
 
 

 
 
 
 

                                                                                                 

                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO RECUPERAÇÃO – II TRIMESTRE 2020 

7º ano do Ensino Fundamental II 
Componente 

Curricular 
Conteúdos 

O que estudar? 
Material 

Onde estudar? 

Língua Portuguesa 

Interpretação de textos e imagens. 
Sujeito e predicado. 
Tipos de sujeito (simples, composto, 
oculto, indeterminado e Oração sem 
sujeito). 
Predicado Verbal. 
Predicado nominal. 
Predicativo do sujeito. 
Verbo de ligação. 
Adjunto adnominal. 
Formação do imperativo. 

 

 

 
Descobrindo a gramática  
Páginas 121 a 127 (predicado 
nominal); 
Páginas 83 a 88  e páginas 171 a 177 
(predicado verbal e nominal - verbos 
transitivos e verbos intransitivos); 
Gramática páginas 145 a 153 e 
Panoramas - páginas 198 (adjunto 
adnominal); 
Páginas 57 a 64 (Formação do 
imperativo) 
Panoramas - páginas 199 (predicado 
verbal e nominal) 

 

Matemática 

Álgebra: 
Unidade 6 – Expressões Algébricas. 
Valor numérico de expressões 
algébricas. 
Calculando com letras. 
Sequências numéricas. 
 
Unidade 7  
Igualdade. 
Equação. 
Equações equivalentes. 
Equação do 1º com uma incógnita. 

Geometria: Unidade 8 - 
Circunferência e círculo: Conceito de 
circunferência e círculo; Raio e 
diâmetro de uma circunferência; 
Comprimento de uma circunferência; 
O número Pi e seu significado no 
comprimento de uma circunferência; 
Problemas envolvendo circunferência 
e círculo. 

Unidade 9 - Triângulos:        
Triângulos e seus elementos;     
Condição de existência de um 
triângulo; Soma das medidas dos 
ângulos internos de um triângulo; ·         
Classificação dos triângulos quanto às 

Unidade 6 – caderno de atividades, 
páginas 93 a 95. 
Livro Texto – páginas 161 a 170. 
Unidade 7 – caderno de atividades, 
páginas 101 a 110. 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria: Livro: matemática 7o ano 
Unidade 8 - págs. 231 a 234. 
Unidade 9 - 240 a 247. 
Aulas gravadas. 
Caderno de atividades corrigido. 
Exercícios avaliativos. 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES - RECUPERAÇÃO 

 

7º ano: Turma – 71 
Matutino 

 
 

 

 

 

2º TRIMESTRE / 2020 

 

 

 Senhores pais e /ou responsáveis, 
Segue o cronograma de conteúdos das avaliações da recuperação referente ao 2º Trimestre 

para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II.  
 

 



medidas dos lados;        Classificação 
dos triângulos quanto às medidas dos 
ângulos internos; Relação de 
desigualdade entre lados e ângulos de 
um triângulo. 

História 

Capítulo 8 - Conquista e colonização 
espanhola da América. 
Capítulo 9 - América portuguesa: 
colonização. 

 

Livro:  
Capítulo 8 - p. 178 a 189. 
Capítulo 9 - p. 198 a 218. 
Aulas gravadas. 
Caderno de atividades corrigido. 

Geografia 

Unidade 3 – Dinâmicas da população 
brasileira. 
Unidade 4 – População: diversidade e 
desigualdade. 

 

Livro texto. 
Caderno de atividades. 

Ciências 

Unidade 3 - Saúde pública- página 
105 a 127. 
Unidade 4 - Energia e força dos 
movimentos – página 128 a 136. 

 

Caderno de atividades- páginas 36 a 
41. 
Caderno de atividades- páginas 42 a 
44. 
Estudar também: materiais postados 
no google sala de aula (listas,slides). 
Aulas gravadas. 

 

Inglês 
Reading Comprehension 
Vocabulary 
To be and there to be ( simple past ). 

Book: Unit 5 - pages 122 and 123 
Grammar Worksheets (postadas 
no Google Classroom). 

Arte 

Positivo e Negativo - Contraste Visual. 
Arte Gótica  - A Busca pelo Divino.  
Simetria e Assimetria. 
Cinema – Luzes, Câmera, Ação! 

Tema 8. (páginas 53 a 56). 
Tema 11 (páginas 71 a 78). 
Tema 13 (páginas 85 a 90). 

Ensino Religioso 

Capítulo 1 - O povo expressa a sua fé.   

Capítulo 2 - Pluralidade religiosa.  

Capítulo 3 - Religião: cultura, arte e 

tecnologia.  

Trabalhos e pesquisas realizadas ao 

longo das aulas. 

 

Capítulo 1 - O povo expressa a sua fé. 

Pág. 50 / 65. 

Capítulo 2 - Pluralidade religiosa. Pág. 

66 / 79. 

Capítulo 3 - Religião: cultura, arte e 

tecnologia. Pág. 80 / 93. 

Trabalhos e pesquisas realizadas ao 

longo das aulas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para a realização da avaliação on-line, seguem as seguintes orientações: 

● A avaliação será disponibilizada na sala do Google Classroom correspondente a cada disciplina. 

● O aluno deverá fazer uso do e-mail institucional para acesso às avaliações dentro do Google Classroom, 

não poderá logar com outro e-mail, somente o institucional. 

● As avaliações serão realizadas através do Google forms e dentro da aba ATIVIDADES da sala do Google 

Classroom de cada disciplina.  

● A avaliação acontecerá no horário das 13h30 às 23h59. 

● O Formulário deverá ser, obrigatoriamente, atribuído apenas para o(s) aluno(s) que estiverem na 

Recuperação, com nota abaixo da média (7,0). 

● Importante que o aluno se organize previamente para o momento da avaliação, levando em conta o 

tempo necessário para a execução da mesma, como também possíveis contratempos que possam 

ocorrer. 

● Os conteúdos dos instrumentos serão disponibilizados nas salas virtuais da sala do Google Classroom de 

cada disciplina e no site da instituição. 

 

Acreditamos no seu potencial! 

Viva Jesus em nossos corações. Para sempre! 

Equipe Pedagógica. 
Colégio La Salle Brasília 

 

 


