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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12/11

3ª feira
13/11
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Arte
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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

Gênero Textual:
Crônica com Diálogo Argumentativo (Págs. 4-9 e 12-14)
Linguagem Figurada: Personificação / Metonímia / Sinônimos (Págs. 9-12)
Discurso Direto e Discurso Indireto (Págs. 16-18)
Gramática:
Sujeito e Predicado (Págs. 27 e 28)
Tipos de Predicado - Predicado Nominal e Predicado Verbal (Págs. 29-35)

Arte
12/11

O espaço na pintura: Composição; Representação do espaço; Perspectiva.
Textura e gravura: Textura e estampa; Gravura.
A escultura: Arte tridimensional; Montagens.

História
13/11

Apostila 5
Cap. 1 - Expandindo as fronteiras na América, págs 6 à 25;
Cap. 2 - A corrida do Ouro, págs 33 à 45.

Espanhol
13/11

Capítulo: ¿Vas a viajar en las vacaciones?
Perífrases de futuro págs. 12 e 13.
Acentuação págs. 16 e 17.
Capítulo: Oiga, por favor…
Tratamiento Formal e informal págs. 11,12 e 13.

Capítulo: ¡Qué comida más exquisita!
Diminutivo Págs. 25,26 e 27.
Geografia
14/11

Apostila 5
Capítulo 1 - As regiões brasileiras
O que é região? pág. 5-6
Regionalização do território brasileiro pág. 6-10
Regionalização e formação histórico-territorial do Brasil pág. 12-13
As estreitas ligações entre as três regiões pág. 14-15
Capítulo 2 - Nordeste
Breve histórico pág. 25-28
Meio físico pág. 29-31
Sub-regiões do Nordeste pág. 32-37
O “novo” Nordeste pág. 40-41

Ciências
14/11

Apostila 4
● Capítulo 1: Aves (Penas, asas e esqueleto; Como as aves se alimentam; A
respiração das aves; Circulação e excreção; A reprodução) e Mamíferos
(Nutrição; Respiração, circulação e excreção; Sistema Nervoso; Reprodução;
As ordens de mamíferos).
Apostila 5
● Capítulo 1 e 2: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas
(Características gerais; Reprodução; Angiospermas: raiz, caule, folhas, flores,
frutos e sementes).

Matemática
21/11

Inglês
21/11

Caderno 5:
Proporcionalidade, Razão: páginas 4 à 12;
Propriedade fundamental da proporção: páginas 13 à 17;
Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais: páginas 18 à 23;
Regra de três simples: páginas 31 à 40;
Regra de três composta: páginas 45 a 53;
Registros do Caderno. Google for Education.
There to be;
How many-How much;
a few- a little;
Have or Has;
Preposition of place;
Wh- questions;
Immediate future (going to);
in-on-at;
Simple past (was-were)

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

