Senhores Pais;
Comunicamos abaixo os dias e horários das Avaliações de Recuperação
Paralela, aplicadas no contraturno.
O processo de recuperação paralela do 1º trimestre é composto por uma
avaliação valendo 10,0 pontos. O cálculo da média final do trimestre, se dá através
de uma média aritmética entre a nota da recuperação e a média trimestral.
Exemplo:
● Média 1º trimestre = 5,0
● Prova de REC = 8,0 / Total de REC = 8,0.
● Cálculo: 5,0 + 8,0 = 13 dividido por 2 = 6,5 – logo a nota após a recuperação
será 6,0.
O aluno que alcançar notas suficientes para recuperar, em seu boletim aparecerá a
nota 6,0, após o período de recuperação.
·

APLICAÇÃO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO:
02/05
quarta-feira

Matemática e Inglês

14h

03/05
quinta-feira

Espanhol e História

14h

04/05
sexta-feira

Português e Geografia

14h

07/05
segunda-feira

Ciência e Arte

14h

08/05
terça-feira

Educação Física

14h

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

●

O aluno deverá trazer estojo com lápis, borracha e caneta azul/preta.

Roteiro de estudos:

02/05
Matemática

02/05
Inglês

03/05
Espanhol

03/05
História

04/05
Português

04/05
Geografia

07/05
Ciência

Números Naturais por extenso;
Números Romanos;
Expressões Numéricas com Números Naturais;
Vértices, faces e arestas dos poliedros;
Ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo raso, ângulo nulo,
ângulo reto;
Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno;
Triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo
obtusângulo.
Unidade 1 e 2
Revisões no caderno
Exercícios do caderno formas interrogativas e negativas.
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.
Capítulo 1 - Por que estudar História, págs 06 à 17;
Capítulo 2 - Nossas Origens, págs 20 à 31;
Capítulo 3 - O povoamento da América, págs 39 à 45.
- Linguagem Verbal e Linguagem não Verbal;
- Variedades Linguísticas - Maior e menor grau de
monitoramento no uso da língua;
- Tipos de Frase - Declarativa, exclamativa, interrogativa,
exclamativa, imperativa.
- Sinais de pontuação e seus sentidos nas frases;
- Características do conto popular em prosa e do conto
popular em verso.
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
Capítulo 1 - O que a Ecologia estuda: págs. 04 à 07.
Capítulo 2 - A teia alimentar: págs. 14 à 19
Capítulo 3 - Relações entre os seres vivos: págs. 28 à 33.
Capítulo 4 - Estrelas, constelações e galáxias: págs. 44 à 50.

07/05
Arte

08/05
Educação Física

Arte no Cotidiano - Arte todo dia e Arte como registro do
cotidiano;
Arte para embelezar - Arte de decorar objetos e Arte de se
enfeitar.
Material de estudo: Registros no Caderno, Livro paradidático
de arte e classroom.
Handebol
Basquete 3x3

Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem email para
renata.vassoler@colegioser.com ou natalia.queiroz@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

