Cronograma de Avaliação do 7º ANO
Votuporanga, 12 de setembro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção aos recados.
 Período de Avaliações nos dias 19 a 27 de setembro. Abaixo encontram- se as datas e os conteúdos a serem estudados.
As avaliações acontecerão no período final das aulas, a partir da 10h até 12h. A frequência às aulas regulares é
indispensável no processo de aprendizagem. Fiquem atentos quanto aos atrasos, faltas, datas e conteúdos.
 Os alunos durante o período de avaliação terão aulas correspondentes aos horários do dia, sendo necessário trazer
o material. Após o intervalo acontecerão as avaliações, sendo que não estarão dispensados para irem embora.
 Aproveitamos para lembrar que o único motivo da prova substitutiva é em caso de doença com a apresentação de
atestado médico que deve ser apresentado na secretaria com até 48h após a prova.
 Segue também as datas das respectivas devoluções das notas, que estarão disponíveis no site para consulta.
 Durante a avaliação o aluno usará apenas lápis, borracha e caneta. As mochilas permanecerão na frente da sala, caso
o aluno aja em desacordo com as regras pré-estabelecidas e seja comprovado atitude de colas, a prova será retirada e
a nota será zerada sendo o pai avisado da ação do filho.
 Período de recuperação: Acontecerão nas aulas do professor. Portanto, não atrase. As demais aulas seguirão normais.
Para os alunos que não estão de recuperação farão as provas como atividades podendo aumentar as notas. Para a
recuperação cairá o conteúdo do bimestre todo (conteúdo das duas provas)
Disciplina

Conteúdo

Prova

Redação
Espanhol

Livro de todos os textos 78-90
Interpretación de texto- pode-se responder em português na
avaliação /En el Restaurante/ Clasificados /Dialogo en el Banco
Comidas y Bebidas/ Pronombres Reflexivos / Pesos y Medidas
Verbos Reflexivos / Formas Nominales: Infinitivo, Participio y
Gerundio
Formação da Espanha. / Certidão de nascimento do Brasil. / Formação
do Reino da Espanha. / Viagem de Colombo e suas consequências.
Portugueses e Espanhóis dividem o mundo /Outros Navegadores.
Significado da palavra índio. / Povos Maias e Astecas.
Plano Cartesiano / Funções algébricas / Proporções: GDP e GIP
Regra de três simples e composta.
Unidades 5 e 6
Capítulos 8 e 9: Região Nordeste e Centro-Oeste. Estudar bem o
turismo, economia, as zonas fronteiriças, extrativismo mineral e
vegetal. Mais caderno e aulas expositivas.
Instrumentos Musicais - p. 28 – 33 / Trajes Típicos - p. 34 - 35
As notas musicais - p. 36 – 38 / Perspectiva e projetos - p. 38 – 41
Mamíferos e Aves pag 120 a 144
Todo conteúdo de Basquetebol
Páginas 120-145
Será avaliado em sala de aula

Historia

Matemática
Inglês
Geografia

Artes
Ciências
Ed. Física
Português
Religião

Recuperação

20/09
21/09

Entrega
da nota
27/09
27/09

21/09

27/09

01/10

24/09

27/09

02/10

24/09
25/09

27/09
27/09

02/10
03/10

25/09

27/09

03/10

26/09
26/09
27/09
----------

01/10
01/10
01/10
01/10

04/10
04/10
05/10
05/10

------01/10

