ORIENTAÇÕES PARA AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS
⇒ Conferir as anotações de: lições de casa, trabalhos, pesquisas, projetos, materiais para aulas
práticas, comunicados para os pais na agenda escolar e no site do colégio;
⇒ Providenciar o material: livro didático, caderno, estojo completo e o dicionário bilíngue;
⇒ Refazer em casa exercícios feitos em sala de aula;
⇒ Criar o hábito de estudar diariamente para que na próxima aula o aluno consiga esclarecer
possíveis dúvidas;
⇒ Ter pontualidade na entrega de tarefas completas, trabalhos ou qualquer outro tipo de solicitação.
Ressaltamos que os trabalhos fora do prazo acarretarão em perda de nota, sendo permitida a
entrega na aula seguinte, não havendo outra oportunidade, sendo que para estes casos serão
atribuidas a nota zero;
⇒ Ler e interpretar os conteúdos com muita atenção, organizando as principais ideias abordadas na
sala de aula. Em caso de duvidas é fundamental que o aluno esclareça com o professor;
⇒ Fazer atentamente as correções das atividades ministradas pelo professor;
⇒ Estudar para as avaliações com antecedência, para que tenha tempo hábil para tirar dúvidas antes
das provas;
⇒ Estabelecer um local adequado (iluminado e silencioso) para o estudo;
⇒ A disciplina em sala de aula é importante para o bom desempenho e entendimento do conteúdo;
⇒ Não haverá revisões de conteúdos na semana que antecede as provas. O professeror realizará as
revisões nas aulas ao longo dos bimestres;
⇒

Em dias de provas não será permitido o empréstimo de materiais (caneta, lápis e borracha).

ATENÇÃO!!!
A PARTIR DA PRÓXMA SEMANA O LIVRO DE ESPANHOL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES QUE VALEM ATÉ 5,0 PONTOS PARA COMPOSIÇÃO DA MÉDIA.
TODOS OS ALUNOS DEVERÃO PORTAR SEU MATERIAL PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO NA
APRENDIZAGEM E NO BOM DESEMPENHO DA DISCIPLINA.

Um ótimo 2017 para todos! – Professora Elaine (Espanhol) – 31/01/17

Relembramos o livro para compra de Espanhol: Ventana – Editora Santillana – 2ª Edição.
OBS: Comunicamos que houve mudança pedagógica no material Ventana, portanto, não serão aceitas e
utilizadas as versões anteriores, seguem as ilustrações das novas capas.
(6º ano – volume 1);

(7º ano – volume 2);

(8º ano – volume 3):

(9º ano – volume 4).

