
 

 ATENÇÃO - Calendário da N1: 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 1º TRIMESTRE 

N1 – 1º Trimestre – 7º ano 

Data da Realização Disciplinas 

29/03 Matemática 

30/03 Ciências e Arte 

31/03 Geografia e Ed. Física 

2ª CHAMADA (N1) – 2º Trimestre 

06/04 Todas as Disciplinas – a partir das 13h30 

Orientações sobre as avaliações: 

 As avaliações de N1 acontecerão sempre nos dois últimos horários às 10h10.  

 Todas as avaliações serão aplicadas no Forms na plataforma Teams.  

 Os professores estarão online durante o horário da aplicação, se houver algum problema para acessar a 

prova, fale com o professor. Lembrando que o professor que estará presente na turma, será conforme o 

seu horário de aula. 

 Você poderá acessar a prova apenas uma vez, portanto fique atento, se você fechar a avaliação antes de 

concluir todas as respostas, você não conseguirá abrir a prova novamente. 

 Não percam a data de realização da prova, pois ela não será estendida.  

 

 SIMULADO GERAL – No dia 05/04 realizaremos nosso Simulado Geral (1º trimestre) para todas as turmas 

do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 9h20. O Simulado tem valor de até 1,0 ponto adicional em 

todas as matérias. Não percam!!! 
 

 RELATÓRIO DE TAREFAS NÃO FEITAS: Sr.(as) pais e responsáveis, está disponível para consulta, junto com 

relatório de ocorrências, via sistema acadêmico (digite seu usuário e a senha de acesso, aquele que recebeu no ato 

da matrícula). Você também consegue acompanhar a realização das atividades/avaliações com o login e senha do 

aluno na Microsoft Teams no campo “trabalhos”. 

 

 Conteúdos e Objetivos (1º trimestre): estão disponíveis no portal da escola em 
www.sesccidadania.com.br>Educação>EnsinoFundamentalAnosFinais>Conteúdos/Objetivos. 

 

01/04 – Recesso Escolar 
02/04 – Sexta-feira da Paixão 

 

 
 

 

 Ciências – Johnathan 
Realizar o 'Sintetize' no livro do cap. 02 na página 325 
e enviar na plataforma Teams. 
Data de entrega: 09 de abril via teams. 
Bom feriado a todos (as)!  
 

 Ensino Religioso – Débora Menezes 
Olá pessoal, nesta semana realizaremos uma 
atividade avaliativa em nossa sala virtual, valendo 10 
pontos. Para se preparar leia as páginas 10 à 17 do 
livro “Projeto de vida e atitude empreendedora”. 
Conto com sua participação. 

 

 História – Dayane, Lucas e Sthefani 
1) Chegou o momento de realizarmos mais uma 
atividade avaliativa. Dedique-se, pois essa avaliação 
tem o valor de 10 pontos.  
2) Trabalho: Vocês sabem o que é um “meme”? 
Na internet, a expressão é usada para se referir a 
qualquer informação – imagens, vídeos, fotografias, 
gifs engraçados – que viralize por meio das redes 
sociais. Escolha uma obra de arte renascentista e 
pesquise informações sobre ela. Em seguida, use a 
criatividade e o humor para elaborar um meme com a 
obra selecionada. 
Para este trabalho, observem o roteiro a seguir. 

http://www.sesccidadania.com.br/


1. Realizem a pesquisa sobre a obra em sites ou 
livros. 
2. Registrem em seus cadernos as seguintes 
informações sobre ela: 
I – Nome da obra. 
II – Autor. 
III – Ano de produção. 
3. Elaborem um meme com a obra de arte. 
Observação importante: Além da N2, as atividades 
realizadas durante as aulas deverão ser postadas 
junto com o roteiro semanal. Nesta semana, vocês 
deverão postar os seguintes exercícios feitos durante 
as aulas: 
Páginas 384: nº 1 e 2 
Páginas 385 e 386: nº 4 e 5 
Página 387: nº 7 e 8 
Data de entrega das atividades 

Turmas Dia/Semana Data 

7° A e B Quinta  08/04 

7° C e D Quinta  08/04 

7° E e F Quinta  08/04 

 

 Inglês – Vânia 
Hi students. How’s it going?  
Homework : FTD – Bridges 7º. Ano – Páginas 20 a 
22do livro. 
Ler e responder as atividades números 1 a 5 sobre 
maps 
Listening: CD - track 3, 4 e 5 p.24 e 25 
Data da entrega: até dia 09/03 todas as turmas 
Correção: 12/04 – todas as turmas 
 

 Geografia – Wilker 

Quero lembrá-los da nossa avaliação que acontecerá 
no dia 31/03 (quarta-feira).  
Aproveito para sugerir que estudem os conteúdos que 
já foram indicados no roteiro anterior. 

 Regionalização do Brasil 

 Formação da População Brasileira  
Orientações: 

 Após a realização da avaliação façam 
a leitura das páginas 499 à 505 (Mobilidade da 
População). Próximo conteúdo das nossas aulas. 

 Envie até o dia 08 de abril a atividade 
de revisão para prova que já feita e já corrigida. 

 

 Gramática – Danielle 
● Acompanhe as postagens (textos, atividades 

e gravação de aula) na seção “arquivos” do 
Teams; 

● Fazer 2ª chamada do trabalho de N2, 
anexado nas tarefas do Teams como 
“Gramática- N2”. 

Entrega: 09/04 
     

 Matemática I – José Wilson 
Segunda-feira: 
Neste dia será aplicado nossa prova de N1 que tem 
início às 10:10 da manhã (4º horário). Logo iremos 
fazer revisões e tirar dúvida a respeito dos assuntos 
cobrados em prova. 
Terça-feira: 
Aula destina a correção da prova de N1 aplicada no 
dia anterior. 
Quarta-feira: 

Dando continuidade aos nossos estudos, neste dia 
vamos resolver exercícios presentes no livro, sobre o 
assunto de soma e subtração de números inteiros. 
Com estamos ainda em semana de prova, tais 
exercícios serão resolvidos durante a aula online. 
Páginas: 174 até 181; 
Exercícios: 15 até 22. 
Atenção... 
A prova de matemática que ocorrerá no dia 29 de 
março, terá os seguintes conteúdos: 
- Raiz quadrada de um número natural; 
- Números primos; 
- Reta numérica com números inteiros; 
- Máximo múltiplo comum (MDC); 
- Mínimo múltiplo comum (MMC); 
- Plano cartesiano. 
 

 Literatura – Vênia  
 Esta atividade comporá sua nota de N2. 

 Ela deverá ser entregue até dia 09/04/2021. 
Orientações: retomando aquilo que foi discutido em 
sala de aula em nosso último encontro responda, 
suscintamente, as questões que seguem (com suas 
palavras). 

1) O que você entende por literatura? 
2) Com o uso da palavra, pode-se dizer que 

tudo é literatura? 
3) Quais os três tipos básicos de textos? 
4) Esses textos se desdobram em? 
5) Quais as formas de manifestação da arte 

literária? 
6) Dê dois exemplos de arte literária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES DE N1 
 

 Arte – Wanessa 
 Responda as questões SINTETIZE da página 

17 

 Essas questões são referentes ao conteúdo 
do capítulo 1. 

 Tire foto da atividade e envie para o Teams 

 Coloque seu nome completo, turma e data na 
sua atividade. 

Essa atividade será avaliativa – N2 
 Sexta-feira: todas as turmas. 
PROVA DE ARTE  

 Estudar o Capítulo 1 do livro de arte. 
Módulo 1 – páginas 6 a 17 

 

 Ciências – Johnathan 
Conteúdos para N1: 

 Condições necessárias para ser ter vida na 
Terra 

 Efeito estufa e aquecimento global 

 Poluentes do ar 

 Camadas da atmosfera 

 Terra primitiva 

 Limites das placas tectônicas 

 Camadas da Terra 

 

 Educação Física – Wendel 
Avaliação N1 
Objetivos:  
 Compreender a finalidade dos esportes técnico-

combinatórios; 
 
 Aplicar os conceitos das diferentes capacidades 

físicas; 
 Analisar as transformações da prática esportiva e 

suas manifestações. 
Conteúdos: 

 Capacidades físicas 
 Esportes técnico-combinatórios 
 Esportes de rendimento e esportes na escola 
A influência da mídia nos esportes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Geografia – Wilker 

 
Olá estudantes nossa avaliação de geografia está 
chegando e para isso estou enviando os objetivos e 
conteúdos que estarão na prova.  
Solicito que estudem os capítulos descritos abaixo e 
principalmente revejam os exercícios que foram feitos 
e corrigidos.  
 
Conteúdos/Objetivos: 

 Regionalização Brasil - Regiões do IBGE, 
Geoeconômica e Quatro Brasis 
(Capítulo 2) - Objetivos: 4.0, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 

 Formação da População Brasileira  
(Capítulo 3) - Objetivos: 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 6,0 e 6,1 

 
 Matemática I – José Wilson 

Atenção... 
A prova de matemática que ocorrerá no dia 29 de 
março, terá os seguintes conteúdos: 
- Raiz quadrada de um número natural; 
- Números primos; 
- Reta numérica com números inteiros; 
- Máximo múltiplo comum (MDC); 
- Mínimo múltiplo comum (MMC); 
- Plano cartesiano. 
 

 Matemática II – Luana 
1) Conteúdo da avaliação: Plano Cartesiano 

2) Módulo 2 – Capítulo 4 – Páginas: 127 a 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Horário de aula online 
7A / 7B 

    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 LPG Mat.I Cien His Geo 

08:10 Mat.I Geo His Cien Cien 

09:20 LPL Mat.II Mat.I Ed.Fis Geo 

10:10 Ed.Fis His Ing LPPT Ens.R. 

11:00 Ing LPPT LPG Mat.I Art 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
7C / 7D 

    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Ing Ed.Fis LPPT Geo Mat.I 

08:10 Geo LPG Cien His Ens.R. 

09:20 LPPT Mat.I Ed.Fis LPG Cien 

10:10 Art LPL Mat.I Mat.I His 

11:00 His Cien Geo Ing Mat.II 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 
7E / 7F 

    

        Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:20 Geo His Ens.R. Ing Cien 

08:10 LPPT Ed.Fis Mat.I Ed.Fis LPPT 

09:20 Mat.I Cien LPG Mat.II Mat.I 

10:10 Ing Geo His His Geo 

11:00 Art Mat.I LPL Cien LPG 

11:50 --------- --------- --------- --------- --------- 

 


