Senhores pais,
Seguem as datas das nossas avaliações formativas do 1º 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 testes. Nesses dias,
além das provas previstas, os alunos terão aulas normais.
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Física

Literatura

Geografia

Matemática I

*********

IMPORTANTE
●

Provas substitutivas serão aplicadas no dia 24 e 25 de abril, e devem ser solicitadas
até o dia 23/04 impreterivelmente na coordenação do Colégio e somente com a
apresentação de atestado médico, não será preciso pagar a taxa de R$ 60,00 por
avaliação.

Disciplina
História

Conteúdos
Temas para a avaliação trimestral:
1. América contemporânea: os Estados Unidos no século XX.
2. América contemporânea: América Latina (formação histórica).
3. América contemporânea: América latina no século XX (problemas
internos e externos)
4. América contemporânea: América Latina e guerra fria (revoluções,
golpes de estado e lutas sociais).
5. América contemporânea: revolução cubana, causas e efeitos.
6. América contemporânea: revolução mexicana, causas e efeitos.
Material de apoio:
A.
B.
C.
D.

Anotações do caderno
Apostila I, cap.1: estados Unidos no século XX;
Apostila I, cap. 2: América latina: movimentos e revoluções.
Documentário: Utopia e Barbárie (YouTube).

E. Documentário: Cuba and the cameraman (N
 etflix).
É recomendado que os alunos leiam os capítulos e, em seguida, façam
anotações no caderno que destaquem os pontos mais importantes do texto
(fichamento).
Biologia

Matemática II

Física

Química

- Conceitos genéticos, como dominância, recessividade, homozigose, heterozigose,
autossômico, fenótipo e genótipo;
- 1ª Lei de Mendel;
- Heredogramas;
- Dominância incompleta e codominância;
- Alelos letais;
- Polialelia;
- Sistema ABO e Fator Rh;
- 2ª Lei de Mendel;
- Interação gênica;
- Epistasia;
- Herança quantitativa;
- Genes ligados (Linkage);
- Mapeamento cromossômico.

Todo o conteúdo de revisão trabalhado neste 1º trimestre, a saber:
- Cálculo numérico: resolução de expressões numéricas envolvendo
números reais;
- Notação científica;
- Cálculo algébrico: valor numérico e simplificação de expressões
algébricas através de técnicas de fatoração;
- Obtenção da fração geratriz de dízimas periódicas simples e compostas;
- Racionalização de denominadores;
- Resolução de equações e problemas de 1º e 2º graus em IR;
- Resolução de inequações de 1º grau em IR;
- Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º graus e de problemas
correspondentes.
Circuitos elétricos / Eletromagnetismo (Caderno 11)
• Interpretação de medidas elétricas [Capítulo 1]
• Análise de circuitos elétricos [Capítulo 1]
• Estudo do eletromagnetismo [Capítulo 2]
• Análise da força e da indução magnética [Capítulo 3]
Além de todo o conteúdo dado no caderno.

Capítulos 1, 2, 3 e 4
● Reação de esterilização;
● Hidrólise ácida;
● Reação de saponificação;
● Polimerização por adição e condensação;

● Ozonólise;
● Oxidação Branda e Enérgica;
Literatura

●

Modernismo (material de apoio das aulas de aceleração)
○ Introdução
○ Momento histórico
○ Características Gerais ( influências das Vanguardas Europeias)

●

Modernismo - Primeira Geração
○ Características gerais da 1a. geração
○ Poesia e Prosa (características individuais dos principais autores
da poesia e da prosa)

●

Modernismo - Segunda Geração
○ Características gerais da 2a. geração
○ Poesia e prosa (características individuais dos principais autores
da poesia)
○ A prosa da segunda Geração moderna (urbana, regionalista e
intimista)
○ Características individuais dos principais prosadores da 2a.
geração
Livros:
○ Angústia - Graciliano Ramos
○ Claro Enigma - Carlos Drummond de Andrade

●

Gramática

GRAMÁTICA:
PRONOMES: (Apostila 11 Cap 1)
DEMONSTRATIVO;
RELATIVO;
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: (Apostila 11 Cap 2)
DIVERSOS

Geografia

Inglês

Apostila 1 Cap 2, 3 e 4
● Globalização
● Blocos econômicos
● Comércio Mundial
● Comércio exterior brasileiro
● OMC
● Crise na zona do Euro
Apostila 1 ( capítulos 1 e 2 )
_ compreensão de textos

Matemática I

Ciências Humanas

redação ( o texto sobre sonhos enviado pelo classroom
reported speech

Caderno + Google Classroom - Álgebra
● Números Complexos
○ Produto, Quociente
○ Potenciação e Radiciação
● Polinômios
○ Adição, Subtração e Multiplicação
○ Divisão pelo Método da CHave
○ Divisão pelo Método Briot-Rufini
○ Relações de Girard

●
●
●
●
●
●

Sociabilidades Feudais (estratificação social)
América Latina
“Protágoras”, Platão
A constituição dos espaços urbanos
Luta de classes
Glossário de Filosofia

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

