AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
7º ANO- 1º TRIMESTRE - 2017
Emissão: Sexta-feira, 11 de agosto de 2017

CONTEÚDOS
GRUPO I
04 de setembro de 2017 (segunda-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação do livro
“Extraordinário”.
Verbo.
Concordância
verbal.
Acentuação. Pronome. Uso do HÁ ou A. Literatura.
Interpretação de texto.

GRUPO II
05 de setembro de 2017 (terça-feira)
Artes – O corpo na arte popular: arte popular, pintura naif.
A figura humana comunicando ideias. Ícones. Histórias em
quadrinhos. Mangás. Superação e habilidades especiais.
As voltas da dança. Heitor dos Prazeres. Edgar Degas.
Balé. Danças típicas. Capoeira. Dança de rua.

Matemática – Conjuntos dos números naturais, inteiros e
racionais. Geometria: ângulos, retas e áreas. Equações
do primeiro grau com uma incógnita. Sistemas de
equações do primeiro grau com duas incógnitas.

História – A
mercantilismo.

Inglês – Lições 20 a 36.

Geografia - Unidade 5 – capítulos 1, 2, 3 e 4.
Unidade 6 – capítulos 1, 2, 3 e 4.
Unidade 7 – capítulos 1, 2, 3 e 4.
Unidade 8 – capítulos 1, 2, 3 e 4.
Caderno.

expansão

marítima,

absolutismo

e

Ciências – Vírus, bactérias e protozoários. Plantas:
briófitas, pteridófitas e gimnosperma e angiospermas.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema o livro de leitura obrigatória “Extraordinário”.
 Nos dias 04 e 05 de setembro, 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 04 e 05 de setembro de 2017, 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.

