
                                   
 
 
 

Brasília, 23 de março de 2018. 
 

Prezada família, 
 

 

Ref.: Conteúdos da AV2 do 1º Bimestre –7º ano 
 

Obs: Os alunos que chegarem, após o início das provas, não poderão realizar as avaliações 
na data prevista, devendo fazer solicitação de 2ª chamada na Secretaria do CBB.  

 

Os componentes curriculares de Ensino Religioso e Desenho Geométrico, serão avaliados 
por meio de atividades e trabalhos realizados em sala de aula e em casa. 

 
• As avaliações de 2ª chamada serão aplicadas conforme calendário divulgado no site e 

devem ser requeridas na secretaria com o prazo de dois dias úteis, contando da data de 
aplicação da prova, mediante pagamento de taxa conforme indicado a seguir:  

 

 

 

 

 
 

• A aplicação da prova de 2ª chamada acontecerá no turno contrário. Estudantes matriculados no matutino 
farão a prova às 14h e do turno vespertino às 10h. 

• De acordo com o Regimento Escolar do Colégio Batista, a média mínima para a aprovação é 6,0 (seis) 
em cada Componente Curricular. 
 

DATAS DISCIPLINA CONTEÚDOS 
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2ª feira 

 

 

Redação  
(Literatura) 

Livro literário: “A volta ao mundo em 80 dias”.  
Gênero textual: Discurso – páginas 64 a 67. 
                         Foto-legenda – páginas 111 a 114. 

 

Artes 
Capítulo 1- A figura humana.Páginas: 6 a 18 
Capítulo 2- Ideias e ideias.  Páginas: 19 a 26 
Capítulo 3- Perspectiva. Páginas: 28 a 44 
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3ª feira 

 

 

História 
 

• Capítulo 5: O feudo, páginas 74 a 85. 
• Capítulo 6: A sociedade feudal, páginas 86 a 99. 
• Capítulo 7: O poder na Idade Média, páginas 100 a 111. 
• Registros no caderno e fichas entregues em sala. 
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4ª feira 

 

 

Português 

 

 

Continuação... 

• Leitura e Interpretação de textos; 
• Estudo do Vocabulário;  
• Estudo Gramatical e Ortográfico; 
    Poliedro Livro 1ª/ Módulo 2/ Capítulos 5,6,7 e 8. 
• Estudos da língua: Gramática passo a passo      
     Frase, oração e período..   Páginas 119 a 127. 
     Sujeito e Predicado.          Páginas 148 a 155. 
     Os tipos de sujeito.            Páginas 174 a 183. 
                                                Páginas 201 a 204. 

AS PROVAS  AV2 SERÃO APLICADAS NOS SEGUINTES HORÁRIOS 

MATUTINO VESPERTINO 

AV2: 6º e 7º ano – 4º e 5º horário (10h às 11h30) 
AV2: 8º e 9º ano -  2º e 3º horário (8h05 às 9h35) 

AV2:4º e 5º horário (16h10 às 17h40).  
P.S.: Para a avaliação de Matemática, serão 
disponibilizados três horários para os dois 
turnos. 

Os alunos ausentes nos dias de provas poderão fazer a 2ª chamada mediante o requerimento e 
pagamento de taxa, via Portal Educacional ou Secretaria do CBB, em 2 dias úteis da aplicação da 
prova não realizada. Após esse período, desde que obedecido o calendário da 2ª chamada, o 
requerimento pode ser realizado até 1 dia antes da aplicação da prova mediante o pagamento de 
nova taxa a ser consultada na Secretaria. 
Valor da segunda chamada - R$ 60,00 
Valor da segunda chamada mediante apresentação de atestado médico - R$ 30,00 



 

Os informativos são enviados por email. Caso não esteja recebendo os emails da Coordenação e do Serviço de 

Orientação, do EF II, favor enviar comunicação para ensinofundamental2@colegiobatista.com.br .   

Continuação 
Língua 

Portuguesa 

 • Ortografia 
Pontos e Letras:  Hífen com prefixo “pre” – páginas 115 a 118. 
    Uso de “mal” e “mau” – páginas 143 a 146. 
    “e” com som de “i” – páginas 169 a 172.  
• Livro literário: A volta ao mundo em oitenta dias (somente 

contextualização). 
• Registros no caderno (As listas de palavras utilizadas nos 

ditados ortográficos). 
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5ª feira 
 

 

    Inglês 

 

Chapter 2: 
• Ordinal numbers, dates and months. Page 28 e 29.  
• Adjectives. Page 30 e 44 (exercise 6) 
• Present Progressive (arrangements). Page 33, 34 e 35. 
• Plans for the future. Page 37, 40, 42 e 43. 
Questões desafio no caderno. 

 

Ciências 
Capítulo 04 – A evolução e suas teorias. Páginas 52 a 61 
Capítulo 05 – Classificação dos seres vivos. Páginas 72 a 82 
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6ª feira 

 

 

  Geografia 

Capítulo 5-  Distribuição da água. 
Capítulo 6 – Águas oceânicas.  
Capítulo 7- As funções dos rios. 
Capítulo 8 – Bacias hidrográficas. 
Páginas 87 a 158. 
Registros no caderno. 
Estudo do Vocabulário Geográfico.  
Interpretação de infográficos e gráficos. 
Estudo das atividades realizadas no caderno e no livro. 
Sínteses do Poliedro encontradas ao final de cada capítulo. 
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2ªfeira 

 

 

Matemática 

Capítulo 08 – Introdução aos números racionais. Páginas 148 a 164. 
Capítulo 10 – Adição e subtração de números racionais. Páginas 
192 a 203. 
Capítulo 11 – Multiplicação de números racionais. Páginas 212 a 
227. 
Capítulo 12 – Volume do cubo e do paralelepípedo. Páginas 235 a 
251. 
Desenho Geométrico: Capítulo 2 – Quadriláteros. 

2ª chamada AV2: 17/4(3ª feira) Língua Portuguesa/História/Redação/ Artes 
2ª chamada AV2: 18/4(3ª feira) Inglês/Ciências/Geografia/Matemática 

 
 

“Plante um pensamento, colha uma ação; plante uma ação, colha um hábito; plante um 

hábito, colha um caráter; plante um caráter, colha um destino”. 
Stephen Covey 


