Recife, 01 de março de 2021
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC1 I Etapa, para
que o estudante dê continuidade as suas ações de estudo.

7º Ano A do Ens. Fund. Anos Finais

Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:

DATAS

COMPONENTE
CURRICULAR

08/03
Segunda-feira

Matemática

CONTEÚDOS


Cap. 01 - Números inteiros; Plano cartesiano e sequências.



Introdução (págs. 10 até 17); Cap. 1 Brasil: formação do
Estado e do território (págs. 20 até 37).



Unit 1 – Connections - Colloquial language, Interjections.
Grammar: Simple Present vs Present Continuous;
Connectors
(and, but, why , because); Stative verbs.

Ciências




Cap. 1 – Dinâmica da terra;
Cap. 2 – A atmosfera terrestre.

Prod. Textual



O poema.



Estrutura Verbal; Verbos regulares e irregulares; Formas
Nominais; Locuções Verbais e Interpretação de texto.



Unidade 1 – Os pré-socráticos: Os Filósofos de Mileto;
Pitágoras: as coisas são números.
Cap. 01 – Povos indígenas: saberes e técnicas págs. 12 a
28; Cap. 02 – Povos e culturas africanas: malineses, bantos,
Iorubás. págs. 35 a 52.
Convite e Chamado / Valor: Abençoar (págs. 14 a 16);
Cristianismo católico e ortodoxo (principais diferenças) (pág.
18).

Geografia
09/03
Terça-feira
Inglês

10/03
Quarta-feira

11/03
Quinta-feira

Líng. Portuguesa
Filosofia


12/03
Sexta-feira

História

Ens. Religioso

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:



As avaliações, para os estudantes no presencial e no remoto, serão aplicadas após o intervalo, das 10h10 às
11h45, ou seja, as três primeiras aulas ocorrerão normalmente. Após iniciar as avaliações, os estudantes somente
poderão entregar as provas e deixarem a sala, a partir das 11h30;



Para os estudantes que estão remotamente, é possível que o docente solicite a abertura da câmera em
determinados momentos, durante a aplicação das avaliações;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo;



Não será permitido ao estudante, seja presencialmente ou no remoto, optar por fazer apenas uma das avaliações,
caso esteja programado realizar duas provas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, durante as avaliações, acarretará na interrupção das
avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas salas, os armários com
o intuito de que os celulares, daqueles que estão presencialmente, sejam guardados. Em hipótese alguma,
será permitido nenhum tipo de consulta, tanto por parte dos alunos que estão presencialmente, quanto
aqueles que estão no remoto;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o (a) estudante será encaminhado (a) à coordenação.



Caso o estudante não possa participar das avaliações, estando em casa ou no colégio, por motivo justificado, deve
enviar o atestado médico, pelo chat da Plataforma Teams, para a coordenação, solicitando a segunda chamada.

CRONOGRAMA DAS PROVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANO (TURMA)

7º ANO A

DATA

19/03

HORÁRIO

CONTEÚDO

10h55 – 11h45

Exercício Físico; Sistema de transferência Energética;
Adenosina trifoafato (ATP); Sistema ATP-CP; Glicose
anaeróbia ou sistema Anaeróbio láctico; Sistema Aeróbio
Oxidativo; Capacidades Fisicas; Capacidades e
habilidades; Força; Tipos de Força; Resistência;
Velocidade; Flexibilidade; Benefícios da atividade física
em sua vida diária.

CRONOGRAMA DAS PROVAS DE SOCIOEMOCIONAL
ANO (TURMA)

DATA

HORÁRIO

7º ANO A

17/03

08h55 – 09h45

CONTEÚDO
Vergonha, Alegria/felicidade, Amor.

Obs.: As avaliações de Educação Física e Socioemocional, serão realizadas no horário da aula do componente
curricular ao qual se refere. Caso haja ausência nesses dias, a realização dessas avaliações também só poderá ser
feita através da 2ª chamada.

LEMBRETE IMPORTANTE!

Senhores pais e/ou responsáveis,
Pedimos que aguardem o cronograma das datas e horários da Segunda Chamada e das
Recuperações da I Etapa, pois o mesmo será enviado posteriormente.

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

