Chapecó, 13 de novembro de 2017
Prezados pais/responsáveis,
Como é do conhecimento de todos, iniciaremos a 2ª. etapa de avaliações, do 4º bimestre para os alunos de 6º ao 9º ano.
Segue abaixo o calendário com os conteúdos da mesma.

DISCIPLINA

VALOR

REDAÇÃO

10,0
Pontos

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

10,0
pontos

10,0
Pontos

ESPANHOL

10,0
pontos

GEOGRAFIA

10,0
pontos

HISTÓRIA

6º ano (22/11) - Anúncio de Campanha
7º ano (22/11) - Dissertativa - argumentativa
8º ano (20/11) - Dissertativa - argumentativa
9º ano (22/11) - Dissertativa - argumentativa
Todas as turmas 21/11
6º ano - Interpretação, preposição e conjunção
7º ano - Interpretação, complemento nominal e vozes verbais
8º ano - Interpretação e tipos de argumentos
9º ano - Interpretação e pontuação
Todas as turmas 22/11
6º ano expressões algébricas, páginas 202 até 208
7º ano superfície e volume. Páginas 210 até 230
8º ano área e volume. PG 206 até 228
9º ano. Estatística.
Todas as turmas 20/11
6º ano: pg 90 ate 92 - uso do muy y mucho, pg 100 ate 102 - prendas de vestir,
pg 106 ate 108 - verbo gustar y pronomes
7º ano: pg 102 e 103 - medios de transporte, pg 105 - preterito perfecto compuesto,
pg 106 e 106 - haber y tener
8º ano: pg 129 e 130 - presente do subjuntivo e 147 e 148 - particula cuando
9º ano: pg 142 ate 144 - tiempos verbales, pg 153 ate 155 - los conectores pero,
sino, y, ni y o, pg 162 ate 165 - los conectores si y porque
Todas as turmas 21/11
6° - cap. 11 Paisagens Vegetais da Terra e cap. 12 Questões ambientais.
7° - cap. 11 Região Sul e cap. 12 Economia e relações internacionais do Brasil.
8° - cap. 11 Globalização e sociedade e cap. 12 Globalização e consumo.
9° - cap. 11 Regiões polares.

10,0
pontos

INGLÊS

CONTEÚDO

10,0
pontos

6° ano(16/11) - cap. 11 Romanos e cristãos, e cap. 12 Bárbaros e Bizantinos.
7° ano(20/11) - cap. 12 Escravidão na América Portuguesa.
8° ano(17/11)- cap. 12 O império do café e a Proclamação da República, cap. 13
Neocolonialismo europeu, e cap. 14 As primeiras décadas da República Brasileira.
9° ano(16/11) - cap. 13 Desafios do mundo globalizado, cap. 14 Os governos da
redemocratização no Brasil.
Todas as turmas dia 16/11
6º ano- pg. 95 To be affirmative, negative, interrogative forms; pg. 99-103 Weather
7º ano - pg. 103 a 109 Going to: affirmative, negative, interrogative forms
Subject pronouns
Possessive adjectives

8º ano - Tempos verbais: presente, passado, futuro, condicional, presente contínuo
e passado contínuo.
9º ano - Tempos verbais: presente, passado, futuro, condicional, presente
contínuo, passado contínuo e presente perfeito.
CIÊNCIAS

10,0
pontos

ENSINO

10,0

RELIGIOSO

pontos

Todas as turmas dia 17/11
6 ano - cap. 14 (água e seres vivos)
7 ano - cap. 20 e 21 (raiz, caule, folha e flor)
8 ano - cap. 17 (desenvolvimento e maturidade)
9 ano - cap. 9 (química- substâncias do dia a dia)
Todas as turmas 23/11
Todas as turmas capítulos 15 e 16 do livro.

As provas de 2ª chamada acontecerão dia 24/11 através de atestado médico, entregues a Orientadora
Escolar. Lembramos que a taxa para reposição de prova, sem atestado ou justificativa é de R$ 25,00.
Provas de superação acontecerão nos dias 29 e 30/11:
No dia 29/11 será aplicado o Caderno 01, abrangendo as disciplinas de
PORTUGUÊS, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ESPANHOL E ENSINO RELIGIOSO.
No dia 30/11 será aplicado o Caderno 02, abrangendo as disciplinas de
HISTÓRIA, INGLÊS, MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA E REDAÇÃO.

Atenciosamente,
Profª. Grazieli Selhorst

Coordenadora Pedagógica EI e EF

Profª Rute Keller Ferreira

Orientadora Educacional EF II

