Senhores 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.
Todas as avaliações apresentarão questões dissertativas e objetivas. Nesses dias,
além das provas previstas, os alunos terão aulas normais.
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AIAAvaliação
Integrada de
Aprendizagem

IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas nos dias 23 e 26 de novembro, e devem ser
solicitadas até o dia 22/11, 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:

Português
12/11

Características do Anúncio Publicitário ( Linguagem, construção, público-alvo)
Complemento Nominal
Adjunto adverbial
Interpretação de texto
Características e construção do texto teatral
Elementos da narrativa
Vocativo
Aposto
Intertextualidade
Figuras de linguagem

Arte
12/11

Arte e abstração: Arte abstrata; Ritmo e composição; Arte concreta no Brasil.
Arte e forma tridimensional: Escultura abstrata; Forma e movimento.
Arte e ideias: Arte conceitual.

História
13/11

O governo de Pedro
Começo do Segundo Reinado
Agropecuária: base da economia
Modernização e suas contradições
Teorias racistas e a imigração europeia
A Guerra do Paraguai e o fim da escravidão,
Crises no Segundo Reinado
Guerra do Paraguai
O Exército brasileiro
Fim da escravidão
A Proclamação da República
Razões internas para o fim da monarquia

Espanhol
13/11

Capítulo: las cosas, ¿quiénes las inventaron?
Pronomes complemento direto págs. 9, 10 e 12.
Capítulo: No todos somos iguales.
Pronomes de complemento indireto págs. 11, 12 e 13.
Capítulo: Escribiendo También nos comunicamos
Pretérito Pluscuamperfecto págs. 25,26 e 27.
Preposição Pág. 28.

Geografia
14/11

Índia - Paquistão
Sul da Ásia - Sudeste da Ásia
Clima de Monções - Fundamentalismo Islâmico - Islamismo

Ciências
14/11

Apostila 4
● Capítulo 1: Sistema Nervoso (A comunicação entre os neurônios; A
Organização do Sistema Nervoso; Problemas e Cuidados).
Apostila 5
● Capítulo 1, 2 e 3: Sistema Genital (Os órgãos genitais masculinos e femininos;
O ciclo menstrual; A gravidez), Evitando a Gravidez (Camisinha; A pílula e
outros anticoncepcionais hormonais; DIU; Esterilização; Abstinência periódica) e
Doenças Sexualmente Transmissíveis (Gonorreia; Sífilis; Herpes Genital;
Infecção por clamídia; Condiloma acuminado; Candidíase; Hepatite B ; Aids;
Tricomoníase).

Matemática
21/11
Inglês
21/11

Gráfico de setores
Área e perímetro de figuras planas
Volume de sólidos geométricos
1.

Will the future be better?
_ Wh questions. Pages 7, 17.
_ Simple future. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2. We´ll have a turkey, won´t we?
_ Tag questions ( present, past and future ) 7,9, 12.
_ Borrow / lend 7, 13.
_ Vocabulary on page 8.
_ Reading and writing on pages 15.

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

“ Nossos maiores esforços devem estar concentrados no desenvolvimento de
nosso caráter que, assim como as raízes que sustentam as maiores árvores, é
normalmente invisível para os outros. À medida que cultivamos as raízes,
começamos a ver os frutos.”
Stephen R. Covery

