ROTEIRO DE ESTUDOS PARA
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
6º ANO – ENS. FUNDAMENTAL
DATAS
18/11 – Sábado (7h30 às
11h30)
20/11 – 2ª Feira (7h às
11h)
21/11 – 3ª Feira (7h às
11h)
22/11 – 4ª Feira (7h às
11h)
23/11 – 5ª Feira (7h às
11h)

DISCIPLINAS
Redação / Ciências / Espanhol
Gramática / Geografia / Ens.
Religioso
Filosofia / Int. Textual / Geometria
História / Inglês / Mat. Básica
Álgebra / Laboratório / Educação
Física / Arte

REDAÇÃO: Texto narrativo / Material impresso e anotações no caderno.
CIÊNCIAS: Cap. 13 – A tecnologia da previsão do tempo, págs 185 a 195 / Cap. 14 – O ar e a
nossa saúde, págs 199 a 203 / Atividades no livro e no caderno.
ESPANHOL: Repaso sobre la familia, pág 70 / Vocabulario de los objetos de un cumpleaños /
Conteúdos abordados na leitura do paradidático / Questões sobre o paradidático “Celebrar el
cumpleaños en Espanã” / Interpretación textual.
GRAMÁTICA: Advérbio – Unid. 8 do livro Jornadas.
GEOGRAFIA: Cap. 12 – Hidrosfera, págs 195 a 217 / Cap. 13 – Biosfera, págs 218 a 237.
ENS. RELIGIOSO: Cap. 08 – Tudo começa em casa, págs 126 a 140 / Obs: Trazer a Bíblia para
a avaliação.
FILOSOFIA: Cap. 05 – Atos humanos são atos políticos / Uma diferença significativa: a presenã
e os direitos do homem no mundo, págs 78 a 82 / Paradidático “Joana, a coruja filosófica”.
INT. TEXTUAL: O que é inferir? (págs 90 a 100 do livro texto + anotações feitas pelo aluno do
conteúdo exposto pelo professor em sala de aula) / O que é levantar hipóteses? (págs 101 a
111 do livro texto + anotações feitas pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor em sala de
aula).
GEOMETRIA: Unidade 8 – Volume, pág 307 / Capacidade, pág 311.
HISTÓRIA: Unid. 9: Cap. 1 – Novos tempos em Roma / Cap. 2 – A arte e a cultura romana /
Material impresso.
INGLÊS: Estudar revisão impressa. Estudar Unidade 08 do livro, págs 94 a 103 e seus
respectivos conteúdos: Simple Present – With Questions; Expressions of Frequency.
Vocabulary: Leisure Activities; Going Out. Textos abordados em sala de aula e Anotações do
Caderno.
MAT. BÁSICA: Números decimais (leitura, operações e problemas).
ÁLGEBRA: Cap. 5: Frações – Problemas envolvendo as quatro operações com frações
(adição, subtração, multiplicação e divisão) / Estudar pelo livro, págs 186 a 196; caderno de
atividades, págs 23 a 27; anotações no caderno e atividades no caderno e impressas.
LABORATÓRIO: Solo e água, pág 50 / Permeabilidade dos solos, pág 57.
EDUCAÇÃO FÍSICA: História e evolução do Handebol, págs 104 a 112 do livro didático.
ARTE: Cap. 5 – Danças populares / Cap. 6 – Dança contemporânea.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica e Geral.
Em: 06/11/17
Gustavo

VIRE

Dig:

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
7º ANO – ENS. FUNDAMENTAL

DATAS
18/11 – Sábado (7h30 às
11h30)
20/11 – 2ª Feira (7h às
11h)
21/11 – 3ª Feira (7h às
11h)
22/11 – 4ª Feira (7h às
11h)
23/11 – 5ª Feira (7h às
11h)

DISCIPLINAS
Redação / Ciências / Espanhol
Gramática / Geografia / Ens.
Religioso
Filosofia / Int. Textual / Geometria
História / Inglês / Mat. Básica
Álgebra / Laboratório / Educação
Física / Arte

REDAÇÃO: Texto dissertativo / Material impresso e anotações no caderno.
CIÊNCIAS: Cap. 15 – Aves e mamíferos, págs 199 a 217 / Atividades no livro e no caderno.
ESPANHOL: Unidade 08: Vocabulario de un periodico / Oraciones de relativo, pág 148 / Pretérito
perfecto simple y pretérito imperfecto en los textos narrativos, pág 154 / Interpretación textual.
GRAMÁTICA: Aposto e Vocativo – Unid. 8 do livro Jornadas.
GEOGRAFIA: Cap. 12 – Centrosul, págs 247 a 267 / Cap. 13 – Amazônia, págs 268 a 285.
ENS. RELIGIOSO: Cap. 08 – Deus da Esperança, págs 126 a 140 / Obs: Trazer a Bíblia para a
avaliação.
FILOSOFIA: Cap. 05 – Sou um ser no mundo: O julgamento e suas considerações, págs 81 a 83 /
Paradidático “Miro, o poeta”.
INT. TEXTUAL: O que é intencionalidade discursiva? (págs 118 a 128 do livro texto + anotações
feitas pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor em sala de aula) / Como inferir uma
informação implícita em um texto? (págs 129 a 143 do livro texto + anotações feitas pelo aluno do
conteúdo exposto pelo professor em sala de aula).
GEOMETRIA: Cap. 8 – Volume.
HISTÓRIA: Unid. 9: Cap. 1 – O século do ouro / Cap. 2 – A sociedade colonial / Material impresso.
INGLÊS: Estudar revisão impressa / Estudar Unidade 08 do livro, págs 94 a 103 e seus respectivos
conteúdos: Simple Past – Questions and Short Answers; Simple Past - Negative / Vocabulary:
Nature; Disaster Verbs. Textos abordados em sala de aula e Anotações do Caderno.
MAT. BÁSICA: Porcentagem.
ÁLGEBRA: Cap. 7: Porcentagem e tratamento da informação / 1. Porcentagens: retomada e
aplicações: aumentos e descontos / 2. Organização de dados: Tabelas e gráficos de barras / 3. A
ideia de probabilidade / Estudar pelo livro, págs 221 a 241; caderno de atividades, págs 76 a 81 e
anotações no caderno.
LABORATÓRIO: Peixes, pág 57 / Anfíbios, pág 58 / Répteis.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Técnicas de Handebol, págs 111 a 122 do livro didático.
ARTE: Cap. 5 – Hip-hop / Cap. 6 – A cidade e o audiovisual / Texto complementar – O cinema no
Brasil.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica e Geral.
Em: 06/11/17

VIRE

Dig: Gustavo

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
8º ANO – ENS. FUNDAMENTAL
DATAS
18/11 – Sábado (7h30 às
11h30)
20/11 – 2ª Feira (7h às
11h)
21/11 – 3ª Feira (7h às
11h)
22/11 – 4ª Feira (7h às
11h)
23/11 – 5ª Feira (7h às
11h)

DISCIPLINAS
Redação / História / Geometria
Ciências / Inglês / Física / Ens.
Religioso
Filosofia / Int. Textual / Química /
Espanhol
Gramática / Geografia / Arte
Álgebra / Laboratório / Educação
Física

REDAÇÃO: O gênero romance (anotações feitas pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor
em sala de aula) / Paradidático “Dom Casmurro” / Obs: O paradidático está disponível para cópia
no Bate-Cópias que fica na Av. Nossa Senhora de Fátima.
HISTÓRIA: Unid. 9: Cap. 1 – EUA em expansão / Cap. 2 – A divisão do mundo / Material
impresso.
GEOMETRIA: Cap. 8 – Ângulos na circunferência e setor circular.
CIÊNCIAS: Cap. 17 – Doenças sexualmente transmissíveis, págs 221 a 230 / Cap. 18 – As bases
da hereditariedade, págs 233 a 247 / Atividades no livro e no caderno.
INGLÊS: Estudar revisão impressa. Estudar Unidade 08 do livro, págs 94 a 103 e seus respectivos
conteúdos: WOULD – Affirmative and Question. Vocabulary: Kinds of Movies and Fun Events.
Textos abordados em sala de aula e Anotações do Caderno.
FÍSICA: Cap. 14 – A luz.
ENS. RELIGIOSO: Cap. 08 – Aqueles que nos ensinam, págs 126 a 140 / Obs: Trazer a Bíblia
para a avaliação.
FILOSOFIA: Cap. 05 – Escolho e sou livre? / O homem é um ser político: escolhe, págs 77 a 82 /
Paradidático “Grandes filósofos falam a pequenos filósofos”.
INT. TEXTUAL: Como reconhecer a coerência e a coesão textuais e as relações lógicodiscursivas presentes em um texto? (págs 114 a 126 do livro texto + anotações feitas pelo aluno
do conteúdo exposto pelo professor em sala de aula) / Como identificar as marcas linguisticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor em um texto? (págs 127 a 143 do livro texto + anotações
feitas pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor em sala de aula).
QUÍMICA: Cap. 6 – Funções Químicas (somente os tópicos 4 e 5).
ESPANHOL: Unidad 08: Vocabulario de las ropas y vacaciones, pág 141 / Futuro simple, pág 142
/ Interpretación textual.
GRAMÁTICA: Leitura e estudo do texto / Estudo do vocabulário do texto / Adjunto adverbial,
anotações; pág 232 da Gramática / Distinção entre adjunto adnominal e adjunto adverbial,
anotações no caderno / Emprego de MAL e MAU, anotações; pág 70 da Gramática.
GEOGRAFIA: Cap. 15 – Tigres Asiáticos, págs 263 a 275 / Cap. 16 – A China, págs 276 a 293.
ARTE: Cap. 5 – Palavra cantada / Cap. 6 – Música instrumental.
ÁLGEBRA: Cap. 7 – Sistema de equações fracionárias, págs 219 a 232 + anotações no caderno.
LABORATÓRIO: Genética (extração do DNA da banana), pág 52.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Táticas do handebol, págs 123 a 134 do livro didático.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica e Geral.
Em: 06/11/17

VIRE

Dig: Gustavo

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
9º ANO – ENS. FUNDAMENTAL
DATAS
18/11 – Sábado (7h30 às
11h30)
20/11 – 2ª Feira (7h às
11h)
21/11 – 3ª Feira (7h às
11h)
22/11 – 4ª Feira (7h às
11h)
23/11 – 5ª Feira (7h às
11h)

DISCIPLINAS
Redação / História / Geometria
Biologia / Inglês / Física / Ens.
Religioso
Filosofia / Int. Textual / Química /
Espanhol
Gramática / Geografia / Literatura
Álgebra / Laboratório / Educação
Física / Arte

REDAÇÃO: O texto dissertativo argumentativo (págs 380 a 389 do livro texto + anotações feitas
pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor em sala de aula) / Paradidático “A vida naquela
hora” / Obs: O paradidático está disponível para cópia no Bate-Cópias que fica na Av. Nossa
Senhora de Fátima.
HISTÓRIA: Unidade 9: Cap. 1 – Brasil: Nova República / Cap. 2 – Brasil na nova ordem mundial.
GEOMETRIA: Noções de estatística, pág 253 / Medidas e tendência central, pág 263 / O princípio
fundamental da contagem, pág 270.
BIOLOGIA: Cap. 12 – Núcleo, divisões celulares e reprodução, págs 334 a 351.
INGLÊS: Text comprehension / Relative clause, pág 97; w-49.
FÍSICA: Tóp. 7 – Energia mecânica e sua conservação.
ENS. RELIGIOSO: Cap. 08 – Um olhar para o futuro, págs 126 a 139 / Obs: Trazer a Bíblia para a
avaliação.
FILOSOFIA: Cap. 05 – Sou cidadão, escrevo minha história / O homem como ser ético, ser político
e ser estético, págs 83 e 84 / Paradidático “Ética, diálogo e compromisso”.
INT. TEXTUAL: Leitura: uma arquicompetência (págs 131 a 143 do livro texto + anotações feitas
pelo aluno do conteúdo exposto pelo professor em sala de aula).
QUÍMICA: Cap. 23 – Sais.
ESPANHOL: Unidad 08: Vocabulario de la película (filmes, tipos e gêneros do cinema) /
Conectores pero, sino, y, ni y o, págs. 153/154 / Interpretación textual.
GRAMÁTICA: Leitura e estudo de texto / Estudo do vocabulário do texto / Colocação pronominal:
próclise e ênclise; Anotações, Gramática, págs 696 a 704.
GEOGRAFIA: Cap. 14 – A questão ambiental / Conferências e tratados ambientais / Problemas
ambientais no mundo / Desenvolvimento sustentável, págs 273 a 290.
LITERATURA: Arcadismo – características / Poesia satírica: “Cartas chilenas”, de Tomás Antônio
Gonzaga / Poesia épica: Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa; O Uraguai, de Basílio da Gama;
Caramuru, de Santa Rita Durão, págs 160 a 168.
ÁLGEBRA: Cap. 8 – Contagem e probabilidade.
LABORATÓRIO: Experimento “Preparando um indicador de repolho roxo” / Experimento
“Polaridade das ligações”.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Regras e penalidades do handebol, págs 133 a 145 do livro didático.
ARTE: Cap. 5 – Arte, sociedade e política / Cap. 6 – A encenação teatral / Texto complementar –
Espetáculo Teatral.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica e Geral.
Em: 06/11/17

VIRE

Dig: Gustavo

SRS. PAIS E ALUNOS,
Paz e Bênçãos!
Observem, por gentileza, algumas regras abaixo, a serem seguidas durante a Avaliação
Bimestral do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e o horário a seguir:


7h às 11h – 6º ao 9º Ano

ATENÇÃO
 Os(as) alunos(as) deverão estudar pelo ROTEIRO DE ESTUDO do verso (enviado na
AGENDA ESCOLAR no dia 06/11/17) e ainda, pelas atividades de classe, de casa, revisões
do caderno e material impresso. Não esqueçam de olhar com atenção a sequência da
aplicação das AVALIAÇÕES BIMESTRAIS (vejam as disciplinas em destaque nesse
ROTEIRO DE ESTUDO).
 Lembramos que após as Avaliações Bimestrais, os(as) alunos(as) serão liberados(as) da sala
de aula, mas ficarão nas dependências da escola até os pais e/ou responsável virem pegálos(as), sendo exceção aqueles que têm saída livre (passe livre). Caso os senhores pais
queiram liberar a saída do seu(ua) filho(a), nossos(as) alunos(as), logo após as Avaliações,
por gentileza Autorizem através da Agenda Escolar e confirmem-na adquirindo o passe
livre na tesouraria do Colégio – no valor de R$ 5,00 – (cinco reais).
 Todos os(as) alunos(as) deverão estar fardados e munidos de todo o material necessário
para a resolução das Avaliações: (agenda escolar, caneta, lápis, borracha, etc.)
 Senhores pais, por gentileza, orientem nosso(as) filho(as) ao cumprimento do HORÁRIO de
chegada à Escola durante a semana de avaliações (18 a 23/11/17) que é a partir das 7h.
Não haverá aula neste período, somente as avaliações e após estas os alunos serão
liberados.
 Todas as avaliações deverão ser respondidas de caneta preta ou azul, mesmo aquelas de
cálculos.
 As avaliações (questões) respondidas a lápis, NÃO PODERÃO SER RECLAMADAS após a
correção feita pelo professor, em caso de dúvidas.
 NÃO ESQUECER na Escola sua Agenda Escolar. O aluno deverá levá-la para casa, para
que possa estudar pelo Roteiro das Avaliações do dia seguinte.
 Para os alunos do 6º e 7º ano, a disciplina Matemática Básica, a avaliação acontecerá da
seguinte maneira: a avaliação valerá 5,0 pontos e os trabalhos realizados em classe e
casa valerão 4,0 pontos, totalizando 9,0 pontos da nota final.

Por suas atenção e compreensão, nosso muito obrigada.

Cordialmente,
Direção Pedagógica e Geral.
Em: 06/11/17

Dig:
Gustavo

