
                                    

 
   

 

Brasília, 28 de agosto de 2018.  
 

Ref.: Conteúdos da Atividade Avaliativa do 3º Bimestre –  7º ano    

 
       Prezada família,  
 

A Atividade Avaliativa proporciona um momento de pesquisa por meio de 
diferentes estratégias de estudo e aprendizagem, levando o discente a utilizar a 
linguagem como instrumento de estudo, identificando os aspectos relevantes, 
elaborando roteiros, textos, resumos, mapa de conceitos, etc. 

Acontecerá 1(uma) vez em cada bimestre de acordo com a data abaixo e 
valerá até 2(dois) pontos em cada disciplina. O aluno poderá consultar somente 
seu material de estudo que será produzido e registrado em folha 
xerografada, padronizada entregue em sala de aula. Os alunos ausentes no dia 
da atividade,  poderão realizá-la na aula subsequente, do seu professor 
Conselheiro. Em caso de reincidência, poderá fazer mediante a apresentação do 
atestado médico. 

DATA 6/9 - 5ª feira 

HORÁRIOS MATUTINO 5º e 6º horário (10h45 às 12h15) 

HORÁRIO VESPERTINO 5º e 6º horário (16h55 às 18h25) 

 
“Aprender é A únicA coisA que A mente nuncA se cAnsA, nuncA tem medo 
e nuncA se Arrepende” 

Autor desconhecido 
 

Verônica Rebouças Coêlho 

Coordenadora Pedagógica 
 

 

 

 

DISCIPLINA CONTEÚDOS 

Ciências 
Capítulo 14 (Livro 1B) − Gimnospermas: a conquista do ambiente 
terrestre. Páginas 98 a 102. 

História 
• Capítulo 20: O que é colonizar? Páginas 50 a 63. 
• Registros no caderno e fichas. 

Português 

Poliedro – Livro 2 
Capítulo 18 – Páginas 53 a 57. 
- Adjunto Adverbial 
Capítulo 19  – Páginas 77 a 84. 
- Complemento Nominal 

Geografia Capítulo  20 -Medindo o desenvolvimento. 

Matemática 
Capítulo 25 – Representação de equações com duas incógnitas no 
plano cartesiano – páginas 06 a 23. 



 

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 .   
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