Recife, 18 de setembro de 2020
Prezados Pais e/ou Responsáveis!

7º Ano A do Ens. Fund. Anos Finais

Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos as datas das Atividades Diagnósticas referentes
aos conteúdos vivenciados nas aulas online, durante o período dos meses de agosto e setembro, que caracteriza a
segunda diagnose da 2ª etapa. A devolutiva dessas Atividades acontecerão através das correções coletivas.








DATAS
28/09
Segunda-feira

29/09
Terça-feira

30/09
Quarta-feira

01/10
Quinta-feira

02/10
Sexta-feira

COMPONENTE
CURRICULAR/
HORÁRIO

CONTEÚDOS

Matemática
Das 08h05 às 09h35



Geografia
Das 08h05 às 09h35
Ciências
Das 10h05 às 11h35




Cap.10 Saneamento básico; Cap.11 As doenças e a água.

Prod. Textual
Das 08h05 às 09h35



Paradidático: Nó na garganta. A Entrevista.



Unit 5 – Travelling - Weather, Vacation activities, Tourist
attractions. Grammar: Simple past (verb to be); Past
Continuous; Prepositions of time (at, on).

Líng. Portuguesa
Das 08h05 às 09h35



Interpretação de texto; Preposição; Transitividade verbal e
Concordância verbal.

História
Das 10h05 às 11h35



Cap. 06 - Estado moderno, absolutismo e mercantilismo,
págs. 128 até 143.
Os mosteiros e a busca por uma vida de integridade - pág.
34; Religião no antigo Egito - pág. 36 e 37; Combater o
bullying - pág. 38.

Inglês
Das 10h05 às 11h35

Ens. Religioso
Das 08h55 às 09h35



Expressões algébricas; Equações e Inequações do 1º grau,
Cap. 04 pág. 123 a 142. Proporcionalidade cap. 07, pág. 226
a 234.
Mulheres e homens no mundo do trabalho (páginas 67 e 68);
Migrações (páginas 69 e 70);Etnias (páginas 71 até 76).

Aprendizagem
Socioemocional
 Respeito e Bullying.
Das 10h05 às 10h45
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
Ressaltamos a importância dos estudantes se logarem pontualmente na plataforma, a fim de realizar a sua
Atividade Diagnóstica dentro do horário informado nesse comunicado, para que consiga concluir em tempo
programado;
ATENÇÃO! Em caso de doença ou outra impossibilidade para realização da Atividade, entrar em contato com a
coordenação pedagógica através da Plataforma Teams, através do chat ou pelo número institucional 986611923;
Pedimos ATENÇÃO em relação às atividades Diagnósticas de Ens. Religioso e Aprend. Socioemocional, pois serão
realizadas dentro do tempo ao qual se refere ao horário da aula desses componentes curriculares.
É de extrema importância que os estudantes realizem as Atividades Diagnósticas logados na Plataforma e na sua
turma, a mesma a qual o (a) professor (a) está aplicando a atividade.

CRONOGRAMA DE FILOSOFIA
ANO (TURMA)

DATA

HORÁRIO

CONTEÚDO

7º ANO A

06/10

08h05 – 08h45

Cap. 08 - Podemos conhecer a verdade? Cap. 09 Filosofia e ideologia.

Obs.: ATENÇÃO a data da atividade Diagnóstica de Filosofia, pois será realizada dentro do tempo ao qual se refere o
horário da aula do componente curricular, mas haverá aula normal das demais disciplinas nessa semana, conforme o
horário das aulas remotas. Caso haja ausência nessa atividade, a realização de outra atividade em substituição a esta, só
poderá ser feita através da 2ª chamada.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

