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

Operações com monômios e polinômios.
Produtos notáveis
Área e perímetro de figuras planas. (Expressões algébricas)
-

-

Geografia
21/08

Unit: Which Ocean Is Larger?
1. Adjectives pages 22, 23
2. Comparative forms, page 21.
Unit: The Best Project.
1. Adjectives, comparative and superlative, page 9
2. superlative forms, pages 7 and 10
3. who and which, page 11
4. Our body parts, pages 7 and 11.

Ap 2 - Cap 4 • México e América Central - México - América Central
Ap 3 Cap 1 - África e suas características

Arte
21/08

História
22/08

Corpo em movimento: Representação do movimento, futurismo,
performance e arte corporal
O registro da história
Sonho e imaginação: Surrealismo
Para estudos: Consultar registros no caderno e material compartilhado
via Google Sala de Aula.
Neocolonialismo:
Características;
Motivos;
Objetivos;
Justificativas;
Darwinismo social
Conferência de Berlim.

Espanhol
22/08

Capítulo: Las historias de muchos
Letras B y V pág. 26
Capítulo: Las historias de algunos
Discurso directo e indirecto págs 9, 10 y 11.
Letras G y J págs. 11 y 12.

Português
23/08

Estrutura de um texto dissertativo - argumentativo (Texto de opinião)
Vozes verbais
Interpretação de texto

Ciências
23/08

Apostila 3 - Capítulos 1, 2 e 3.
-

-

A pele ( Proteção do corpo, Pelos, glândulas e suor);
Ossos e músculos ( O esqueleto humano, As articulações, Os
ossos do crânio, Os ossos do tronco, Os membros superiores e
inferiores, Os músculos, Como os músculos funcionam, Cuidado
com os esteróides anabolizantes);
Os sentidos ( Visão, Problemas da visão, Audição e equilíbrio,
Poluição sonora e problemas de audição, Olfato, Gustação).

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

