Comunicado 67/2019
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 1º Trimestre.
Turma: 7º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 03 de abril de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 10 de abril a
17 de abril, conforme cronograma abaixo.
1º Trimestre/2019
Datas
10/04 (4ª feira)
10/04 (4ª feira)
11/04 (5ª feira)
12/04 (6ª feira)
15/04 (2ª feira)
15/04 (2ª feira)
16/04 (3ª feira)
17/04 (4ª feira)

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

Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 1 – Gramática – Unidades 1, 2, 3 e 4; Módulo 1 – Produção de Texto –
Unidades 1 e 2; Módulo 2 – Produção de Texto – Unidades 3
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisar as observações realizadas em aula.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: Módulo 1 e 2.
Conteúdos: Coexistência ambiental; As populações e as relações entre elas; Tamanho das
populações biológicas; Habitat e nicho ecológico; As relações ecológicas harmônicas e
desarmônicas; Relações ecológicas de vida em grupo; Ação humana nos ecossistemas; As
modificações nos ecossistemas; A contaminação ambiental; Outros impactos no meio ambiente;
Conservação e restauração dos ecossistemas; A estruturação dos ecossistemas; Recuperação
dos ecossistemas.
Orientações: Procurem rever as anotações realizadas no caderno, bem como os exercícios
resolvidos e as atividades realizadas.
Obs.: trazer lápis de cor.

Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Tema 1, 2 e 3
Conteúdos: A Escala Musical, A Escultura e as Civilizações Pré-colombianas.
Materiais: para a avaliação será necessário trazer uma folha de papel Canson A4, lápis HB, 6B e lápis de cor.

Professora: Amanda Cristina Siqueira Mazo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: Módulo 1 – Units 1 and 2
Conteúdos: Vocabulário dos textos (pages 19, 43, 69 and 93); Present Tense (pages 56 and 57); Present and
Past Tenses (pages 82 and 84); Questions (pages 32 and 54)
Orientações: Fazer a releitura dos textos; Fazer os exercícios de estudo (serão passados em aula); Estudar
atentamente as páginas indicadas; Refazer tabela página 58.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulos: Módulo: 1 e 2
Conteúdos: O território brasileiro: formação do território brasileiro, localização, organização e regionalização;
Brasil: população: a diversidade da população brasileira, os movimentos migratórios no Brasil, Estudo do Meio em
Salesópolis.
Obs.: Estudar as anotações do caderno e os temas abordados durante o Estudo do Meio em Salesópolis e
explorados em sala de aula.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulo: Módulos 1 e 2 - Capítulos: 1 (A Representação dos Números), 2 (Construções Geométricas) e 3 (Padrões
Numéricos).
Conteúdos: Números históricos; números egípcios, números romanos; números decimais; frações; porcentagem;
elementos fundamentais da geometria (ponto, reta e plano); classificação dos ângulos(agudo, reto e obtuso);
classificação dos triângulos pelos ângulos (acutângulo, retângulo, obtusângulo) e pelos lados (escaleno, isósceles
e equilátero); bissetriz; mediatriz; relações entre retas(coincidentes, paralelas, concorrentes e perpendiculares);
classificação dos quadriláteros (irregular, trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado); simetria Axial;
simetria de rotação; elementos da circunferência(centro, raio, corda e diâmetro); padrões numéricos; ano bissexto;
quadrado mágico; pirâmide mágica; critérios de divisibilidade; padrão de Gauss.
Orientações: Estudem as anotações do caderno e reveja os exercícios dos módulos.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulo: 1
Conteúdos: Capítulo 2 – A formação do reino franco: Carlos Magno coroado imperador, A administração do
Império Carolíngio, Renascimento Carolíngio, Enfraquecimento do Império Carolíngio; Capítulo 3 – O feudalismo:
Características do feudalismo, A agricultura, o comércio e o artesanato no feudalismo; Capítulo 4 – A cultura
medieval na Europa feudal: A cultura medieval, A produção de conhecimento na Idade Média, A Igreja e a
espiritualidade.
Orientações: faça novamente as leituras do módulo e estude também pelos registros de 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.

