ENSINO MÉDIO

caros pais, chegamos ao 4º bimestre, última etapa

desta caminhada e com todas as expectativas de
realização de exames bem-sucedidos. Mas ainda falta
um pouco e serão necessários esforço e dedicação
dos estudantes para alcançarem o sucesso esperado.
Durante todas as etapas de preparação do educando,
buscamos oferecer conteúdos adequados às suas
necessidades, bem como estratégias que facilitaram o
aprendizado, por torná-lo interessante e estimulante.
Em Matemática, dentro de álgebra, os alunos
revisarão os conteúdos de matrizes; determinantes;
sistemas lineares; análise combinatória; probabilidade;
estatística, matemática financeira; números complexos
e polinômios. Dentro de geometria, revisarão os
conteúdos de geometria espacial e geometria analítica.
Em Física serão revistos os conceitos de campo
e potencial elétrico, circuito elétrico de corrente
contínua; campo elétrico; indução eletromagnética;
física moderna; além de gravitação universal,
hidrostática; ondas; movimento harmônico simples
e oscilações.
Em Química, os conceitos de funções orgânicas oxigenadas
e nitrogenadas; isomeria; reações de adição e de
substituição; reação de esterificação e de saponificação
e reações redox serão revistas, além de haver o estudo
aprofundado das reações orgânicas e biomoléculas. Os
conteúdos de cinética química, equilíbrios moleculares,
equilíbrios iônicos; oxidação-redução e radioatividade
também serão revistos.
Em Biologia, os alunos revisarão conteúdos de
morfologia e fisiologia vegetal. No campo da ecologia,
as teorias evolutivas e a história dos seres vivos;
morfologia e fisiologia vegetal e genética: polialelia e
grupos sanguíneos; interação gênica; ligação gênica;
sexo e herança genética e alterações cromossomiais.
Em Língua Portuguesa, na área de gramática, os
alunos aprofundarão a sintaxe do período simples, a
coordenação e a subordinação, bem como as classes de
palavras nos textos.
Na leitura e produção de texto, os alunos revisarão
a correspondência escrita; a argumentação; o jornal;
o texto noticioso; a crônica; a tessitura do texto; a
pontuação e as tendências atuais na produção de
textos de exames.

3ª SÉRIE - 4o BIMESTRE

Na literatura, trabalharão com o realismo/naturalismo
e o simbolismo em Portugal; a virada do século XIXXX no Brasil: parnasianismo e simbolismo; o início
do século XX; o Brasil de 1922 a 1930, a literatura
portuguesa no século XX; O Brasil de 1930 a 1945 e o
Brasil depois de 1945.
Na disciplina de História, serão revistos os conteúdos
de Brasil e a Idade Contemporânea.

Em Geografia, a revisão será feita em relação ao
Brasil e ao mundo; formação e organização políticoterritorial do Brasil e a indústria, energia; transportes e
telecomunicações; a questão urbana e o espaço rural,
população, as regiões , as grandes paisagens brasileiras
e a questão ambiental.
Em Inglês, verão Structure Review: comparatives-parallel increase.
Em Espanhol, las interjecciones; los verbos de cambio;
los muchos sentidos de quedar (se).
Esse panorama geral oferece a dimensão do
aprofundamento dos temas em cada disciplina, o que nos
leva a compreender a importância tanto dos temas quanto
das estratégias que levarão o aluno ao aprendizado e ao
sucesso dos desafios desta última etapa.

DICA:
Pais, neste bimestre seu filho participará dos vestibulares das maiores universidades do Brasil. É importante já conhecer
os locais das provas e organizar a documentação e o material necessário. Apoie-o nestes momentos finais de ansiedade,
aconselhando-o a manter uma rotina equilibrada e saudável. Estamos todos juntos nesta etapa final!

