CURSO E COLÉGIO OFICINA
CALENDÁRIO E CONTEÚDO
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prezadas Famílias,
Este ano voltamos nossos olhares para nós mesmos, refletimos sobre nosso processo de construção cultural e
social. Entregamos-nos sem reservas, talvez ao que de mais precioso tenhamos: o direito de desejarmos, sonharmos.
Inventamos, reinventamos e estamos chegando ao final de 2018.
Vivenciamos todos os projetos, os conteúdos destinados a cada série estão sendo concluídos, portanto é de
grande importância atentarmos para esse documento, a fim de nos organizarmos melhor para esta etapa final.
Nessa comunicação vocês encontrarão todas as informações referentes a avaliações finais da unidade III e
também das provas finais, previamente divulgadas nos calendários publicados e entregues aos estudantes.
O tempo é de organização, cuidado e concentração.
Para os que não precisarão de prova final, muitos afetos e até o próximo ano.
Para os que precisarão ficar mais um tempo na retomada de conteúdos é fundamental disciplina e organização
para conclusão dessa etapa.
Contem conosco sempre.
Um abraço fraterno,
Coordenação Pedagógica (Têca)
Orientação Pedagógica (Márcia Ávila)

Produção Textual
Língua Portuguesa
Matemática
História / Inglês
Geografia
Ciências / Espanhol
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28/11 (4ª feira)
29/11 (5ª feira)
30/11 (6ª feira)
03/12 (2ª feira)
04/12 (3ª feira)
05/12 (4ª feira)

07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h
07h30min às 10h
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CONTEÚDOS PARA PROVA FINAL
Geografia
A localização, construção e extensão do espaço
brasileiro
- Formação do território e organização espacial do
espaço
- Histórico da ocupação do território e fronteiras
- Localização, extensão E limites do espaço brasileiro
Regionalização do espaço brasileiro
- Brasil um país de contrastes
- Divisão espacial do IBGE
- Divisão do Brasil em três complexos regionais ou
regiões geoeconômicas (Nordeste, Amazônia e
Centro-Sul)

 Distribuição da população em setores econômicos
- População em movimento.
* A influência dos imigrantes e das migrações internas
para a construção do espaço brasileiro
* Análise dos fluxos migratórios a partir das causas e
consequências socioeconômicas
Brasil: da sociedade agrária para urbanoindustrial
- A urbanização brasileira
- Rede, hierarquia urbana e problemas urbanos
- A industrialização brasileira
- O espaço agrário e a questão da terra
Região Norte

População Brasil-Bahia

- Construção de espaços geográficos
- Aspectos físicos

- Formação do povo brasileiro

Região Nordeste

 Análise da estrutura da população brasileira:
étnica, etária e gênero

- Construção dos espaços geográficos
- Aspectos físicos

- Distribuição da população urbana e rural

Espanhol
 Interpretación de Texto
 Pretérito Perfecto Compuesto
 Pretérito Indefinido
 Pretérito Imperfecto
 Muy y mucho
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Ciências
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Características dos seres vivos
Organização celular – unicelulares e pluricelulares.
Classificação dos seres vivos – organizar a biodiversidade
Estudo comparativo da biodiversidade em uma abordagem evolutiva: Os 05 Reinos da Natureza.
Vírus – caracterização e relações com ser humano
Reino Monera – bactérias e cianobactérias – caracterização e relações com o ser humano
Protistas – caracterização e relações com o ser humano
Fungos – caracterização e relações com o ser humano
Vegetais: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas
Animais Invertebrados I – Poríferos, Celenterados (cnidários), Platelmintos, Nematelmintos e Anelídeos
Animais Invertebrados II – Moluscos, Equinodermos, Insetos, Crustáceos e Aracnídeos
Animais Vertebrados: (características gerais)
Estudo comparativo de Animais Invertebrados I, Invertebrados II e Vertebrados

História

















A Grécia
Cidade – Estado
Conceito de democracia
Democracia ontem e hoje
Política e religião na antiguidade
Civilização romana
Períodos da história política de Roma
A religião em Roma
Império romano
Império Bizantino
Islamismo e o mundo árabe
Idade Média
Feudalismo
Renascimento urbano e comercial
Cruzadas
Peste Negra

Matemática




Sistemas de Medidas, Operações com nos Inteiros
Operações com Racionais, Equações do 1o Grau
Sistemas, Proporção, Regra de Três, Porcentagem

Produção Textual


Resumo
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Língua Portuguesa
Interpretação de texto
 Os miseráveis
 A bailarina fantasma
Análise linguística

 Modos verbais






Elementos mórficos do verbo
Frase, oração e período
Classificação do sujeito
Classificação do predicado
Predicação verbal

 Adjunto adnominal

Inglês
A1+









A2+
Adjectives (comparative and superlative)
Simple Past
Future (will x going to)
Professions
Prepositions
Food (countable and uncountable nouns)
Weather
Wh-questions

A2









Adjectives (comparative and superlative)
Simple Past
Future (will x going to)
Professions
Prepositions
Food (countable and uncountable nouns)
Weather
Wh- questions
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Present Continuous (future arrangements)
Celebrations (christmas, halloween, etc)
Shoud
Health (headache, medicine, etc)
Simple Past
Already, Yet
Fan Activities (put up posters, get an autograph,
etc)
Past Continuous
When / While
Present Perfect (ever, never)
Travel (book a flight, catch a train, etc)
Might
Extreme Sports (Kite Surfing, White Water
Rafting, etc)
Habits (hang out, work out, etc)
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OBSERVAÇÕES:
1. Será beneficiado com critério de aproximação para 21 pontos o aluno com valores relacionados com a
aprendizagem que totalizem 20,5 pontos (vinte inteiros e cinco décimos) ficando liberado da prova final.
Caso o aluno precise fazer a prova final, o cálculo do valor necessário será feito seguindo a seguinte fórmula:
P.F = 50 – (M.C. x 7,0) = PONTOS NECESSÁRIOS
3
P.F = PROVA FINAL
M.C = MÉDIA DE CURSO (média aritmética das três unidades)
2. Sobre o Conselho de Classe:
 A função do Conselho de Classe é referendar o resultado obtido pelo aluno, em cada disciplina, e avaliar o
seu desempenho.
 Todos os alunos serão avaliados quantitativamente e qualitativamente pelo Conselho de Classe.
 Ao propor alguma aproximação, o Conselho de Classe avalia, principalmente, se o aluno adquiriu prérequisitos necessários naquela disciplina, além de considerar o empenho, interesse, participação e frequência
do aluno, demonstrados durante o curso.
 Encerrado o Conselho de Classe o resultado apenas pelo Serviço de Orientação torna-se oficial.

1. Resultados:
 27/11/18 (3ª feira) – 16 horas – III UNIDADE.
 06/12/18 (5ª feira) – 11 horas – Resultados das Provas Finais, requerimento de revisão de provas.
 06/12/18 (5ª feira) – a partir das 14h – Revisão de prova e inscrição para recuperação.
4. Sobre a Revisão das Provas Finais:
 Os professores só poderão atender os casos de revisão de provas no dia e horário determinados.
 As provas poderão ser revisadas por qualquer professor do respectivo Departamento.
 A revisão é apenas da Prova Final, exclui testes e provas de outras unidades, inclusive testes e provas da
3ª unidade.
 A revisão de provas só poderá ser feita entre ALUNO e PROFESSOR.
5. Data para matrícula dos alunos aprovados:
 13/12/2018 (5ª feira).
6. Início da recuperação – 07/12/2018 (6ª feira).
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