ROTEIRO DOS TESTES / REPOSIÇÃO – 2º TRIMESTRE – 2018
7º ano – EF II – MATUTINO
Caríssimos alunos,
Bom-dia!
Seguem as orientações sobre a realização dos testes:
 Realizaremos no período de 18 a 21/06.
 Orientamos a todos que mantenham constante a rotina de estudos, para que, no período que
antecede essas avaliações, precisem somente retomar o que já vêm estudando. Isso, certamente,
lhes trará mais segurança e êxito.
 Lembrem-se sempre de que “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem
feito.”
Pitágoras
DATA

DISCIPLINA

Português

PROFESSOR(A)

Jaci

 Análise de texto (gêneros estudados em sala);
 Linguagem verbal e não verbal;
 Intencionalidade textual;
 Ironia, comparação, metáfora, metonímia;
 Pronomes demonstrativos – função e uso;
 Sujeito e predicado - classificação;
 Oração sem sujeito;
 Predicação verbal (verbo transitivo direto e transitivo
indireto);
 Complementos verbais (OD e OI);
 Adjunto adverbial;
 Predicativo do sujeito;
 Verbos de ligação.

Givênia











Daianne

 Movimento Cruzadista – Da p. 61 a 63.
 Renascimento urbano e comercial; corporações de
ofício – caderno.
 Formação das Monarquias Nacionais – Da p. 77 à 80.
 As grandes navegações – Da p. 80 à 84.

2ª FEIRA
18/06
07h00
às
12h20

Inglês

3ª FEIRA
19/06
História
07h00
às
12h20

CONTEÚDOS

Presente simples (afirmativa, negativa e interrogativa).
Vocabulário de equipamentos esportivos.
Pronomes interrogativos: WHEN e WHAT TIME.
Pronomes objeto.
How much is e how much are.
Numerais de 1 à 300.
Advérbios de frequência.
Interpretação de textos.
Páginas de 30 à 57 do livro.

Geografia

Cláudia

Capitulo 04 – Natureza Brasileira.
 O verde que forma as paisagens brasileiras. Da p. 63 à
67.
Capitulo 05 – A população que constrói nosso país. Da p.
70 à 79.
Capitulo 06 – Brasil: um país urbanizado? Da p. 81 à 91.
 Anotações no caderno referentes aos conteúdos
aplicados.

Bruna

Capitulo 04 - Conhecendo os Protoctistas (COMPLETO).
 Conhecendo os protoctistas.
 Protozoases: as doenças causadas por protozoários.
 Importância dos protozoários.
 Conhecendo as algas.
Capitulo 05 - Os Fungos (COMPLETO).
 Características gerais dos fungos.
 Os fungos e a saúde.
 Os fungos e a alimentação.
 Os fungos e a decomposição.
 Os fungos e os outros seres vivos.
 TODAS as anotações no caderno, TODOS os vídeos
exibidos em sala de aula, TODAS as matérias de jornais
exibidas em sala e disponíveis no Edebê e TODA a
explicação da professora em sala de aula.

Jorge

Capítulo 7 - Equações
 Usando equações para resolver problemas
Capítulo 8 - Área de paralelogramos, triângulos e
trapézios
 Diferença entre perímetro e área
 Transformação de unidades de medida de área
 Altura de figuras planas
 Área do paralelogramo
 Área do triângulo
 Área do trapézio
 Extralivro
 Medidas agrária (Are (a), hectare (ha) e alqueire
paulista e mineiro).
 Unidade 3
Capítulo 11 Volume e capacidade
 Volume
 Unidade padrão da medida de volume
 Capacidade
 Transformando medidas de volume em medidas de
capacidade
 Diferença entre volume e capacidade

4ª FEIRA
20/06
Ciências
07h00
às
12h20

5ª FEIRA
21/06
Matemática
07h00
às
12h20

CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO DO TESTE
Disciplina

Data

Dia da semana

Horário

Português

24/07

Terça-feira

14h

Inglês / Geografia

25/07

Quarta-feira

14h

Ciências / História

26/07

Quinta-feira

14h

Matemática

27/07

Sexta-feira

14h

