
 
 
 
 
 

Maceió, 09 de fevereiro de 2017. 
 

PERÍODO: 15/02 a 21/02/2017    HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

15/02 (QUARTA) 16/02 (QUINTA) 17/02 (SEXTA) 
CIÊNCIAS / REDAÇÃO  MATEMÁTICA  GEOGRAFIA / INGLÊS 

 

20/02 (SEGUNDA) 21/02 (TERÇA) 
HISTÓRIA / FILOSOFIA PORTUGUÊS / ESPANHOL 

 
Obs.: As avaliações das disciplinas Ensino Religioso e Educação Física ocorrem dentro do 
Processo Contínuo. A nota mensal da disciplina de Arte corresponde a uma atividade 
prática solicitada anteriormente aos alunos, em sala de aula, com data previamente 
informada aos mesmos. 
 
 INSTRUÇÕES: 

 
 Nos dias das avaliações mensais, haverá aulas. 
 Os conteúdos das avaliações mensais também serão agendados, em sala de aula, pelos 

professores e na página da escola (www.ursula.com.br). 
 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso).  
 USAR CANETA AZUL OU PRETA. 
 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...). 
 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que comprometam a 

compreensão das mesmas. 
 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo legível, série, turma). 
 Não será permitido ausentar-se da sala após o início das avaliações. 
 Ao terminar, revise o que fez e espere, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 
 Horário de saída das avaliações deverá ser informado pelo professor aplicador do 

instrumento avaliativo. 
 O local (sala) para realização das provas será divulgado através do mural – pátio do colégio. 

 
ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  
 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 
2. Período: até 05 dias após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à              

2ª chamada. 
 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 
 A 2ª Chamada ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa.  Não haverá 3ª chamada. 
 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 
 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 7ºs anos: 31 de março a 05 de abril 
 

A Direção 

HORÁRIO (1º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

7º ANO 
ENS. FUND. II 

 



LINGUAGENS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 CAPÍTULO 1: Linguagem e comunicação. Linguagem verbal, não verbal e mista/variação linguística. 
 CAPÍTULO 2 Verbo (elementos mórficos: radical, vogal temática, tema e desinências). 

REDAÇÃO 
 Gênero: narrativo-argumentativo. 
 Reler: Texto 1 - Carta de mulher vítima de violência doméstica; ● Texto 2 - Violência contra a mulher.   
LÍNGUA ESPANHOLA 

LECCIÓN 1 - VOCABULARIO DEL TEXTO “FIN DE AÑO ESCOLAR”. 
 Verbos Haber X tener  (Anotación en el caderno) 
LECCIÓN 2 - VOCABULARIO DEL TEXTO “LA CIUDAD MARAVILLOSA” 

 Los demonstrativos I (pags 14 y 15) 

LÍNGUA INGLESA 
 UNIT 1 - PAGES:  BECOME FLUENT 19 / BECOME FLUENT 16 / BECOME A WRITER 17 / 
BECOME LITERATE 32-33/ BECOME A READER 20-29/ BECOME A READER 30/BECOME 
FLUENT 34. 

 UNIT 1 WEEK 1 TO WEEK 2 KEYWORD VOCABULARY 
 Cholesterol, exercise, food pyramid, habits, headache, health, illness, immune system, lifestyle, 
minerals, nutrition, protein, recess, symptoms, vitamins. 

ARTE 
 Capítulo 5 (págs. 44 a 48) 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
 CAPÍTULO 1: Que país é esse? (exceto a página 7) ● CAPITULO 2: Quem são os brasileiros.  

HISTÓRIA 
CAPÍTULO 1:  

 Europa Feudal.  
 Origens do feudalismo.  
 A suserania Camponeses.  
 Servos, vilões e escravos.  
CAPÍTULO 2:  

 O poder da igreja e o Renascimento comercial e urbano.  
 O poder material e espiritual da Igreja.  
 Cruzadas.  
 Peste negra.  
 Renascimento comercial e urbano.  
 As mudanças culturais. 
FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 1: O que significa ser humano? (Pág. 6 a 9) 
 CAPÍTULO 2: Valores, hábitos e atitudes. (Pág. 10 a 15) 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 1: Características dos seres vivos  
 CAPÍTULO 2: Biodiversidade e classificação dos seres vivos - vírus  
 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
 CAPÍTULO 1: Números inteiros. 
 CAPÍTULO 2: Operações com números inteiros (estudar da página 4 até 36)  


