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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Português
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Geografia

Matemática

Espanhol

Arte

Inglês

História

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

- Gênero Textual Conto: Linguagem e características (Págs 47 a 53);
- Elementos e Momentos da Narrativa no Conto (Págs 53 a 55);
- Determinantes do Substantivo:
● Adjetivos e Locuções Adjetivas (Págs 60 a 67)
● Artigo / Numeral / Pronome (Págs 68 a 71).

Espanhol

Capítulo: El hogar vocabulário sobre hogar págs. 8,9 e 10.
Verbos gustar, encantar e parecer págs. 11 e 12.
Capítulo: El barrio donde vivo pronomes possessivos e
demonstrativos págs. 24,25,26 e 27.

Ciências

Capítulo 2 - Em busca de matéria e energia - pgs 16 a 24;
Capítulo 3 - Os seres vivos se reproduzem… e as espécies evoluem
- pgs 27 a 45;
Capítulo 6 - Vírus, bactérias e a saúde do corpo - pgs 68 a 93.

Arte

O desenho - A magia do desenho; Ponto e linha.
A forma - O plano e as formas; Recortes e colagem.

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

Povos sem país - p. 6-7
O Estado e suas funções - p. 11
PIB e renda per capita - p. 31
Outros indicadores - p. 37 -38
Crescimento demográfico - p. 49
Transição demográfica; Taxas de mortalidade no Brasil - p. 51
Taxas de natalidade no Brasil - p. 52
Etnias - p. 65

Inglês

Matemática

História

Formas interrogativas e negativas;
Verbo can;
wh-questions, what, where, who,why;
Possessive adjectives
Can x Can´t
Sólidos Geométricos: páginas 70 a 82; 84 a 87.
Relação de Euler: páginas 83 e 84.
Polígonos: páginas 89 a 94.
Capítulo 2 - Nos tempos do feudalismo, págs 24 a 36.
Capítulo 3 - As Monarquias Nacionais, págs 42 a 55.

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

