Cronograma de Avaliação do 7º ANO
Votuporanga, 07 de junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção aos recados.










Período de Avaliações nos dias 14 a 20/06. 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, e não estarão dispensados para ir embora.
Aproveitamos para lembrar que o único motivo da prova substitutiva é em caso de doença com 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 cola, 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. Os alunos
que não estão de recuperação farão as provas como atividades avaliativas, podendo aumentar as notas. Para a recuperação cairá
o conteúdo do bimestre todo (conteúdo das duas provas).
Disciplina

Português
Religião
Espanhol

Conteúdo

Livro páginas 60 até a 90.
Os alunos serão avaliados com atividades paralelas.
Interpretación de texto; Verbos: encantar, ir, venir
(presente do indicativo); Vocabulario: las refeciones,
los alimentos, la mesa, la cocina; Utensilios de mesa
y cocina.
Historia
Guerra dos cem anos. Peste Negra. Crise nos
feudos. Renascimento e Reforma na Europa.
Transformações Culturais e Religiosas.
Renascimento nas Cidades Italianas. Principais
nomes do Renascimento.
Matemática Ângulos; Números negativos; Operações com
números negativos (números inteiros); Problemas
envolvendo operações com números inteiros.
Inglês
Páginas 44-54
Geografia Capítulos 5 e 6 mais aulas expositivas, caderno e
exercícios propostos.
Artes
Histórias em quadrinhos - p. 19-21; Desenho de
animação - p. 22-23; Entendendo uma partitura - p.
24-27; Teatro de luz e sombra - p. 27-28;
Instrumentos musicais - p. 28-32.
Ciências
Capítulo 6 e Capítulo 7
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