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Educação e Assistência Social - Brasil

ROTEIRO DE ESTUDOS – 1º BIMESTRE/2018
ENS. FUNDAMENTAL

Período: 15/01 a 23/03/2018
LÍNGUA PORTUGUESA

 Leitura
compreensão
e
interpretação de textos.
 Revisão
de
classes
gramaticais:
substantivo,
adjetivo, artigo, numeral,
pronome e verbo.
 Modo imperativo
 Verbos irregulares
 Formas nominais do verbo
 Locução verbal
 Livro Paradidático: Pollyana
Moça
Autor: Eleanoe H. Peter
Editora: Ibep e Jovem
MATEMÁTICA/ GEOMETRIA
MATEMÁTICA

Revisão (Conjuntos dos
Números Naturais):
 Resolução de problemas
envolvendo
os
números
naturais.
 Critérios de divisibilidades.
Tratamento da Informação:
 Análise de gráficos e tabelas.
 Conjunto
Dos Números
Inteiros
(representação,
oposto, módulo, comparação,
adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação, raiz quadrada
exata de um número inteiro e
expressões numéricas).
GEOMETRIA

-

Revisão:
Figuras planas e figuras não
planas;
- Elementos
básicos
da
geometria (ponto, reta e
plano);
- Sólidos geométricos.
 Ângulos
- Ângulos e seus elementos;
- Medida de um ângulo;
- Transformação das unidades
de medida de ângulo; e
- Ângulos congruentes;

HISTÓRIA


A Europa Medieval
- A Idade Média e o
Feudalismo
- Cultura e Arte medieval
 O mundo mulçumano e
os impérios do Oriente.
- O Islã
- Impérios do Oriente
REDAÇÃO E EXPRESSÃO

 Variação linguística.
 Níveis de linguagem: culta,
padrão, coloquial, literária,
regional.
 Texto narrativo: elementos e
estrutura.
 A construção do parágrafo.
Gênero textual: o mito.
Livro Paradidático: Pollyana
Moça
Autor: Eleanoe H. Peter
Editora: Ibep e Jovem
CIÊNCIAS
 Unidade I: Seres vivos.
- Como são os seres vivos.
- Origem e classificação da
vida.
 Unidade
II:
Vírus,
bactérias,
protistas
e
fungos.
- Vírus.
- Bactérias,
protistas
e
fungos.

 Brasil: diversidade cultural e
os afro-brasileiros
INGLÊS

Unit 1 – Plural of nouns and
adjectives
 Unit 2 – Present Continuous
(Formas: afirmativa, negativa
e interrogativa)
 Vocabulário: frutas e legumes,
ações do dia a dia.
 Leitura e interpretação de
texto


ED. AMBIENTAL


Níveis de organização dos
seres
 Biomas brasileiros
 Relações ecológicas
ENS. DA ARTE







ENS. RELIGIOSO
 Para que serve a religião
 Nossas raízes indígenas
 Campanha da Fraternidade
2018
Tema:
Fraternidade
e
superação da violência.
Lema: Vós sois todos irmãos
(Mt 23,8).

GEOGRAFIA

 Localização e extensão do
território Brasileiro
 A formação do território
brasileiro
A
regionalização
do
território Brasileiro
 Domínios
naturais:
ameaças e conservação
 Distribuição e crescimento
da população
 Brasil migrações internas e
emigração
 População
e
trabalho:
mulheres crianças e idosos

Leitura de obras de arte
Arte na pré-história
Cartum
Performance sonora
Propriedades do som

ED. FÍSICA



Alongamento
Atletismo:
arremessos
lançamentos.
Voleibol
 Regras básicas
 Saque e manchete
 Toque

e

FILOSOFIA


Filosofia e outras formas de
pensar
 Ver a realidade virtual.
 Conhecer
a alegoria da
caverna.
 Ser filósofo atualmente.

O Roteiro 
deOBS:
Estudo
bimestre)
encontra-se
disponível
no site do
– www.cscs.com.br
Os(1º
conteúdos
descritos
podem
ser cumulativos
aocolégio
longo do
ano letivo.

 ORIENTAÇÕES:
 Obs.1: Informamos que em cada bimestre acontecerá dois momentos para a segunda chamada: um período
correspondente a ausência na Avaliação Contínua (AC) e outro correspondente a ausência no Simulado.
 Obs.2: Em caso de falta do (a) aluno (a) com perda de atividade avaliativa, o responsável deverá justificar no
prazo máximo de 48 horas, mediante a apresentação de atestado médico, para ter direito a atividade de 2ª
chamada.
 Obs.3: Caso o aluno falte por motivo de força maior é necessário que a família entre em contato com a
coordenação para justificar sua ausência.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – 1º BIMESTRE – 7º ANO
DISCIPLINA
LÍNGUA
PORTUGUESA
REDAÇÃO
INGLÊS

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

MATEMÁTICA/
GEOMETRIA
ENSINO
RELIGIOSO

EDUC. FÍSICA

ARTE
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

FILOSOFIA

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
 Avaliação formal
 Atividade do Livro Paradidático:
 Produção de texto.
 Atividades do Livro

Paradidático

VALOR
8,0 pts
2,0 pts
10,0 pts
10,0 pts

SIMULADOS
Avaliação formal com 15 questões
de múltipla escolha no valor total
de 10,0 pontos.
Uma produção Textual no valor de
10,0 pontos

 Avaliação formal
8,0 pts
 Vistos: Atividades do livro/
2,0 pts
cadernos e folhas xerografadas
Avaliação formal
8,0 pts
 Vistos: Atividades do livro/
2,0 pts
cadernos e folhas xerografadas
Avaliação formal no valor total de
Avaliação formal
8,0 pts
10,0 pontos, com 15 questões de
 Vistos: Atividades do livro/
2,0 pts
cadernos e folhas xerografadas
múltipla
escolha
para
cada
Avaliação formal
disciplina.
Relatório/atividade
de
aula
8,0 pts
prática: 1,0
1,0 pts
Vistos:
Atividades do livro/
1,0 pts
cadernos e folhas xerografadas
Avaliação formal
8,0 pts
Vistos:
Atividades do livro/
2,0 pts
cadernos e folhas xerografadas
Atividades avaliativas individuais e ou em grupos realizadas em sala durante o
bimestre. Valor 10,0 pts
 Prática de esportes
 Trabalho de pesquisa
5,0 pts
Tema: Atletismo Arremessos e
 Atividades práticas: voleibol: Valor
lançamentos
10,0 pts
 Período de entrega: 23 a
5,0 pts
28/02/18 conforme horário de
aula da turma.
 Atividades semanais realizadas em sala valor: 8,0 pts
 Entrega do Diário do artista 2,0 pts
Avaliação formal
 Pesquisa e apresentação sobre
biomas brasileiros (5,0 pts.)
10,0
 Vistos: Atividades do livro/
 Investigação do nicho ecológico e
cadernos e folhas xerografadas
habitat de uma espécie. (5,0 pts.)
8,0 pts
 Seminário: apresentação sobre as
 Avaliação formal
formas de ver a realidade – 7,0pts
 Vistos:
Atividades do livro/
2,0 pts
 Data de realização: 20/02/18
cadernos e folhas xerografadas
conforme horário de aula da
 Data de realização: 20/03/2018,
turma.
conforme o horário de aula de
cada turma.

O Roteiro de Estudo (1º bimestre) encontra-se disponível no site do colégio – www.cscs.com.br

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 1º SEMESTRE - 2018


1º BIM

2º BIM

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

19/02/18
(2ª feira)

04/05/18
(6ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

L. Portuguesa/
Redação

20/02/18
(3ª feira)

07/05/18
(2ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Ciências/
Filosofia
Ed. Ambiental

21/02/18
(4ª feira)

08/05/18
(3ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

História/
Geografia

22/02/18
(5ª feira)

09/05/18
(4ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Matemática/
Inglês

14/03/18
(4ª feira)

04/06/18
(2ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 1

L. Portuguesa
Redação /
Inglês

16/03/18
(6ª feira)

06/06/18
(4ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 2

História/
Geografia

19/03/18
(2ª feira)

08/06/18
(6ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 3

Matemática
Ciências

Atividades
realizadas em sala
de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 1

Ens. Religioso/
Arte /
Ed. Física

Atividades
realizadas em sala
de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 2

Arte/Filosofia/
Ens. Religioso/
Ed. Ambiental
/Ed. Física

FORMATO DA PROVA
05 questões discursivas + 10 questões
de múltipla escolha.
Redação: produção textual

05 questões discursivas + 10 questões
de múltipla escolha.

15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina / Redação: produção
textual.
15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina.

Estas
disciplinas
aplicarão
um
instrumento avaliativo em sala de aula
valendo 10,0 pontos conforme o critério
de avaliação.
Estas
disciplinas
aplicarão
instrumento(s) avaliativo(s) em sala de
aula valendo 10,0 pontos conforme o
critério de avaliação.



1º BIM
26/02/18
(2ª feira)
27/02/18
(3ª feira)
28/02/18
(4ª feira)
20/03/18
(3ª feira)
21/03/18
(4ª feira)
22/03/18
(5ª feira)

2º BIM
10/05/18
(5ª feira)
11/05/18
(6ª feira)
14/05/18
(2ª feira)
11/06/18
(2ª feira)
12/06/18
(3ª feira)
13/06/18
(4ª feira)

2ª CHAMADA: Horário às 14h30
AVALIAÇÕES
DISCIPLINAS
AVALIAÇÃO
L. Portuguesa / Redação / Inglês
CONTINUA
AVALIAÇÃO
Ciências / Ed. Ambiental e
CONTINUA
História
AVALIAÇÃO
Matemática/ Geografia/ Filosofia
CONTINUA
SIMULADO
L. Portuguesa/ Inglês/ Redação
(BLOCO-1)
SIMULADO
História/ Geografia / Filosofia
(BLOCO-2)
SIMULADO
Matemática / Ciências
(BLOCO-3)

O Roteiro de Estudo (1º bimestre) encontra-se disponível no site do colégio – www.cscs.com.br

DATA

ATIVIDADES DO SEMESTRE

30/01/18 (3ª feira)

- Reunião de pais (7º ano): Local Auditório do Colégio, hora: 19h

12 e 13/02/18
14/02/18 (4ª feira)

- Carnaval
- Cinzas

29 a 31/03 e 01/04/2018
04/04/18 (4ª feira)

- Tríduo Pascal
- Entrega do boletim 1º bimestre

14/04/18 (sábado)

- Plantão Pedagógico para atendimento aos pais ou
responsáveis em horário a ser divulgado.
- Obs.: Comparecer ao plantão com o boletim do(a) aluno(a) em
mãos.

21/04/18 (sábado)

- Tiradentes

31/05/18 (5ª feira)

- Corpus Christi

20/06/18 (4ª feira)

- Entrega do boletim 2º bimestre

Requerimento de
2ª chamada

- A entrega do requerimento de 2ª chamada ao aluno, para que se
efetive o pagamento da taxa na tesouraria da escola, dar-se-á no
último dia de realização das provas.
- Horário de Funcionamento da tesouraria: Manhã (segunda a
sexta de 7h às 12h);
- Tarde (segunda a quinta de 13h30 às 17h e na sexta de 13h30 às
16h).

15 a 21/06/18

- Jogos Internos

25 a 28/06/18

- Avaliações de Recuperação Paralela
- OBS: A Recuperação Paralela é destinada exclusivamente para
os alunos com menos de 14 pontos na somatória de média do
1º semestre.

02/08/18 (4ª feira)

- Retorno às aulas

“A essência da oração consiste na capacidade de amar fortemente”
Savina Petrilli

O Roteiro de Estudo (1º bimestre) encontra-se disponível no site do colégio – www.cscs.com.br

