ESCOLA ADVENTISTA CAMPO DE FORA
CALENDÁRIO DE PROVAS DE RECUPERAÇÃO 1º Bimestre
São Paulo, 5 de abril de 2018.
Srs. Pais e responsáveis:
Atenção para as datas do calendário de recuperações do 1 o bimestre. Solicitamos que os alunos evitem faltas e atrasos. As provas ocorrerão no período normal de aulas.
Os alunos que faltarem nessas datas deverão comunicar a Orientação Educacional (SOE) imediatamente e só poderão fazer a prova mediante atestado médico.

7º ano A
Disciplina

Data
Recuperação

Ciências

09/04

Religião

09/04

Inglês

10/04

Português

10/04

Geografia

11/04

Matemática

13/04

História

13/04

*Calendário sujeito a alterações.

Conteúdo

Estudar – Seu lugar no ambiente - capítulos 1, 2 e 3. Ecologia: interação total capítulos 4, 5 e 6. Estudar o livro didático, registros do caderno e atividades
desenvolvidas em laboratório.
Estudar – E Deus visitou a Terra. Caminho real. Vitória no deserto e Grupo de Elite.
Estudar – Instrumentos, Can, palavras interrogativas, família, gerúndio, verbos no
presente simples. Págs: 10, 11, 14 (ex. 7) e (Super structure), 20, 21, 23, 24 ,25 (Super
structure), 30 , 31 , 118, 119. Atividades no caderno.
Estudar – Analise de Fábulas, características subjetivas e objetivas da personagem,
texto e parágrafo, tipos e gêneros textuais, enunciado e frase, intencionalidade,
contextualização, recursos da linguagem, função emotiva da linguagem, gradação,
frase, oração e período, ortografia - Capitulo 1- pag. 8 a 36. Análise de poema,
elementos do poema, função poética, sentido denotativo e conotativo, linguagem
referencial, personificação, antítese, metáfora, subjetividade, ortografia: acentuação cap. 2 págs. 37 a 57. Texto e uso da língua. Leitura e Atualidades- fichas: 1 a 5.
Almanaque- unidade 1 e atividades no caderno.
Estudar –Unidade 1- cap. 1, 2 e 3- O território brasileiro, e atividades no caderno.
Estudar – Múltiplos e Máquinas, Divisibilidade, Critérios de Divisibilidade, Números
Primos, Múltiplos Comuns e Operação com fração- livro pág. 06 a 35. Multiplicação e
divisão de frações, Multiplicação e divisão de decimais, Números Negativos- livro págs.
35 a 48 e 95 a 105. E atividades no caderno.
Estudar – Cap.1- A origem do mundo Islâmico. Cap. 2- Sociedade e Cultura Feudal.
Cap. 3- Cruzadas. Cap. 4- Renascimento e Reforma. E atividades no caderno.

