Senhores pais,

Seguem as datas das nossas avaliações formativas 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
20/08

3ª feira
21/08

4ª feira
22/08

5ª feira
23/08

6ª feira
24/08

Matemática

Geografia

História

Ciências

Inglês

Arte

Espanhol

Português

AIAAvaliação
Integrada de
Aprendizagem

IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas nos dias 27 e 28 de agosto, e devem ser
solicitadas até o dia 24/08, 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:

Matemática
20/08

Inglês
20/08

Apostila 3/Caderno/Google for Education:
* Números Fracionários: páginas 6 e 7;
* Fração de um número: páginas 19 a 22;
* Fração irredutível: páginas 26 a 28;
* Leitura de fração: página 8;
* Frações equivalentes: páginas 23 a 26;
* Comparação de frações: páginas 30 a 32;
* Reta numérica/ordem das frações: página 17;
* Operações com frações(adição, subtração, multiplicação e divisão: páginas 36 a
49.
●
●

Plural
Furnitures

●
●
●
Geografia
21/08

Numbers
Possessive adjectives
Interrogative and negative and Family members.

Caderno 3:
Rochas sedimentares, metamórficas, ígneas ou magmáticas e minerais p. 5 a 7 e 21
Solo p. 10 a 12
Unidade de relevo, tipos de agentes p. 24, 25, 26,29
Desertificação, sedimentação, erosão p. 13, 32 a 38
Intemperismo físico e químico p. 30, 31
Rochas coralíneas p. 38, 39
Oásis - sala de aula

Arte
21/08

História
22/08

Arte Popular
Arte nas culturas pré-históricas
Arte e Religião
Para estudos: Consultar registros no caderno e material compartilhado via Google
Sala de Aula.
Cap. 1 - Formação e unificação da China, págs. 6 a 15.
Cap. 2 - A Índia e sua cultura milenar, págs. 18 a 28.

Espanhol
22/08

Capítulo: A la escuela
días y meses del año págs 26 y 27.
Capítulo: A la mesa
verbos en presente do indicativo págs. 11 y 12.
vocabulário acerca de la comida págs. 7,8 y 12

Ciências
23/08

Apostila 2 - Capítulo 4
O lixo: págs 58 a 65.
O destino do lixo;
Consciência e ação.
Apostila 2 - Capítulo 5
Nossos recursos naturais e tecnológicos págs: 70 a 82.

Português
23/08

Em Gênero Textual: Relato Pessoal - Rever conceito e exercícios das páginas 5 a
12 (Apostila 3);
Em Gramática: Determinantes do Substantivo:
- Adjetivo e Locução Adjetiva / Artigo (Definido e Indefinido) / Numeral (Cardinal,
ordinal, multiplicativo e fracionário) - Páginas 54 a 69 (apostila 2);
- Pronomes - Pessoais (do caso reto e do caso oblíquo) / Indefinidos /
Demonstrativos - Páginas 19 a 34 (Apostila 3).
Consultar e revisar páginas mencionadas - conceito e exercícios + vídeos e slides
compartilhados via Google Sala de Aula.

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

“ Sua vida é o resultado de suas próprias decisões _ não das suas
condições.”
Stephen R. Covery

