
 
 
 
 
 

Maceió, 28 de julho de 2017. 
 

PERÍODO: 07  a 11/08/2017      HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

07/08 (SEGUNDA)  08/08 (TERÇA) 09/08 (QUARTA)  
CIÊNCIAS / REDAÇÃO  MATEMÁTICA  GEOGRAFIA / INGLÊS 

 

10/08 (QUINTA) 11/08 (SEXTA) 
PORTUGUÊS / ESPANHOL HISTÓRIA / FILOSOFIA 

 
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: 18 a 21 de setembro. 

 
A Direção 

HORÁRIO (3º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

7º ANO 
ENS. FUND. II 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
CAPÍTULO 11 

 Predicação Verbal (Transitividade Verbal). 
REDAÇÃO 
 Artigo de opinião (produção de texto com o tema: justiça x injustiça). 

LÍNGUA ESPANHOLA 
LECCIÓN 09 

 Vocabulario destacado del texto - pág. 58. 
 Léxico - La ciudad - pág. 59 
 Ver las videoaulas de SAS 
 Ver - Roteiro de estudos y anotaciones del cuaderno. 

LECCIÓN 10 
 Vocabulario destacado del texto - pág. 64 
 Gramática - pág. 66 (La tilde diacrítica) 
 Ver las videoaulas de SAS 
 Ver - Roteiro de estudos y anotaciones del cuaderno. 

LÍNGUA INGLESA  
UNIT 5 . PAGES 

 BECOME FLUENT 43 / BECOME FLUENT 40 / BECOME  WRITER 41  / BECOME LITERATE 56-57 / BECOME A 
READER 44-53/ BECOME A READER 54/ BECOME FLUENT 58 . 
UNIT 5 WEEK   1 TO WEEK  4  KEYWORD VOCABULARY 

 breed, digest, efficiently, eliminate, explore, fungus, genes, greenhouse, improve, nutrient, organism,  resist, seedling , 
vaccines and wounds . 

ARTE 
 Criar uma versão da Monalisa, tendo como referência os modelos apresentados em sala de aula.  
 O trabalho pode ser feito com auxílio do photoshop, do paint ou de forma manual e impresso em papel couchê.   
 Prazo para entrega dos trabalhos: 25 de agosto. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
 CAPITULO 9: Sudeste: paisagens concretas.  
 CAPITULO 10: Centro-oeste: do ouro ao agronegócio.  
 CAPITULO 11 – módulo 3: Centro-oeste, natureza exuberante e desafios ambientais. 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 10 - LIVRO 2 -Início da Colonização portuguesa na América (Pág. 82 até 98).  
 CAPÍTULO 11 - LIVRO 3 - Escravidão no Brasil (Pág. 04 até 19). 

FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 12: Justiça: o que é justo para um é justo para o outro? (Páginas 76 a 87).  
 CAPÍTULO 11: Igualdade (páginas 68 a 75) 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 10 - MÓDULO 2: ARTRÓPODES.   
 CAPÍTULO 11 - MÓDULO 3: EQUINODERMOS.   
 Revisar atividade no caderno e videoaula na plataforma do SAS. 

 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
CAPÍTULO 10 

 Razões e Proporções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


