Senhores pais,
Devido aos últimos acontecimentos, seguem novas datas das avaliações mensais.
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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AIAAvaliação
Integrada de
Aprendizagem

IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas nos dias 20 e 21 de junho, e devem ser
solicitadas até o dia 19/06, 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:
- Relato de Viagem (diferenças entre a linguagem mais objetiva e
mais subjetiva, utilizadas em narrativas da realidade).
Gramática:
- Pontuação e os sentidos no texto (aspas, parênteses e vírgula);
- Verbo: Identificação dos processos verbais; Flexão de: número /
pessoa / tempo / modo.
Consultar apostila, caderno e material complementar disponibilizado
no Google Sala de Aula.

Arte

A pintura
Pintura: uma importante linguagem artística
Tintas e instrumentos
Materialidade e transparência

Luz e sombra
Consultar registros no caderno e material complementar
disponibilizado no Google Sala de Aula (vídeos e slides).
Espanhol

Inglês

Geografia

Cap. ¿ Qué país es éste?
Verbos no condicional págs. 10,11,12 e 13.
Expresiones que se utilizan para umbicación\ localización págs.
14 e 15.
Cap. Si seguimos así.
Expresiones utilizadas para emitir opinión pág. 25
° Vocabulário referente a human body
° Simple present
° 3 person singular (he,she,it)
° Ordinal numbers 1st - 20th
° Jobs
° Do/does
° Interrogative and negative form

Industriali zação - p. 4 a 10
As cidades - p. 28, 30
Problemas ambientais - p.36, 37
Metrópoles - p. 37 a 39
Rede
  urbana - p. 41 a 44
Produção agrícola - p. 63 a 70

História

Cap. 1 - Renascimento e Reforma Protestante, pgs. 06 até 23.
Cap. 2 - As Grandes Navegações, pgs. 28 até 44.

Ciências

Apostila 2: Capítulo 1 (Poríferos e Cnidários - pgs 4 a 11) + Capítulo
3 (Anelídeos e Moluscos - pgs 28 a 38) + Capítulo 4 ( Artrópodes e
Equinodermos - pgs 39 a 62) + Caderno.

Matemática

Números Racionais:páginas 5 até 15;
Operações com números racionais: páginas 16 até 29;
Álgebra:páginas 40 até 57 e páginas 62 até 84.
Dízimas periódicas: páginas 85 até 88.

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

