Senhores pais,
Seguem as datas das avaliações mensais do 2º 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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IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas nos dias 18 e 19 de junho, e devem ser
solicitadas até o dia 14/06, 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 e realidade: Elementos e momentos da narrativa.
Gramática:
- Classificação dos substantivos
Próprio x Comum / Concreto x Abstrato / Simples x Composto /
Primitivo x Derivado / Coletivos
- Discurso direto e discurso indireto.
Consultar apostila, caderno e material complementar disponibilizado
no Google Sala de Aula (vídeos e slides).

Arte

Arte Popular - Arte do Povo
Arte: como expressão artística do povo
A força da música afro
Da África para a América
Consultar registros no caderno e material complementar
disponibilizado no Google Sala de Aula (vídeos e slides).

Espanhol

Inglês

Geografia

Cap. Mi familia es así.
Vocabulário relacionado à profissoẽs,pág. 7
Pronomes possessivos, págs 10 e 11.
Cap. A la escuela.
Vocabulário relacionado à escola pág. 21
° Rooms of the house
° Aplicar de maneira apropriada as formas interrogativas e negativas
° Short answers
° Numbers 13-20
° Colors
° Food
° Articles
° Plural of nouns
° Demonstrative pronouns singular and plural
Universo - p.5
sistema solar - p. 7
lua - p. 11
Movimentos da Terra p. 20, 21
Fuso horário- p. 22
estações do ano - p. 29, 30
litosfera - p. 44, 45
Placas tectônicas - p. 49,50

História

Cap. 2 - A civilização egípcia, pgs. 19 até 31.
Cap. 3 - Hebreus, Persas e Fenícios, pgs. 39 até 51.

Ciências

Apostila 1 - Capítulo 6:
Movimentos da Terra; pág. 71
As Fases da Lua págs. 74, 75 e 76
Apostila 2 Capítulo 1: pgs. 4 à 14.
Capítulo 2: pgs. 18 à 27.
Capítulo 3: pgs. 32 à 45.

Matemática

Potenciação: páginas 6 até 14;
Raiz Quadrada:páginas 17 até 19;
Expressões Numéricas: páginas 20 até 23;
Múltiplos: páginas 34 até 36;
Divisores: páginas 36 até 42 e páginas 56 e 57;
Critérios de divisibilidade: páginas páginas 42 até 48;
Número Primo:páginas 50 até 53;
MMC e MDC: páginas 58 até 65;

Atividades do Caderno/Google do 2º Trimestre.

.

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

“Não há atalhos para lugares onde realmente vale a pena chegar”
Beverly Sills

