Comunicado 124/2018
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 2º ano do Ensino Médio.

Guarulhos, 21 de junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 06 de
agosto a 13 de agosto, conforme cronograma abaixo.
2º Trimestre/2018
Datas
06/08 (2ª feira)
06/08 (2ª feira)
07/08 (3ª feira)
07/08 (3ª feira)
08/08 (4ª feira)
08/08 (4ª feira)
09/08 (5ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)
10/08 (6ª feira)
13/08 (2ª feira)
13/08 (2ª feira)

Disciplinas
Língua Inglesa
História
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Arte
Física
Biologia
Química
Matemática
Geografia
Filosofia
Sociologia

Conteúdos para as Avaliações
Professor: Marcos Zanotti
Disciplina: Língua Inglesa
Nº dos Capítulos: Caps 7 a 11
Orientações: Refazer exercícios do Geekie One, pois alguns estarão na prova.
Tópicos: green anergy, artificial ontelligence, betetr life, coding and literature. Revisar
conditionals (zero, first and second) and relative pronouns.
Professor: Vandeicol Salviano Sabino
Disciplina: História
Capítulos: Estudar os capítulos 12, 13 e 14.
Obs.: estudar os slides e refazer todos os exercícios.
Professora: Vivian Santana Paixão
Disciplina: Língua Portuguesa
Capítulos: Gramática: Capítulo 5: Predicado; Capítulo 6: Tempos relacionados ao verbo –
complementos verbais; agente da passiva, adjunto adverbial; Capítulo 7: Tempos relacionados ao nome
– adjunto adnominal; complemento nominal; aposto; vocativo; Capítulo 8: Período composto; Capítulo 9:
A coordenação; Capítulo 10: Orações coordenadas; Capítulo 11: A subordinação; Capítulo 12: Orações
substantivas; Capítulo 13: Orações Adjetivas.
Literatura: Capítulo 4: Romantismo brasileiro: prosa indianista e histórica; Capítulo 5: Romantismo
brasileiro: prosa urbana e regional; Capítulo 6: Realismo e Naturalismo na Europa; Capítulo 7: Realismo

brasileiro; Capítulo 8: Machado de Assis; Capítulo 9: Naturalismo brasileiro; Capítulo 10: Parnasianismo;
Capítulo 11: Simbolismo.
Produção Textual: Capítulo 5: :Texto Narrativo – Tipos de discurso; Capítulo 6: Conto; Capítulo 7: Texto
argumentativo; Capítulo 8: Estratégias argumentativas; Capítulo 9: Anúncio publicitário; Capítulo 10:
Resenha Crítica; Capítulo 11: Cartas argumentativas de solicitação e de reclamação; Capítulo 12: Carta
aberta e manifesto. Texto dissertativo
Livro: História do Cerco de Lisboa – José Saramago
Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Capítulos: 08, 09, 10, 11, 12 e 13
Materiais: Para a avaliação será necessário trazer uma folha de papel Canson A4, lápis HB, 6B.
Aquarela, pote para água, pano e pincéis ou giz pastel ou canetas hidrocor coloridas.
Professor: Cesar Lopes
Disciplina: Física
Capítulos: de 21 até 26 - Conceitos de termologia, e termometria; Conhecimentos de calor, e de estados
físicos; Mudanças de estado e energia calorífica; Mudanças de fase e trocas de calor.
Professora: Elaine Cristina Martins Kozuki
Disciplina: Biologia
Capítulos: 10 A diversidade da vida; 11 A classificação moderna na Biologia e os reinos dos seres vivos;
12 Vírus – Características gerais e classificação; 13 Doenças causadas por vírus;
14 Reino Monera – arqueobactérias e bactérias; 15 Bacterioses; 16 Reino Protoctista – Protozoários:
morfofisiologia e reprodução; 17 Doenças causadas por protozoários; 18 Reino Protoctista – Algas:
características, classificação e reprodução.
Orientações: Atenção aos critérios de classificação, montagem e analise de cladograma, processos de
reprodução, doenças – agente etiológico, nomenclaturas, contaminação e prevenção. Retome os
registros (de classe e pessoais) e as tarefas.
Professor: Marcio Caldas Damiani
Disciplina: Química
Capítulos: 10 ao 22.
Orientações: Equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio, e pH e pOH, oxidação e redução, agentes
oxidantes e redutores, pilhas, introdução a Química Orgânica, classificação de carbonos, fórmula
molecular e nomenclatura de hidrocarbonetos.
Professor: Fernando Jordão Romeiro
Disciplina: Matemática
Capítulos: Matemática I (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16); Matemática II (6, 7, 8, 9, 10 e 11).
Orientações: Procurem refazer as questões.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Capítulos: 14, 15, 16
Conteúdos: globalização - origem e características,
desenvolvimento mundial geopolítica – ordens mundiais.
Orientações: Estudar as anotações do caderno.

principais

organizações

internacionais,

Professor: João Dorival da Veiga Guimarães
Disciplina: Filosofia
Capítulos: 6 a 12.
Conteúdos: Meios de comunicação de massa e indústria cultural, sociedade da informação, alienação e
razão instrumental, tecnologia e poder na globalização, estética e Indústria Cultural.
Orientações: Assistir às vídeos aulas, anotando o que de principal for abordado, refazer os exercícios
propostos, e lembrar-se das aulas expositivas.
Professor: João Dorival da Veiga Guimarães
Disciplina: Sociologia
Capítulos: 6 a 11.
Conteúdos: Novas formas de organização do trabalho; o trabalho nos dias de hoje; a sociologia e a
centralidade do trabalho em questão; capital e trabalho, definições de cultura e etnocentrismo e
identidade cultural.
Orientações: Assistir às vídeos aulas, anotando o que de principal for abordado, refazer os exercícios
propostos, e lembrar-se das aulas expositivas.
Atenção! Para o período que antecede as provas procure dormir no mínimo 8 horas por noite e
confira o seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão,
régua e compasso), pois não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos durante a
aplicação.
As avaliações terão duração de no mínimo 50 minutos (uma aula) e no máximo 100 minutos (duas
aulas), portanto recomendamos atenção aos horários de início e término das mesmas. As aulas antes e
após a aplicação das avaliações ocorrerão normalmente, com revisão dos conteúdos pensando na
preparação para as Avaliações de Recuperação Intensiva e destaque dos pontos primordiais
considerados elos entre conteúdos. Portanto, solicitamos especial atenção quanto à pontualidade e
controle dos atrasos.

Bom estudo e boa prova!

Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

