AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
7º ANO- 1º TRIMESTRE - 2017
Emissão: Quinta-feira, 20 de abril de 2017

CONTEÚDOS
GRUPO I
03 de maio de 2017 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação de texto: inferências
e depreensões; Tipos de narrador; Tipos de sujeito; Tipos
de predicado; Formas nominais do verbo; Verbos
regulares e irregulares; Modo subjuntivo; Uso do G e do
J; Advérbio; Verbo de ligação e predicativo do sujeito;
Adjuntos adverbial e nominal; Pronome; Locução adjetiva,
adverbial e verbal; Verbo. Interpretação do livro de leitura
obrigatória: Petrus Logus – os inimigos da humanidade.
Matemática – Números inteiros; Números Racionais;
Potenciação e radiciação; Média aritmética e
porcentagem.

GRUPO II
05 de maio de 2017 (sexta-feira)
Artes - Arte rupestre; A figura feminina na pré-história; A
representação humana: Na pré-história, no Egito,
Renascimento, Cubismo. Grafite de vários tempos;
Proporções do corpo humano; Arte popular; Pintura Naif.

Inglês – Lições 01 a 17 do livro.

Geografia - Unidade 1 – O território brasileiro; Unidade 8 –
população brasileira; Unidade 7 – Indústria, serviços e
comércio no Brasil.

História – Capítulo 1: A idade Média no Oriente; Capítulo
2: A idade Média no Ocidente.

Ciências – A vida na Terra, adaptação dos organismos ao
ambiente onde vivem, fatores bióticos e abióticos, habitat e
nicho ecológico; Ecossistema brasileiro, Amazônia,
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos
Sulinos.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema o livro de leitura obrigatória “Petrus Logus – os inimigos da humanidade”.
 Nos dias 03 e 05 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 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.

