
 

 

 

SISTEMÁTICA – 1° Bimestre 

 

TURMA: 7ºano C 

NOME DO PROFESSOR: Jorgiane Andrade 

DISCIPLINA: Gramática (Português)  

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

DATA CONTEÚDO REFERÊNCIAS 
VALOR/ 
PESO 

Prova  09 a 13/03 

- Funções da 
linguagem 

- Frase oração e 
período  

- Figuras de 
linguagem: 

Personificação, 
Antítese 

- Leitura e 
interpretação de 

textos  

Livro didático p. 
17,18,31,32,33,34,43,44 

Exercícios de fixação 
que serão passados no 

caderno e em folhas 
impressas. 

8,0 

Simulado  05 e 06/03               UCB UCB 3,0 

Avaliação  03/03 
Paradidático: “O 
extraordinário” 

A avaliação será 
composta por dez 

questões, objetivas e 
discursivas, referentes 

ao paradidático: “O 
extraordinário”. Cada 
questão valerá 0,5. O 

livro está disponível na 
sala de leitura do CAP e 
será postado em PDF 

no portal. 

4,0 

Listas de 
exercício 

 

20 a 28/02 
 (em sala) 

Conteúdo do 
bimestre 

(gramática) 
 

       Livro, caderno 1,0 

Recuperação 30/03 a 03/04 

- Funções da 
linguagem 

- Frase oração e 
período 

Livro didático p. 
17,18,31,32,33,34,43,44 

Exercícios de fixação 
que serão passados no 

8,0 



- Figuras de 
linguagem: 

Personificação e 
antítese 

- Leitura e 
interpretação de 

textos 

caderno e em folhas 
impressas. 

 
 
PR1 

 
 

Prova 

 
(PR1 + SI1+ AV1) /2 = Nota Bimestral  
 
Fórmula recuperação: 

SI1 Simulado  
AV1  Avaliação 
RC Recuperação SE {((PR1 + SI1 + AV1) /2)>RC1; ((PR1 + SI1 

+ AV1 +) /2);RC1} = Nota bimestral 
 

 
   

 

 

Peso: 8,0 

 

Observações: 

1. Procurar se empenhar nos estudos e realizar todos os exercícios de fixação, pois os mesmos 
servirão de auxílio para os estudos.  

2. O aluno deverá ler o livro: “O extraordinário”, que encontra-se na sala de leitura e pesquisa – CAP 
e no portal do colégio.   

3. Separar ao menos uma hora por dia para realizar a leitura do paradidático para aprender as lições 
apresentadas no livro e conseguir o resultado esperado. 

4. Os conteúdos de prova estão sujeitos à alteração, caso isso ocorra, será passado para os alunos 
em sala de aula, que anotarão nas agendas as mudanças feitas  


