
 

 

Agenda semanal de atividades avaliativas em aulas não presenciais – 7º ANO 

9º Semana – 11 a 15 de Maio 

Instruções gerais 

Estimado Aluno, 

Esta semana, de 11 a 15 de maio, será dedicada à avaliação da aprendizagem. As provas serão postadas no site 

da escola – até as 9h – e retiradas – a partir das 17h – diariamente, conforme o calendário de provas e de 

acordo com esta Agenda.  

       É importante que você leia as informações eorientações aqui constantes em cada dia e para cadadisciplina 

e que esteja atento às instruções abaixo a fim de que realize, com entendimento, cada uma de suas avaliações:  

 Leia as questões com muita atenção antes de resolvê-las; 

 A Avaliação dever ser respondida no caderno ou numa folha avulsa, após preencher o cabeçalho (data, 

nome do aluno e série) e a identificação: Avaliação de _________ (identificação da disciplina); 

 As respostas devem ser todas escritas a caneta, nas cores azul ou preta; 

 Não é permitida a utilização de corretivo. Questões rasuradas (subjetivas e objetivas) não serão 

consideradas; 

 Questões subjetivas e objetivas, quando necessário, deverão conter todos os cálculos. Caso contrário, 

não serão consideradas; 

 Cada professor estará de plantão, NO DIA DE SUA PROVA, das 9h até as 13h para prestar 

esclarecimentos, caso haja dúvidas em relação a enunciados e imagens. 

 Depois de finalizada, a avaliação deve ser enviada para o professor, de acordo com as instruções 

individuais abaixo.    

Dia Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

 

Gramática 

(Silvia) 

 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada segunda-feira, no 

site da escola, até as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou 

digitalizar) e encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-

mail: aemival@gmail.com - Com o assunto: Atividade avaliativa 7 ano – 

Nome do aluno; 

 

Conteúdo de prova: 

✔Emprego da virgula; 

✔Estrutura e formação das palavras. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 2,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 3,0 

 

Arte 

(Elizer) 

 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada segunda-feira, 

atéas9h, pelo aplicativo onlineGoogle Form.O link será disponibilizado nos 

mailto:aemival@gmail.com


 

 

 

grupos de whatsapp no dia da prova, sendo que deverão realizar no tempo 

estipulado, utilizando o celular e, ao final do preenchimento, clicar em 

enviar. 

 

Conteúdo de prova: 

✔dança contemporânea (tema 3 do volume 1). 

 

Atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 5,0 

- Atividade extra: 2,0 

 A atividade extra será enviada na agenda da próxima semana. 

Dia Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Literatura 

(Laura) 

 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada terça-feira, no site da 

escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-mail: 

laura.rodrigues10@gmail.com - Com o assunto: Atividade avaliativa 7 ano 

– Nome do aluno; 

 

Conteúdo de prova: 

✔O mito e suas características e 

✔o livro "Ariadne contra o minotauro". 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

 

Ciências 

(Wilma) 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada terça-feira, no site da 

escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

9648-0412. Com o assunto: Atividade avaliativa 7 ano – Nome do aluno; 

 

Conteúdo de prova: 

✔Tema 1: Seleção natural. Página 422 a 424  

✔ Tema 2: Adaptações. Página 425 a 427 

✔ Tema 3: Seleção Artificial. Página 430 e 431 

✔ Tema 4: Evolução Humana. Página 432 e 433 

 
Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizadas) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

Dia Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

mailto:laura.rodrigues10@gmail.com


 
1
3
/0

5
 (

q
u

a
rt

a
-f

ei
ra

) 

Geometria 

(Mattheus) 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quarta-feira, no site 

da escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 9 

8472-2171. 

 

Conteúdo de prova: 

 

✔Ângulos: conceitos, características e classificações (Livro 01, páginas 

203 a 220 + Listas Complementares). 

 

✔Unidades de Medida de Comprimento (Livro 02, páginas 162 a 166 + 

Listas Complementares) 

. 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quarta-feira, no site 

da escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

9932-1411. Com o assunto: Atividade avaliativa 7 ano – Nome do aluno; 

 

Conteúdo de prova: 

 

✔Adição com números inteiros. Pág. 171 a 173 (livro 1) 

✔ Subtração com números inteiros. Pág. 176 a 177 (livro 1) 

✔Multiplicação com números inteiros. Pág. 180 e 181 (livro 1) 

✔Potenciação. Pág.190 e 191 (livro 1) 

✔Raiz quadrada: Pág.194 a 196 (livro 1) 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada quarta-feira, no site 

da escola, até as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

98508-7745. 

 

Conteúdo de prova: 

✔ Xadrez. 

 

Atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

 

- Atividades presenciais: 5,0 

- Agenda EaD: 2,0 



 

 

Dia Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Geografia 

(Júnior) 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada quinta-feira, no site 

da escola, até as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-mail: 

diasevangelista@hotmail.com -   - Com o assunto: Atividade avaliativa 7 

ano – Nome do aluno; 

 Conteúdo de prova: 

 

✔POPULAÇÃO BRASILEIRA  ( Página 352 a 365 do livro didático) 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 1,5 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 3,5 

 

Ensino Religioso 

(Ana Cristina) 

A atividade avaliativa, no valor de 5,0, será publicada quinta-feira, no site 

da escola, até as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

9666-9268. 

 

Conteúdo de prova: 

✔. Ecumenismo. 

 

Outras Atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

 

- Atividades presenciais: 5,0 

- Agenda EaD: 2,0 

Dia Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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História 

(Ana Cristina) 

 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada sexta-feira, no site 

da escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

9666-9268. 

 

Conteúdo de prova: 

 

✔Livro 1 – Temas 1 (O Humanismo), 3 (A Reforma Protestante)  e 4 (A 

Reforma Católica) 

✔Livro 2 – Temas 1 (Motivação para a expansão marítima) e 2 (As 

viagens marítimas portuguesas) 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

 

Inglês 

(Laura) 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada sexta-feira, no site 

da escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo e-mail: 

laura.rodrigues10@gmail.com - Com o assunto: Atividade avaliativa 7 ano 

– Nome do aluno; 

 

Conteúdo de prova: 

✔Vocabulário:Window-door-roof-walls- sculpture -puppeteering- 

drawing- music- dance- movies.  

✔Pronomes reflexivos. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

 

mailto:laura.rodrigues10@gmail.com


 
 Redação 

(Flausina) 

Atividade Avaliativa/Prova 

A atividade avaliativa, no valor de 3,5, será publicada sexta-feira, no site 

da escola, ate as 09h. Vocês deverão responder, fotografar (ou digitalizar) e 

encaminhar a atividade neste mesmo dia, até as 17h, pelo WhatsApp (62) 

9634-6906.  

 

Conteúdo de prova: 

✔características do gênero crônica e produção de texto. 

 

Outras atividades que compõem ou comporão a nota do bimestre: 

- Prova presencial 1ª etapa - valor: 3,5 (já realizada) 

- Atividades presenciais (já realizada) – valor: 3,0 

- Desenvolvimento das atividades da agenda semanal: 2,0 

 

 

 

 


