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Educação e Assistência Social - Brasil

ROTEIRO DE ESTUDOS – 2º BIMESTRE/2018
ENS. FUNDAMENTAL

Período: 26/03 a 21/06/2018
LÍNGUA PORTUGUESA

 Leitura,
interpretação
e
compreensão de textos.
 Conteúdo do primeiro bimestre
 Advérbio
 Preposição
 Interjeição
 Análise morfológica
 Frase, oração e período
 Sujeito e Predicado
 Tipos de sujeito
 Livro paradidático: Viagem ao
centro da terra)
Respeito sim! Violência não!
(Autor: Fernando Carraro/
Editora FTD)
*Questões inseridas no simulado.
MATEMÁTICA/GEOMETRIA

Resolução de expressões.
Tratamento da Informação:
 Análise de gráficos e tabelas
(2º momento).
Razão Centesimal
(porcentagem):
 Situações
problemas
envolvendo o conceito de
porcentagem.
Estudo
das
médias
aritméticas:
 Média aritmética simples e
Média aritmética ponderada.
Números racionais:
 (Representação,
oposto,
módulo, comparação, adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação,
raiz
quadrada exata de um número
racional
e
expressões
numéricas).
 Equação do 1º Grau com
uma incógnita.
GEOMETRIA
Ângulos
 Operações com medidas de
ângulos (adição, subtração,
multiplicação e divisão);
 Ângulos consecutivos e
ângulos adjacentes;
 Bissetriz de um ângulo; e
 Ângulos opostos pelo vértice.

CIÊNCIAS
 Protistas e fungos.
 Plantas sem sementes.
 Plantas com sementes
 Parte vegetativa das plantas.
 Parte reprodutiva das plantas.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Cadeia

Alimentar, Teia
Pirâmides Ecológicas.

e

GEOGRAFIA

 EXPEDIÇÃO 3: Brasil: da
sociedade agrária para a
urbano-industrial.
- Percurso 09: A urbanização
brasileira.
- Percurso 10: Rede, hierarquia
e problemas urbanos.
- Percurso 11:
- A industrialização brasileira.
- Percurso 12: O espaço agrário
e a questão da terra.
 EXPEDIÇÃO 4: Região Norte
- Percurso 13: Região Norte:
localização e meio natural.
- Percurso 14: Região Norte: a
construção
de
espaços
geográficos.
- Percurso 15:
- Amazônia:
conflitos,
desmatamentos
e
biodiversidade.
- Percurso 16: Amazônia: o
desenvolvimento sustentável
REDAÇÃO
 Texto narrativo (produção)
 A linguagem poética e seus

recursos:
denotação
 Poema
 Paródia

conotação

e

 Livro paradidático: Respeito sim!
Violência não! (Autor: Fernando
Carraro/ Editora FTD)
 *Questões inseridas no simulado







INGLÊS
Unit 3
Subject & Object Pronouns
Imperative (afirm., neg.)
Genitive case
Whose
Reading & Comprension

FILOSOFIA

 Cuidar de si e dos outros
 O cuidado com o outro.
 Conhecer a Filosofia cristã e
sua ética.
 Ser gigante ou pequeno? Ser
justo
ARTES

 Grafite
 Cubismo
 Dadaísmo
 A escultura pelo tempo
 Música Contemporânea
 Elementos formais da música
EDUCAÇÃO FÍSICA

 Handebol: Passe de bola,
drible; arremesso à gol; regras
básicas
 Preparação para os jogos
internos: noções básicas do
basquete, futsal, handebol,
tênis de mesa, dama e xadrez.
ENSINO RELIGIOSO

 A presença africana no
mundo.
- A religião dos orixás.
- O Candomblé - uma forma de
resistência.
- Umbanda - uma proposta de
união.
HISTÓRIA

 UNIDADE 3 – O Mundo
Africano
- Cap. 1 - A África subsaariana.
- Cap. 2 – Sociedades africanas
tradicionais
 UNIDADE 4 – O Mundo
Americano
- Cap. 1 – A América antes dos
europeus.
 UNIDADE 5 – A Europa à
Conquista do Mundo
- Cap. 1 – Mudanças na Europa
Medieval.
- Cap. 2 – Expansão comercial
e marítima europeia

ATENÇÃO: - Os conteúdos acima descritos podem ser cumulativos ao longo do ano letivo .
O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

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.
 Obs. 4: Estes calendários de avaliações poderão sofrer alterações caso haja necessidade, sendo informado
através de comunicado emitido pela escola.
DATA
14/04/18 (sábado)

CRONOGRAMA DO SEMESTRE
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.

20/04/2018 (6ª feira)

Missa de Santa Catarina de Sena / Dia do ex-aluno

21/04/2018 (sábado)

Tiradentes

30/04/2018 (2ª-feira)

Não haverá aula

01/05/2018 (3ª feira)

Dia do Trabalho

11/05/2018(6ª-feira)

Missa em Homenagem às Mães

12/05/2018(sábado)

Aula temática – Horário 10h às 12h Local: Auditório

31/05/2018 (5ª-feira)

Corpus Christi

Requerimento de
2ª chamada

15 a 21/06/18
2º Bim. 20/06/18
(4ª feira)

25 a 28/06/18

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).
Período de Jogos Internos
Entrega de Boletins
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.
OBS: Dia 27/06/2018, os alunos do turno da tarde farão a prova de
recuperação paralela juntamente com o turno da manhã, iniciando às 7h30
NÃO HAVERÁ 2ª CHAMADA DA RECUPERAÇÃO PARALELA

27/06/2018 (4ª feira)

Jogo do Brasil 15h

02/08/2018 (5ª-feira)

Reinício às aulas

O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 2º BIMESTRE - 2018


2º BIM

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

04/05/18
(6ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

L. Portuguesa/
Redação /

07/05/18
(2ª feira)
08/05/18
(3ª feira)
09/05/18
(4ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA
AVALIAÇÃO
CONTINUA
AVALIAÇÃO
CONTINUA

Ciências/ Filosofia
Ed. Ambiental
História/ Geografia

04/06/18
(2ª feira)

SIMULADO /BLOCO - 1

06/06/18
(4ª feira)
08/06/18
(6ª feira)

SIMULADO/BLOCO - 2
SIMULADO/BLOCO - 3

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

05 questões discursivas + 10
questões de múltipla escolha.

Matemática/
Inglês
L. Portuguesa
Redação / Inglês

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

História/
Geografia
Matemática
Ciências

15 questões de múltipla
escolha de cada disciplina.

Atividades
realizadas
em sala
de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 1

Ens. Religioso/ Arte e
Educação Física

Atividades
realizadas
em sala
de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 2

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

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.



2º BIM

2ª CHAMADA - HORÁRIO ÀS 14H30
AVALIAÇÕES
DISCIPLINAS

10/05/18 (5ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

L. Portuguesa / Redação / Inglês

11/05/18 (6ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Ciências / Ed. Ambiental e História

14/05/18 (2ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Matemática/ Geografia/ Filosofia

11/06/18 (2ª feira)

SIMULADO (BLOCO-1)

L. Portuguesa/ Inglês/ Redação

12/06/18 (3ª feira)

SIMULADO (BLOCO-2)

História/ Geografia

13/06/18 (4ª feira)

SIMULADO (BLOCO-3)

Matemática / Ciências

O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – 2º BIMESTRE – 7º ANO
DISCIPLINA

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
 Avaliação formal

VALOR
10,0pts.

 Produção

10,0 pts.

LÍNGUA
PORTUGUESA
de texto.

REDAÇÃO

INGLÊS

HISTÓRIA

 Avaliação formal
 Vistos: Atividades de sala
 Trabalho Picture Dictionary
Avaliação

formal

Avaliação formal
Vistos: Atividades

GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

MATEMÁTICA/
GEOMETRIA
ENSINO
RELIGIOSO
EDUC. FÍSICA
ARTE

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

FILOSOFIA

7,0 pts.
1,0 pts.
2,0 pts.

SIMULADOS
Simulado Bloco 1
Avaliação formal com 15 questões
de múltipla escolha no valor total de
10,0 pontos. Parte da avaliação
referendada no Livro Paradidático.
Simulado Bloco 1
Uma produção Textual no valor de
8,0 pontos
 Ficha de atividade do Livro
Paradidático (1,0 pt.).
 Produção textual do caderno de
revisão do Simulado(1,0 pt.).
Simulado Bloco 1
Avaliação formal no valor total de
10,0 pontos, com 15 questões de
múltipla escolha para cada
disciplina.

10,0 pts.
8,0 pts.

Simulado Bloco 2: Avaliação formal

cadernos e folhas
xerografadas
Atividade interdisciplinar

1,0 pts.
1,0 pts.

no valor total de 10,0 pontos, com

Avaliação formal
Vistos: Atividades

8,0 pts.

do livro/

para cada disciplina.

do livro/

cadernos e folhas
xerografadas.
Atividade interdisciplinar
Avaliação formal

15 questões de múltipla escolha

1,0 pts.
1,0 pts.
8,0 pts.

Simulado Bloco 3: Avaliação formal
no valor total de 10,0 pontos, com
15 questões de múltipla escolha
para cada disciplina.

 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
 Participação nas aulas
10,0 pts.
 Participação nas aulas práticas no
práticas.
valor 10,0 pts.
 Atividades semanais realizadas em sala valor: 8,0 pts.
 Entrega do Diário do artista 2,0 pts.

Avaliação

formal

10,0

 Avaliação formal

8,0 pts.

 Atividade interdisciplinar

2,0 pts.

Atividade interdisciplinar com
Redação: produção textual do
caderno de revisão do Simulado,
referendada no Livro Paradidático
no valor de (5,0 pts.).
Confecção de folder no valor de
(5,0 pts.).
Produção de uma revista filosófica
(em grupo, na sala de aula), no valor
total de 10,0
 será finalizada dia 29/05/18.

“A essência da oração consiste na capacidade de amar fortemente”
Savina
O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do
colégio –Petrilli
www.cscs.com.br

