	 adição,	 subtração,	 multiplicação	 e	
divisão.	

ENSINO	FUNDAMENTAL	II	
6º	ANO	

Língua	Portuguesa:	 Leitura,	compreensão	e	 interpretação	 textual.	Construção	da	escrita;	mal,	mau;	uso	dos	
porquês,	advérbio	e	preposição.	
Matemática:	Situações	problemas	envolvendo	números	decimais	e	frações.	

7º	ANO	
Língua	Portuguesa:	substantivo,	adjetivo,	artigo,	numeral,	pronome,	verbo,	advérbio.	
Matemática:	Mínimo	Múltiplo	Comum	(M.M.C);	Máximo	Divisor	Comum	(M.D.C).	Operações	com	números	
racionais	na	forma	de	fração	e	na	forma	decimal.	

8º	ANO	
Língua	Portuguesa:	Tipos	de	sujeito.	Predicação	verbal.	Tipos	de	predicado.	Tipos	de	adjunto.	
Matemática:	Equação	e	Inequação.	Regra	de	três	simples.	Área:	quadrado,	retângulo,	paralelogramo,	
triângulo,	losango	e	trapézio.	

9º	ANO	
Língua	Portuguesa:	Predicação	verbal.	Tipos	de	sujeito.	Tipos	de	predicado.	Orações	coordenadas.	
Matemática:	Produtos	notáveis.	Fatoração.	Operações	com	frações	algébricas.	
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ENSINO	MÉDIO	
1ª	SÉRIE	

Língua	 Portuguesa:	 leitura	 e	 interpretação	 de	 texto;	 Estrutura	 do	 texto	 narrativo;	 Morfologia;	 sintaxe;	
morfossintaxe;	 Sinais	 de	 pontuação;	 Frase	 oração	 e	 período;	 Período	 simples	 e	 período	 composto	 -	
coordenação	e	subordinação;	Ortoepia	e	prosódia;	Uso	dos	porquês;	Crase;	Figuras	de	 linguagens;	Regência	
nominal	e	verbal;	Concordância	nominal	e	verbal;	Colocação	pronominal;	Processo	de	formação	de	palavras.	
Matemática:	 Potenciação	 e	 radiciação;	 Equações	 do	 2º	 grau;	 Funções;	 Estatística	 e	 probabilidade;	
Proporcionalidade	em	Geometria;	Semelhança;	Triângulos	retângulos;	Razões	trigonométricas	nos	triângulos	
retângulos;	Circunferência;	arcos	e	relações	métricas;	Polígonos	regulares	e	áreas.	

2ª	SÉRIE	
Lingua	 Portuguesa:	 Leitura;	 interpretação	 de	 texto;	 Estrutura	 da	 narrativa;	 Protagonista;	 antagonista;	
Elementos	da	narrativa:	personagens;	conflito;	solução	do	conflito;	epílogo;	Gramática:	Fonética	e	fonologia:	
vogal;	 semivogal;	 consoante;	 encontros	 vocálicos:	 ditongo;	 tritongo	 e	 acentuação	 gráfica;	 Estrutura	 e	
formação	 das	 palavras:	 morfemas	 lexicais	 e	 gramaticais;	 Aspectos	 morfológicos	 das	 classes	 de	 palavras;	
Literatura:	 Literatura	medieval;	 clássica	e	arcadismo:	autores	e	obras;	Gêneros	 textuais:	 textos	 jornalísticos;	
publicitários;	crônica;	Gêneros	literários:	narrativa;	poesia	e	dramaturgia.		
Matemática:	 Conjuntos;	 Função	 afim;	 Função	 quadrática;	 Função	 bijetiva;	 Função	 composta;	 Função	
exponencial;	Logaritmo;	Progressão	aritmética	e	geométrica;	Trigonometria.	

3ª	SÉRIE	
Lingua	portuguesa:	Leitura;	interpretação	de	texto;	Aspectos	morfológicos;	sintáticos	e	semânticos	das	classes	
de	palavras:	Substantivo;	Adjetivo;	pronome;	verbos;	Aspectos	sintáticos:	sujeito;	predicado;	objeto	direto	e	
indireto;	 predicativo;	 verbo	 transitivo	 e	 de	 ligação;	 Literatura:	 romantismo;	 realismo;	 parnasianismo	 e	
simbolismo:	obras	e	autores.	
Matemática:	 Matrizes;	 Determinantes;	 Sistemas	 lineares;	 Área	 de	 figuras	 planas;	 Geometria	 espacial	 de	
posição;	Poliedros;	Prima	e	pirâmide;	Corpos	redondos;	Análise	combinatória;	Probabilidade.	
	

	

	

	

	


