AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
7º ANO- 1º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 12 de abril de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I

GRUPO II

03 de maio de 2018 (quinta-feira)

04 de maio de 2018 (sexta-feira)

Língua Portuguesa – Interpretação de texto. Questões

Artes - Arte rupestre; A figura feminina na pré-história; A

referentes aos livros de leitura obrigatória do 1º trimestre.

representação humana: - Na pré-história; -No Egito; -

Verbo, advérbio, uso do G/J, acentuação.

Renascimento; - Cubismo. Grafite de vários tempos;
Proporções do corpo humano; Arte popular; Pintura Naif.

Matemática – Números inteiros. Números Racionais.

História – O Império Romano do Oriente; O mundo árabe

Potenciação e radiciação. Geometria: ângulos e retas.

na Idade Média; A Europa após a queda de Roma; O
sistema feudal.

Inglês – Degrees of comparative, superlative, present

Geografia

continuous, prepositions of time (in, on, at), simple

características

present.

relevo), colonização do Brasil.

-

Regiões
naturais

brasileiras:

população,

(bioma, clima, hidrografia e

Ciências – A vida na Terra, Interações ecológicas nos
ecossistemas, A origem e evolução dos seres vivos,
Diversidade, evolução e classificação dos seres vivos.
Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória.
 Nos dias 03 e 04 de maio, os alunos poderão sair às 10h45 (matutino) ou às 16h45 (vespertino), desde que
tenham a autorização (abaixo) devidamente assinada pelo responsável.
 Os alunos deverão estar uniformizados, trazer apenas o material necessário para responder as avaliações e o
seu lanche. Os que desejarem comprar seu lanche na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 7º ano _____, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h45
(matutino) ou às 16h45 (vespertino) nos dias 03 e 05 de maio de 2018, após o término da avaliação globalizada.
________________________________________________________
Assinatura do responsável

ESTE DOCUMENTO NÃO AUTORIZA O ALUNO A SAIR SOZINHO DA ESCOLA. PARA ISSO, ELE PRECISA TER A CARTEIRINHA DE
LIBERAÇÃO FEITA NA SECRETARIA.

