
        COLÉGIO ADVENTISTA DE SOROCABA  
      

                                                Rua Carlos Lombardi, 180 - Jardim Guadalajara - Sorocaba - SP   
                                  CEP: 18045-610 – Fone (15) 3221-3836 

                             www.sorocaba.educacaoadventista.org.br   
  

Calendário de Trabalhos e Avaliações 
 

Professor:  Hariane Gabrielli Momberg Plens        Disciplina: Gramática      Série:   7º ano A 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

29/11 

 

PR1- Prova escrita 

 

10.0 

Leitura e interpretação– vozes verbais- funções da 

linguagem: fática e apelativa- Adjuntos adverbiais 

e adnominais- aposto- vocativo- proparoxítonas.   

Caderno do aluno – exercícios extras em sala e portal – Unidade 4 do livro 

didático 

Durante o 

Bimestre 

AT1 – Atividades 

em casa e sala 

7.0  

Apresentação, exercícios de fixação e 

interpretação de textos. 

Tarefa de casa 

Exercícios realizados em sala de aula de acordo com o conteúdo proposto. 

O aluno deverá apresentar a atividade para o professor dentro do tempo 

solicitado, para que a atividade seja validada. Algumas atividades serão 

realizadas em grupo, para fixação do conteúdo. Para isso os alunos deverão 

se reunir em sala e apresentar a sua parte, conforme a orientação. A 

avaliação será a participação do aluno, no caso de atividades em grupo, que 

contará como a nota de uma atividade realizada. 

Algumas pesquisas poderão ser solicitadas aos alunos para fixação de 

conteúdo, também para que entendam o seu uso no cotidiano. 

As tarefas de casa são solicitadas aos alunos diariamente em sala, as 

tarefas devem ser anotadas pelo aluno, caso ele falte no dia que o professor 

passou a tarefa, deverá conversar com os colegas ou checar o site do 

colégio. É dever do aluno buscar a lição do dia que faltou. 

A ausência do aluno no dia do visto não acarretará prejuízos. 

Livro didático– caderno do aluno- pesquisas. 

 

29/10 

 

SL – Simulado 

 

3.0 

 

Leitura e interpretação– Conteúdo do 3º bimestre. 

 

Caderno do aluno – Unidade 3 do livro didático – Listas do portal 
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