
 

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA  
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS 

7º ANO – ENS. FUNDAMENTAL 

 

DATAS / HORÁRIO DISCIPLINAS 

26/04 – 2ª feira / 7h30 às 11h30 Redação / Int. Textual (10) / Filosofia (10) 

27/04 – 3ª feira / 7h30 às 11h30 Ciências (10) / História (10) 

28/04 – 4ª feira / 7h30 às 11h30 Geografia (10) / Geometria (10) 

29/04 – 5ª feira / 7h30 às 11h30 Álgebra (10) / Espanhol (10) 

30/04 – 6ª feira / 7h30 às 11h30 Inglês (10) / Gramática (10) / Arte (10) 

03/05 – 2ª feira / 7h30 às 11h30 Mat. Básica (10) / Ens. Religioso (10) 

04/05 – 3ª feira / 7h30 às 12h Simulado – 50 questões 

 

 As avaliações serão realizadas totalmente on-line, através da Plataforma Zoom Educa. Para tanto,  é 
necessário   fazer cadastro prévio seguindo todas as orientações disponíveis no nosso site 
www.madresavina.com.br, na parte dos Tutoriais; 
 

 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também, estar logado e presente no Aplicativo  Zoom  
(Sala de aula virtual), fardado e com a câmera ligada, para ser fiscalizado durante a avaliação e ter sua nota 
computada no boletim final; 

 

 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e término das avaliações; 
 

 Durante a semana de avaliação, não haverá aula. 

 
REDAÇÃO: Unidade 01 – Cap. 1 e 2: Gênero textual crônica de humor, págs 10 a 37 do livro Todos os Textos / Nivelamento: diferenças 

entre o gênero conto e o gênero crônica / Material para estudo: livro didático e material complementar fotocopiado. 

INTERP. TEXTUAL: Análise da obra “O Mestre dos Games” / Material para estudo: Paradidático “O Mestre dos Games” de Afonso 

Machado. 

FILOSOFIA: Cap. 02 – Os estoicos, os céticos e a vida virtuosa / A tranquilidade diante do destino / O ceticismo: a dúvida e a 

investigação continuas, págs 24 a 30 / Obs: As questões serão subjetivas. 

CIÊNCIAS: Cap. 03 – Ecossistemas terrestres, págs 66 a 71 do livro / Texto complementar Seres vivos: animais invertebrados / 

Atividades no livro e no caderno. 

HISTÓRIA:  Cap.  4 – A conquista da América / Cap. 5 – A sociedade Tupinambá em Pindorama. 

GEOGRAFIA:  População brasileira, págs 52 a 80. 

GEOMETRIA: Cap. 5 – Polígonos: Elementos, classificação, ângulos internos e externos, soma dos ângulos internos (págs 169 a 

189). 

ÁLGEBRA: Cap. 1: Números inteiros: Multiplicação de números inteiros, pág 34 / Divisão de números inteiros, pág 36 / Potenciação de 

números inteiros, pág 37 / Expressões numéricas com números inteiros, pág 40 / Representação de pares ordenados de números 

inteiros no plano cartesiano, pág 41. 

ESPANHOL: Unidad 02: Vocabulario del barrio, pág 24 / Adjetivo y pronombre posesivos, pág 29 / Los demostrativos, pág 31 / 

Separación silábica, pág 34 / Lectura y interpretación textual. 

INGLÊS: Estudar tarefa no caderno de revisão / Unidade 02 livro, págs 23 a 34 e seus respectivos conteúdos: Simple Present; 

Possessive Pronouns/ Vocabulary: Weather and Season; Clothes / Textos abordados em sala de aula e Anotações no Caderno. 

GRAMÁTICA: Português e Linguagens: Unidade 2: Viagem pela palavra; Cap. 1: Quando a vida dói / Gramática: Cap. 21: 

Morfossintaxe: a seleção e a combinação de palavras (até a pág 319); Frase e oração (nivelamento). 

ARTE: Unidade 1 – A arte pode estar em que locais? (págs 8 a 13) / Cap. 1 – Arte e espaços urbanos (págs 14 a 51) / Nivelamento 
– História da Arte (O figurino no teatro ocidental e A origem do teatro ocidental) e Repertório cultural (Flávio de Carvalho e Cosplay). 
MAT. BÁSICA: Números inteiros: leitura, escrita, representação, módulo, simétricos, expressões numéricas, operação com 

números inteiros: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e representação cartesiana por meio de situações 
problemas / Obs: Estudar como suporte as listas trabalhadas em sala de aula como suas anotações. 
ENS. RELIGIOSO: Cap. 01 – Deus acima de tudo, págs 10 a 24 / Cap. 02 – Dez caminhos do bem, págs 26 a 40 / Obs: Utilizar a 

bíblia durante a avaliação. 
                                                                         Atenciosamente, 

                                                                         Direção Pedagógica e Geral. 
 

Dig: Gustavo 
 

 


