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

Português

Inglês

Arte

Espanhol

Ciências

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

Geografia
21/08

Apostila 3/Caderno/Google for Education:
* Equações com duas incógnitas: páginas 4 a 11;
* Problemas envolvendo equação com duas incógnitas: páginas 18 a 20;
* Sistemas de equação com duas incógnitas: páginas 11 a 17;
* Inequação: páginas 21 a 26;
●
●
●
●
●
●

Interrogative and negative
Do/Does
Body parts
Object pronouns
Foods
Unscramble the sentences

Caderno 3:
Planícies, montanha e planalto p. 6, 7, 8, 9 e 10

Clima e massa de ar p. 14 e 15
Tipos de clima p. 16, 17, 18 e 19
Climogramas - sala de aula
Arte
21/08

História
22/08
Espanhol
22/08

Luz e sombra
Cor, luz e tintas
IMPORTANTE: Utilizarão lápis de cor. NÃO esquecer!
Para estudos: Consultar registros no caderno e material compartilhado
via Google Sala de Aula.
Cap. 1 - Os indígenas e o começo da colonização, págs. 6 a 27.
Cap. 2 - Africanos na colônia portuguesa, págs. 33 a 51.
Capítulo: Si seguimos así…
acentuación págs. 26 y 27.
Verbos regulares en futuro simple 24 y 25.
Capítulo: ¿Qué nos tocará?

Verbos irregulares en futuro simple págs. 10 y 11.
Acentuación pág. 12.
Português
23/08

Ciências
23/08

Em Gênero Textual: A notícia - principais diferenças entre a notícia, de
acordo com o veículo de informação (jornal / revista / internet).
Em Gramática: Verbo
- Usos do tempo presente;
- Formas nominais: Infinitivo / Gerúndio / Particípio.
Consultar apostila 3, caderno e materiais disponibilizados no Google Sala
de Aula.
Apostila 3 - Capítulos 1, 2 e 3 + caderno.
● Peixes ( O corpo dos peixes, Os peixes por fora, Os peixes por
dentro, A reprodução dos peixes)
● Anfíbios ( O corpo dos anfíbios, Respiração fora da água, A
circulação sanguínea, Nutrição e temperatura do corpo, Os
órgãos dos sentidos, A reprodução dos anfíbios, Os grupos dos
anfíbios)
● Répteis ( O corpo os répteis, Enfrentando as variações de
temperatura, A reprodução os répteis, Os grupos dos répteis).

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

