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.
2ª feira
12/11

3ª feira
13/11

4ª feira
14/11

4ª feira
21/11

5ª feira
22/11

Português

História

Geografia

Matemática

Arte

Espanhol

Ciências

Inglês

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

Cadernos 4 e 5
Interpretação de texto
Crônica Jornalística
Coerência e coesão textual
Tirinhas / Cartum / Charge
Artigo de opinião
Concordância verbal
Manifesto
Concordância Nominal

Arte
12/11
História

HQ: Histórias em quadrinhos; HQ: sucesso no mundo todo; O desenho animado;
Arte de morar e de vestir: O homem e seu abrigo; Arte e urbanismo.
África luta pela independência,

13/11

A autodeterminação dos povos
A independência da África
A ditadura civil-militar brasileira,
Tempos sombrios,
Primeiros tempos de autoritarismo (1964-1968),
Os anos de chumbo (1969-1978),
O regime em crise (1978-1985)
O Brasil no fim da ditadura,
O Brasil do século XXI,

Espanhol
13/11

capítulo: ¡Salud!
Imperativo Negativo págs. 15 e 16.
Capítulo: Colores de latinoamérica
Imperativo Afirmativo págs. 11, 12 e 13.
Capítulo: Las muchas Españas
Pronombres relativos págs. 26 e 27.

Geografia
14/11

Apostila 4 - Fome e Pobreza
Apostila 5 - Divisão internacional do Trabalho - Globalização
Nova Ordem Mundial - Questão Demográfica e Desenvolvimento Sustentável

Ciências
14/11

Apostila 4:
● Ondas Sonoras;
● Ondas eletromagnéticas.
Apostila 5:
● Reações químicas e classificação de uma equação;
● Balanceamento de equações químicas;
● Ácidos, bases, sais e óxidos.

Matemática
21/11
Inglês
21/11

Razões trigonométricas
Perímetros, áreas e volumes
-

1. Have you attended the lecture?
vocabulary on pages 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
2. Let's save our planet.
Vocabulary on pages: 4, 5, 8, 9,14, 15, 16.
Grammar: 7, 11, 12, 13, 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

