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:

Conteúdos

Disciplina
Português

Interpretação de texto (poema)
Poema visual
Figuras de linguagem
Conjunções
Frase, oração, período
Orações coordenadas

Espanhol

Capítulo: ¿Adónde Vamos a divertirnos? verbos no presente do
subjuntivo págs. 10,11 e 12.
Apócope pág. 13.
Capítulo: ¡ Ojalá tengas suerte!

verbos irregulares no presente do

subjuntivo págs. 24 e 25.
Ciências

Capítulo 1 de Química:
- Propriedades específicas e gerais da matéria;
- Cálculo da Densidade;

Capítulo 2 de Química:
- História dos modelos atômicos;
- Distribuição dos elétrons na eletrosfera;
- Número de prótons, elétrons, nêutrons e de massa.
Capítulo 1 de Física:
- Cálculo da velocidade média;
- Cálculo da aceleração;
- Ideia de movimento relativo.
Capítulo 2 de Física:
- Cálculo da Força;
- Conceito das Leis de Newton.
Arte

Geografia

Artesanato - Artesanato e arte cerâmica; Arte do Papel;
Personagens - Máscaras; Teatro e bonecos.
Material de estudo: Registros no Caderno e classroom.
Anotações Gerais no caderno
Capítulo 3 e 4
CEI; URSS; Revolução Russa; Conflitos internos e externos na
Rússia; perestroika e Glasnot.

Inglês

Matemática

História

units 1, 2 e 3.
- Modal verbs.
- Tag questions.
- Yes\no questions.
- Negative sentences.
- Possessive pronouns.
- Compounds of some\ any.
Equação do 2° grau (completa/incompleta)
Problemas envolvendo equação do segundo grau
Início da República do Brasil
Primeira Guerra Mundial
Revolução Russa

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

