Senhores pais,
Seguem as datas das nossas avaliações formativas do 1º trimestre. É muito
importante que os alunos se preparem para esse momento, revisando conteúdos,
procurando os professores para sanar dúvidas e refazendo exercícios. O estímulo da família
neste período é determinante para que o aluno alcance bons resultados.
Todas as avaliações apresentarão questões dissertativas e objetivas. Nesses dias,
além das provas previstas, os alunos terão aulas normais.
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AIAAvaliação
Integrada de
Aprendizagem

IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas nos dias 09 e 10 de abril, e devem ser
solicitadas até o dia 06/04, impreterivelmente na Coordenação, somente com a
apresentação de atestado médico, não será preciso pagar a taxa de R$ 60,00 por
avaliação.

Roteiro de estudos:

Disciplina

Conteúdos

Português

- Tipos de frases e o uso dos sinais de pontuação para produzir
sentidos (Págs 34 a 37);
- Frases verbais e Frases nominais (Págs 38 e 39);
- Conto popular em verso e conto popular em prosa - elementos e
momentos da narrativa (Págs 44 a 49 e 54 a 58);
- Variedades linguísticas - maior e menor grau de monitoramento no
uso da língua (Págs 62 a 64).

Espanhol

Capítulo: Hola, ¿qué tal? verbos: ser, estar e tener págs. 11 e 12.
Capítulo:¿ Cómo somos? vocabulário sobre partes do corpo págs 20
e 21.
Artigos, gênero e número págs. 24,25 e 26.

Ciências

Capítulo 3 - Relações entre os seres vivos; págs. 27 a 33.
Capítulo 4 - Estrelas, constelações e galáxias; págs 44 a 51.

Arte

Arte no Cotidiano - Arte todo dia e Arte como registro do cotidiano;
Arte para embelezar - Arte de decorar objetos e Arte de se enfeitar.

IMPORTANTE: Trazer lápis de cor para prova.
Material de estudo: Registros no Caderno, Livro paradidático de arte
e classroom.
Geografia

Paisagem - p. 5
Paisagem e desigualdade social - p. 12
lugar - p. 23
Como se orientar no espaço - p. 38
Mapa-mundi - p. 39
Coordenadas geográficas - p. 52
Escalas - p. 74
Tipos de mapa - p.76

Inglês

Matemática

História

Artigos A or An;
Verbo (to be);
Countries and nationalities;
School object;
Interpretação de texto.
Sólidos Geométricos: páginas 90 a 100.
Ponto, reta e plano: páginas 100 a 103.
Ângulos: páginas 103 a 109.
Retas paralelas, concorrentes perpendiculares e concorrentes
oblíquas: páginas 110 a 112.
Capítulo 2 - Nossas Origens, págs 20 a 31.
Capítulo 3 - O povoamento da América, págs 39 a 45.

Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
renata.vassoler@colegioser.com ou natalia.queiroz@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe pedagógica

“Ninguém pode recuar e largar novamente, mas a partir da linha de
largada, qualquer um pode alcançar a linha de chegada.”
Dan Zadra

