AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
7º ANO- 2º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I
05 de setembro de 2018 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Gramática, morfossintaxe, tipos
de sujeito, tipos de predicado, verbo de ligação,
predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto
direto, objeto indireto, transitividade verbal. Literatura:
movimentos literários, origens da literatura no Brasil,
Trovadorismo, Classicismo. Livros: Os três amores e
Escaravelho do diabo.

GRUPO II
1º de setembro de 2018 (sábado)
Artes – Ícones, Ilustrações, Histórias em Quadrinhos e
Mangás, Superação e Habilidades especiais (Anita
Malfatti), Anita Malfatti e o modernismo, Programas de
Apoio, Logotipo e logomarca.

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.

Ciências – Vírus, Procariontes, Protistas, Fungos, Reino
Plantae,
Briófitas,
Pteridófitas,
Gimnospermas,
Angiospermas, Morfologia de plantas, Fisiologia de
plantas.

Inglês –- Modal verbs, simple past, simple future, past
continuous.

Geografia - Unidade 5 - O espaço rural brasileiro e suas
características, os setores econômicos.
Unidade 6 - O espaço urbano brasileiro, o IDH (Índice de
desenvolvimento humano), rede, classificação urbana e
problemas urbanos.
História – A expansão marítima, o absolutismo
monárquico, o mercantilismo e renascimento cultural.

Observações:
 No dia 1º de setembro (sábado) será realizada a avaliação globalizada do grupo II como reposição do dia letivo
25/05 (greve dos caminhoneiros). Todos os alunos farão a prova pela manhã. (8h às 10h)
 No dia 05 de setembro, quarta-feira, os alunos poderão sair às 10h15 (matutino) ou às 16h15 (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 o 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 10h15
(matutino) ou às 16h15 (vespertino) no dia 05 de agosto 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.

