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

Narrativa Mítica
Elementos da narrativa
Coesão e coerência
Sequências textuais
Discurso direto, indireto e indireto livre
Frase Verbal e Nominal
Oração e período
Sujeito

Espanhol

Capítulo “Érase una vez” pretérito imperfeito págs. 11,12 e 13.
Expressões comparativas pág. 14 e 15.
Capítulo: ¿ Qué hemos hecho? Particípio pág. 25
Pretérito perfeito págs. 26,27 e 28.

Ciências

Capítulo 2 - Células organizadas em tecidos - pgs 12 a 27;
Capítulo 3 - A química dos alimentos - pgs 28 a 45;
Capítulo 4 - O sistema digestório - pgs 47 a 60.

Arte

Geografia

Arte e Natureza - A representação da paisagem natural; Artistas
viajantes; Arte e Ecologia;
Arte e corpo humano - A representação do corpo humano; Retrato e
autorretrato.
IMPORTANTE: Trazer lápis de cor para prova.
Material de estudo: Registros no Caderno e classroom.
Anotações Gerais - Apostila capítulo 3 e 4 - Civilizações Mundiais;
cultura um termo científico; O mundo Norte e Sul; Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento.

Inglês

Matemática

História

-

Units 1 e 2.
Vocabulary.
Present continuous.
Past continuous.
Past simple.
Yes\ no questions.
American and British words.

Números Reais
Fração Geratriz
Expressões Algébricas
Valor Numérico
Iluminismo
Revolução Industrial
Revolução Francesa

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

