Comunicado 124/2018
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 7º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 21 de junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 06 de agosto a
10 de agosto, conforme cronograma abaixo.
2º Trimestre/2018
Datas
06/08 (2ª feira)
06/08 (2ª feira)
07/08 (3ª feira)
07/08 (3ª feira)
08/08 (4ª feira)
08/08 (4ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)

Disciplinas
Língua Inglesa
Matemática
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Arte
Geografia
Ciências
História
Conteúdos para as Avaliações

Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: 2 (Unidades 3 e 4)
Conteúdos: Vocabulary: urban, suburban, rural, buildings, farm, town hall, traffic, noise,
harvesting, museum, geologist, erosion, climate, species, furnace, dam, desert, rainforest,
environment, habitat, plateau, rim, police station, hospital, school, shopping mall, post office, fire
station, park, library, cinema, biome, savannah, grassland, tundra, hibernation, migration, conifer,
evergreen, deciduous forest, leaves, dormant, algae, amphibian, wetland, deformity, limb, pledge,
compliment, predator, woodwind, bacteria, fertilizer. Grammar: Simple Present Tense; Simple
Past Tense (affirmative, negative and interrogative forms); Conjunctions (and, but).
Observação: Estudar os conteúdos do caderno, os verbos regulares e irregulares e revisar o
vocabulário das unidades.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulo: Módulo 3 - Cap. 5 – Medidas (pg. 20 – 40) Instrumentos e unidades de medida:
comprimento, tempo, temperatura, velocidade, capacidade, massa, Sistema métrico, tempo:
decimal X sexagesimal, ano bissexto.
Módulo 4 - Cap. 6 – Números positivos e números negativos, lucros e prejuízos (pg. 1 – 34)
Números Negativos e números positivos, número neutro, andares e subsolo, altitudes e
profundidades, longitudes e latitudes, fuso horário, temperatura, saldo bancário, lucros e
prejuízos, adição e subtração de números inteiros, expressões numéricas.
Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 3 – Gramática – Unidades 9/10 / e 11; Módulo 3 – Produção de Texto – Unidades 5 e 6
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisarem as observações realizadas em aula; Leitura integral do
livro “Meu Pé de Laranja Lima”; Roteiro de leitura completo (no caderno de produção textual); ENTREGAR dia
01/08/2018.

Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Temas 3 (As Civilizações Pré-Colombianas, 4 (A Literatura de Cordel), 5 (Ritmos do Brasil), 6 (O Teatro
de Ariano Suassuna e o Movimento)
Materiais: para a avaliação será necessário trazer uma folha de papel Canson A4, lápis HB, 6B e lápis de cor.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulo: 3 - Brasil: cidade e campo 4 - Região Norte
Conteúdos: urbanização e industrialização do Brasil, rede urbana e problemas sociais , características do meio
rural brasileiro , estrutura fundiária e conflitos no campo, Região Norte: apresentação e aspectos físicos ,ocupação
e exploração da região Norte, perspectiva para a Amazônia Legal,
Orientações: Estudar as anotações do caderno.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: 03 e 04
Orientações: revejam os exercícios corrigidos em sala, bem como as atividades propostas no decorrer do
trimestre.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulos: 03 e 04
Orientações: Serão exigidos os conteúdos referentes aos capítulos "Mudanças na Europa: economia, sociedade e
política" e "Renascimento". Estude também as atividades e vídeos trabalhados em aula.
Atenção! Para o período que antecede as provas procure dormir no mínimo 8 horas por noite e confira o
seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão, régua e compasso), pois
não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos durante a aplicação.
As avaliações terão duração de no mínimo 50 minutos (uma aula) e no máximo 100 minutos (duas aulas),
portanto recomendamos atenção aos horários de início e término das mesmas. As aulas antes e após a aplicação
das avaliações ocorrerão normalmente, com revisão dos conteúdos pensando na preparação para as Avaliações
de Recuperação Intensiva e destaque dos pontos primordiais considerados elos entre conteúdos. Portanto,
solicitamos especial atenção quanto à pontualidade e controle dos atrasos.

Bom estudo e boa prova!

Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

