CIEI – 1º BIMESTRE 2018 - CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES
7 º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II
Data da
prova

Disciplina

Conteúdo

07/03

PORTUGUÊS
REDAÇÃO

07/03

MATEMÁTICA

07/03

TRABALHOS
MANUAIS

Paradidático: Classificados poéticos – elementos e
características do gênero poema.
Os números inteiros; Representação geométrica dos
números inteiros; Números inteiros opostos ou simétricos;
Módulo de um número inteiro; Comparação de números
inteiros; Adição, subtração e multiplicação com números
inteiros.
Números inteiros: módulo, adição, subtração,
multiplicação, divisão, Potenciação, raiz quadrada e
expressão.
Geometria: Ângulos.
Culinária: Técnicas de culinária utilizando o forno.

07/03

ARTES

08/03

CIÊNCIAS

08/03

INGLÊS

09/03

ALEMÃO

15/03

GEOGRAFIA

16/03

INFORMÁTICA

16/03
22 e 23/03

EDUCAÇÃO
FÍSICA
ALEMÃO
ORAL

23/03

HISTÓRIA

23/03

MÚSICA
TEÓRICA

28/03

PORTUGUÊS

28/03

INGLÊS

Arte Gótica.
Métodos de imunização; Origem da vida; Teorias
evolucionistas; Classificação dos seres vivos.
Unit 1
Word order in questions, present simple and continuous,
verb phrases, numbers, appearance and personality,
clothes, prepositions of place.
Unregelmäßige Verben; freizeitaktivitäten; Imperativ (du);
in + Wohin; Körperteile; Personalpronomen im Dativ (mir,
dir); Leseverstehen.
Unidade 1 – Brasil: potencialidades do espaço natural
Registros complementares feitos no caderno do aluno.
Entrega de modelos concluídos de trabalhos impressos
seguindo o básico das normas ABNT.
Natação: Elementos dos nados crawl e peito.
Lektion 11.
A Alta Idade Média e a Formação do Feudalismo
Nascimento expansão do Islã.
Gêneros musicais – características dos gêneros sorteados
para os grupos.
Unidade I – interpretação de texto e assuntos gramaticais.
Unit 2
Past simple & continuous, time sequence & connectors,
holidays, prepositions, verb phrases.

28/03

TRABALHOS
MANUAIS

04/04

ARTES

05/04

INGLÊS

06/04

ALEMÃO

06/04
09/04

MÚSICA
PRÁTICA
PORTUGUÊS
REDAÇÃO

11/04

MATEMÁTICA

12/04

CIÊNCIAS

12/04

GEOGRAFIA

13/04

EDUCAÇÃO
FÍSICA

13/04

HISTÓRIA

13/04

INFORMÁTICA

Culinária de páscoa: Trufa de chocolate recheada. Técnica
utilizando banho maria.
Renascimento.
Unit 3
Going to, present continuous (future), defining relative
clauses, airports, verbs + prepositions, paraphrasing.
Lektionen 11 und 12; Schreiben.
Escolha de uma música de um gênero musical escolhido
em grupo para apresentação.
Paradidático: Sonho de uma noite de verão– característica
do gênero conto poético.
Conjunto e subconjunto dos números racionais;
representação dos números racionais na reta numérica,
oposto de um número racional; módulo de um número
racional e comparação de números racionais; Adição
algébrica, multiplicação, divisão, potenciação e raiz
quadrada de números racionais; Expressões numéricas
com números racionais.
Reino Monera; Reino Protista; Reino Fungi.
Unidade 2 – Brasil: território e regionalização.
Registros complementares feitos no caderno do aluno.
Basquetebol: técnica básica de jogo.
África antes dos europeus.
Trabalho colaborativo em conta Google: Desenvolvimento
do trabalho usando Ambiente Google. Entrega de trabalho
digitado, usando os modelos de edição de textos,
abordando tema SEC das Linguagens e Culturas.

