
                           
 
                                        INFORMATIVO – 7º ano  

 

Trabalhos para o 3º trimestre - 2017 

7º ano 

MATÉRIA ATIVIDADE         DATA 

CIÊNCIAS 
Profº Guilherme 

 “Cientista Mirim: As plantas e suas 
relações na natureza” – Atividade a ser 
realizada no Sítio Hipona. 

 

  Datas Sítio Hipona ( 
7A-22/9- 7B- 27/9   
7C-29/10-7D-04/10- 
7E-05/10  avaliação 
em sala de aula  

ESPANHOL 
Profª  Priscila 

TB sobre os verbos no Pretérito Perfecto 
Simple –  

26/10 

ARTE 
Profº Roberto e Profª Kelly 

 Produção de um artefato indígena feito 
com argila, desenvolvendo a pintura e 
traços indígenas. Apreciação e análise de 
referências visuais. Produção fotográfica 
(com celular) de Natureza Morta, trabalho 
em grupo, para exposição no Colégio. 
Atividade artística natalina. Finalização de 
trabalhos pendentes. 

Avaliação 
continuada 

GEOGRAFIA 
 Profª Débora 

Lista de exercícios sobre as Regiões 
Brasileiras realizado em sala de aula, 
individualmente e com consulta. 
 

-novembro 

HISTÓRIA 
Profº Ricardo                        

1-Colonização da América – pesquisa 
individual em sala de aula com uso de 
tablets 2-Revisão de conteúdo: 
questionário  envolvendo o conteúdo de 
história do ano todo - os alunos em grupo 
resolverão as questões em sala de aula –  

Avaliação 
continuada  

INGLÊS 
Profª Cristiane 
 

  

Em continuidade ao trabalho iniciado com 
a leitura "Five Canterbury Tales " os 
alunos ( em grupo ) escolherão uma 
história para ser compartilhada com a 
classe.  Os detalhes serão esclarecidos em 
classe. 

Entrega: início em 
outubro e 
finalização em 
novembro 

MATEMÁTICA 
Profª Marcela, Cláudia e Luciana 

1. Entrega do caderno de atividades (em 
datas selecionadas pela sua professora) e 
prova baseada nos exercícios do caderno.  
2. Trabalho em grupo e apresentação, em 
sala de aula, sobre porcentagem, 
matemática financeira e planejamento 
financeiro familiar.      

1- 05/10 
 
 
 
 

2- novembro 

PORTUGUÊS 
Profª Marta  
 

1- "Pivete"                          
     Júlio Emílio Braz- Editora do Brasil 
2-Peça teatral  "A menina na janela" 
25/10    
   

1-Avaliação escrita: 
18/10 
2-teatro-avaliação 
escrita:01/11 
 



3- "O menino narigudo"                    
 Walcyr Carrasco- Editora Moderna 

3-avaliação 
escrita:23/11 

 

EN. RELIGIOSO 
Profª Tânia 

“Os direitos que são de todos” Pesquisa 
sobre os Direitos Humanos relacionados 
com as religiões. 

Avaliação 
continuada- sala de 
aula  
 

ED. FÍSICA 
Profº Marcos 

Tema: Jogo Esportivo: Handebol 
Desenvolvimento: processo histórico e 
regras básicas 

entrega: 23 a 27 de 
outubro 

Será autorizada a segunda chamada para as avaliações dos paradidáticos, somente em 
casos de doença e luto em família  ( atestados). A 2ª chamada será no outro dia após a avaliação 
regular. 
Os livros paradidáticos deverão ser encomendados antecipadamente na livraria, pois não há 
estoque. 
 
Senhores pais 

       Nesse trimestre, na disciplina de Língua Portuguesa, a leitura de um livro será 
substituída pela apresentação de uma peça teatral no Colégio, e servirá como base para 
avaliação (TB). 
       Os textos   que servem de informações e fundamentações para a peça serão analisados 
previamente em sala, proporcionando aos alunos a oportunidade de virem uma nova 
leitura, além de incentivar a apreciação da arte teatral. 
        A apresentação da peça “A menina na janela” dia 21/10, será feita pela Companhia de 
teatro “Casa Amarela”, com mais de vinte anos de experiência, que estabelecerá um debate 
após o espetáculo. 
       Preço por aluno: $15,00 
 
OBS: O livro  “PIVETE” da  disciplina de Português , será vendido no próprio Colégio, com 
desconto.  A venda será no dia 12/09. 
 
 
 
 
 


