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.

2ª feira
11/06

3ª feira
12/06

4ª feira
13/06

5º feira
14/06

2º feira
18/06

3ª feira
19/06

---------

Arte

Inglês

História

---------

Português

Espanhol

Geografia

Ciências

Matemática

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
Português

Arte

Conteúdos
Intenção, linguagem e construção do texto expositivo
Predicado Nominal e Verbal
Armadilhas de consumo (tudo o que foi discutido em sala)
Verbos transitivos e intransitivos
Classificação da transitividade verbal
Interpretação de texto.
Arte, emoção e movimento
Arte e emoção: sentimentos e emoções
Corpo e movimento
A representação do movimento
Performance e arte corporal

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

Inglês

Geografia

Cap. La historia de uno.
Verbos no pretérito indefinido regulares. págs. 11,12 e 13.
Cap. La historia de muchos.
Verbos no pretérito indefinido págs. 23,24 e 25.
-

Units 1 and 2 ( segundo módulo )
Simple past, past continuous, when, while.
Comparison: Equality, Superiority, Inferiority.
Short adjectives, long adjectives and irregular adjectives.

Apostila 2 - Cap 1, 2 e 3
Capítulo 1 - O que é a América Latina? América Anglo Saxônica
Capítulo 2 Mercosul e países platinos
Capítulo 3 - América Andina e suas paisagens

História

Iluminismo E revoltas na Colônia Portuguesa
Urbanização e insatisfação na colônia
Inconfidência Mineira
Conjuração Baiana
Da independência ao golpe da maioridade
A corte vem pro Brasil
A Família Real no Brasil
Processo de Independência
O Primeiro Reinado
A Regência
Golpe da Maioridade

Ciências

Apostila 2: Capítulo 1 ( O sistema respiratório - pgs 4 a 17) +
Capítulo 2 ( O sistema cardiovascular - pgs 18 a 32) + Capítulo 3 ( O
sangue - pgs 33 a 45) + Capítulo 4 ( O sistema urinário - pgs 46 a
54) + Caderno.

Matemática

Geometria: Ângulos, triângulos e quadriláteros (capítulo 1 do
caderno 2)

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

