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.
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IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas no dia 29 e 30 de agosto, e devem ser
solicitadas até o dia 28/08, impreterivelmente na secretaria do Colégio e somente
com a apresentação de atestado médico, não será preciso pagar a taxa de R$ 60,00
por avaliação.

Roteiros de estudos:

Disciplina

Conteúdos

Filosofia

Conteúdo:
A tríade da filosofia grega clássica: Sócrates, Platão e Aristóteles.
-Pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles;
-Conflitos entre Sócrates e a sociedade ateniense;
-Balizas de diferenciação entre os fundamentos platônicos e aristotélicos.
-Fundamentos de Aristóteles sobre as relações sociais;
Meios de estudo:
Anotações do caderno referente aos pensadores;
Leitura dos arquivos do Google Classroom (Bryan Magee, História da
Filosofia).

Química

Cad. 2B
Cap 3, 4 e 5 - Transformações de estado
Cap 6 e 7 - Equação geral dos gases (Clapeyron)
Cap 13: Teoria Cinética dos Gases
Cad. 3A
Cap 2: A tabela periódica atual
Cap 4: Ligação metálica

Espanhol

Capítulo: ¿Qué te gusta?
Verbo Gustar págs. 19 y 20.
Capítulo: ¿Somos lo que llevamos?
Género y número págs.7,8 y 9.
Vocabulário de la ropa págs. 5 y 6.

Geografia

Ap 2 - Agricultura e Sistemas agrícolas - apd desenvolvida em sala de
aula - Plantation - Revolução verde
ap 3 - População do Brasil - Densidade populacional - Crescimento
populacional

Inglês

História

Unit 3: Stem cells
1. Vocabulary on pages 26,27,28.
2. Listening page 32
Unit 1: Who’s afraid of Harry Potter?
1. Vocabulary. Pages 4,5,6.
2. Grammar. Pages 7,8,9,10,11.
3. Listening page 12.
Roma Antiga:
Localização
Fundação de Roma. (primeiros habitantes);
Divisão Social;
Aspectos Históricos da política na Monarquia;
Política Pão e Circo Império Romano;
Crise do Império Romano;
Religião Romana;

Literatura

Conteúdo:
Os temas recorrentes da lírica
A literatura em Língua Portuguesa: Portugal, Brasil e África
Trovadorismo -características das poesias, arquitetura e momento
histórico da época

Sociologia

Conteúdo:
Trabalho e sociedade: o trabalho no Brasil;
-o trabalho conforme os diferentes grupos sociais;
-trabalho, escravidão e suas consequências;
-as transformações no mundo do trabalho após a Revolução Industrial.

Meios de estudo:
-Anotações do caderno referente ao conteúdo;
-Leitura dos arquivos do Google Classroom (Sociologia para o Ensino
Médio, PDF).
Física

-Leis de Newton (Primeira e terceira leis.) [Apostila 2 - Frente A]
-Principais forças da mecânica (Peso, normal, tração, elástica e atrito.)
[Apostila 2 - Frente A e Apostila 3 - Frente A]
Para todos os conteúdos, estudar o conteúdo do caderno e resolver as
listas de exercícios dadas em aula.

Arte

Arte Romana
Arte Bizantina
Arte Românica
Para estudos: Consultar registros no caderno e material compartilhado
via Google Sala de Aula.

Gramática

Concordância Verbal;
Concordância Nominal;
Concordância por Silepse;
Plurais
Interpretação de texto;
Processos de Leitura.

Matemática

Apostila 2 - Geometria
. Circunferências - págs. 4 à 15
. Posições relativas entre reta e circunferência
. Ângulos em uma circunferência
. Relações métricas na circunferência
. Polígonos regulares inscritos na circunferência
Apostila 3 - Álgebra
. Função Quadrática - págs. 4 à 12
. Definição de função quadrática
. Valor da função quadrática em um ponto
. Zeros da função quadrática

Biologia

Apostila 3 - Frente B - Capítulo 1.
Os ácidos nucleicos e a síntese de proteínas:
- Classificação e Constituição;
- DNA;
- Duplicação do DNA;
- RNA;
- Tipos de RNA;
- Os genes e a síntese de proteínas;
- Formação da cadeia polipeptídica;
- As mutações e o material genético.

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

