
 

Gravataí, 31 de outubro de 2019. 
 

 Senhores pais / responsáveis (7º Ano), 
 

Estamos no 4º bimestre, na reta final do ano letivo. Solicitamos a sua atenção referente a(s) disciplinas que seu(sua) filho(a) não alcançou média 

(7,0) nos bimestres anteriores. Acompanhem a apresentação de tarefas, trabalhos, datas de prova e estudo efetivo para as avaliações do 4º bimestre.  

Para aprovação sem Prova Final o aluno deverá alcançar 280 pontos no ano letivo, sendo média 7,0 em cada bimestre.  

 Seu(sua) filho(a) não alcançou a média até o terceiro bimestre nas disciplinas abaixo sinalizadas: 
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Caso o(a) aluno(a) não alcance a média suficiente até quarto bimestre para aprovação, haverá mais uma oportunidade de recuperação a fim de ser 

aprovado ao final do ano letivo, participando da Prova Final. Lembramos que somente terá direito de realizar A Prova Final, o aluno que tiver média 

anual entre 2,5 à 6.9. Caso o aluno tenha média anual inferior a 2,5 já estará, automaticamente, reprovado. 

Verifique na tabela abaixo a nota mínima necessária para aprovação na Prova Final, de acordo com a média anual atingida. 

EX.: aluno com média anual 5,9 deverá alcançar 4,6 na Prova Final. 

Ressaltamos que essa avaliação especial (Provão) não contempla os alunos que atingirem a média anual 7,0, ou seja, o aluno que obtiver média igual 
ou superior a 7,0 (ex.: 7,1) no fim do 4º bimestre, não participará da prova final por já estar aprovado.  
Nos dias 09, 10, 11, e 12 de dezembro estaremos realizando a prova final para os alunos que estiverem de acordo com os seguintes artigos de nosso 
Regimento Escolar: 
*Artigo 117- Submeter-se- à Prova Final o educando que obtiver média anual inferior a 7,0 (sete vírgula zero). 
*Artigo 121- A média   final dos alunos submetidos à prova final, resulta do cálculo da média anual dos bimestres com peso 1,6 (um vírgula seis), 
mais o resultado da Prova Final com peso 1 (um), dividido por 2 (dois), desprezando-se as frações centesimais, devendo alcançar 7,0 (sete vírgula 
zero); MF = ((MA .1,6) + PF) / 2 = ou > a 7,0 
Parágrafo Único – Após a Prova Final será considerado aprovado o educando que apresentar média anual igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero) 
e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONTEÚDOS PROVA FINAL - 7º ano  
 

Disciplina Conteúdo a ser estudado 

 

Português  

Prof.Carla / 

Prof. Luciana 

 

•  Leitura e interpretação 

•  Frase, oração e período 

•  Verbos de ação e ligação 

•  Sujeito, tipos de sujeito, núcleo do sujeito 

•  Predicado, tipos de predicados, núcleo do predicado e predicativo do sujeito 

•  Adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais 

•  Transitividade do verbo: verbos transitivos diretos, indiretos, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos- indiretos. 

•  Objeto direto e objeto indireto; predicativo do objeto 

•  Aposto, vocativo 

•  Vozes verbais 

•  Complemento nominal ortográfico 
 
 

História 

Prof.ª Marilia  

ProfºLuiz 
 

 

•  Cap.2: Sociedade e cultura feudal 

•  Cap.4: Renascimento e Reforma 

•  Cap 5; Absolutismo e mercantilismo 

•  Cap.7: Povos Indígenas da América 

•  Cap 8; sociedade e cultura africanas 

•  Cap.10: A Colonização da América portuguesa 

•  Cap.12: Escravidão na América português  

Geografia  

Profª Marilia 

Prof°Eduardo 

 

 

• Localização e Regionalização - Capítulo 1 

•  Clima e Vegetação - Capítulo 2 

•  A População Brasileira - Capítulo 5 

•  Espaço Urbano - Capítulo 6 

•  Região Norte - Capítulo 7 

•  Região Centro-Oeste - Capítulo 9 

•  Região Sudeste - Capítulo 10 

•  Região Sul cap. 11 

Ciências 

Prof.ª Cátia 

Profª. Ludmila 

 

 

• Organização celular e diferenças das células vegetais e animais. 
• Critérios para ser um ser vivo 
• Cadeias e as e teias alimentares 
• Relações harmônicas e desarmônicas 
• Aves e mamíferos (sistema respiratórios, digestivo reprodutor) 
• Repteis, peixes e anfíbios (pele, respiração, habitat) 
• Grupos de invertebrados: classificações e características só artrópodes cap. 18 
• Vegetais: Classificações e características principais.  
• Microrganismos: Fungos, protistas, moneras e vírus: características e diferenças entre eles. 

 

 

Matemática  

Profª. Maiara 

Profº. Leandro 
 

 

• Critérios de Divisibilidade 

• Números Primos 

• Múltiplos Comuns e operações com frações 

• Operações com Decimais 

• Números Negativos. (Conjuntos dos números inteiros) 

• Representação dos números inteiros na reta numérica 

• Comparação de números inteiros 

• Números inteiros (Opostos ou simétricos) 

• Operações de números inteiros (Adição e Subtração) 

• Operações de números inteiros (Multiplicação e divisão) 

• Expressões e Equações numéricas 

• Funções e Gráficos 

• Plano cartesiano 

• Porcentagem 

• Regra de Três Simples 

• Moda, média e mediana 

 
 
 
 



 

Disciplina Conteúdo a ser estudado 

Religião 

Prof. Jordann 

 

• Capítulo 1 - E Deus visitou a Terra 

• Capítulo 6 - SOS de Deus 

• Capítulo 11 - Mudança inacreditável 

• Capítulo 13 - Ritual de liberdade 
 

 

Arte 

Prof.ª Anelise 

 
 

• Pesquisa sobre: cores primarias, segundarias, frias e quentes 

• Monocromia e policromia 

• História em quadrinhos- escrita e desenho 

• Filme “o segredo de Beethoven “ 

• Instrumento Musicais; (cordas, sopro, percussão, elétricos e teclas) 

• Teoria Musical- Básica (notas na pauta e cifras) 

 

Inglês 

Prof.ª Vanessa 

Profª. Paloma 

 

• Unidade 1 - Vocabulário: Instrumentos Musicais; Gramática: uso do verbo CAN. 

• Unidade 2 - Vocabulário: Membros da família, afazeres domésticos. 

• Unidade 3 - Vocabulário: Lugares na cidade; Gramática: Preposições de Direção. 

• Unidade 4 - Vocabulário: Refeições, números; Gramática: Contáveis x Incontáveis (uso de some x any; how many x 
how much). 

• Unidade 5 – Vocabulário: Verbos (lista extra); Gramática: Simple Present. 

• Unidade 6 - Gramática: Present Continuous.  

• Unidade 7 - Vocabulário: Partes do corpo; Gramática: Advérbios de frequência. 

• Unidade 8 - Gramática: Future (going to) 
 

 

 
                
                  
   Jaqueline Baum                                        Gislene Oliveira                               Laureci Bueno do Canto 
Orientadora Educacional  Coordenadora Pedagógica                           Diretor  
 
 
                                                           
...................................................................................................................................................................................... 

 
Devolver assinado para a Orientadora  Educacional Jaqueline Baum, até o dia 01/11/2019. 

 
Eu, _____________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a):______________________________________________________turma:___________, atesto que recebi a 

tabela de cálculo para o provão e também os conteúdos para a prova final caso seja necessário a realização da mesma. 

 

Assinatura do Responsável: __________________________________Data:____/____/ 2019. 

 


