CIRCULAR 97/2018 - Avaliações Formativas
2º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais

Prezados pais,
Seguem as datas das nossas avaliações formativas do 3º 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.
Nesses dias, além das provas previstas, os alunos terão aulas normais.
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Conteúdos:
Português

Caderno 5, páginas 10 até 33:
- letra L no meio e no final da sílaba;
- pontuação;
- letras S e SS;
- letra S com som de Z;
- interpretação de texto.

Geografia

Caderno 5, páginas 4 até 24:
- endereço;
- guia de ruas;
- serviços de rua;
- o trânsito;
- a paisagem.

Espanhol

En el zoológico, págs 6 a 14.
En el vestuário, págs 5 a 14.

História

Caderno 5, páginas 4 até 16:
- direitos das crianças;
- juntos na sala de aula;
- crinaças d eoutros lugares;
- aprendendo a ser cidadão.

Inglês

Breakfast and human body, pages 5 to 22.

Matemática

Caderno 5, páginas 4 até 12:
- situações com subtração e adição;
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Ciências

algoritmo usual da subtração.

Caderno 5, páginas 4 até 15:
- invenções, olhos e orelhas.

IMPORTANTE:
●
●
●

Provas substitutivas serão aplicadas no dias 27 e 28 de novembro, e devem ser solicitadas até o
dia 27/11, impreterivelmente na coordenação do Colégio, via agenda.
Somente com a apresentação de atestado médico, não será preciso pagar a taxa de R$ 60,00.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
lilian.mariano@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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