
Atenciosamente, 

Leonardo Borba 
Coordenação do Ensino Fundamental II 

  Niterói, 11 de abril 2018. 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  

Segue, abaixo, o calendário de provas (em modalidade AV2) do 1º período: 

Data Disciplina Horário 

02/05 – 4ª feira Geografia 7h10- 8h50 

03/05 – 5ª feira Ciências 7h10- 8h50 

04/05 – 6ª feira História 7h10- 8h50 

07/05 – 2ª feira Álgebra (Mat 1) 7h10- 8h50 

08/05 – 3ª feira Língua Portuguesa 7h10- 8h50 

09/05 – 4ª feira Ensino Religioso e 
Inglês 

7h10- 8h50 

10/05 – 5ª feira Espanhol e Artes 7h10- 8h50 

11/05 – 6ª feira Geometria (Mat 2) 7h10- 8h50 

 

Observações importantes: 

• Durante a semana de avaliações, o aluno deverá chegar às 7h, horário normal de 
entrada.

• No dia em que duas provas forem aplicadas, ambas deverão ser feitas pelo(a) 
aluno(a) – sem a possibilidade de realização de apenas uma delas.

• Caso o(a) aluno(a) falte à(s) prova(s), deverá fazer Segunda Chamada ao final do 
período (conforme calendário elaborado para essa finalidade e entregue com 
antecedência).

• Os alunos que chegarem após o horário da primeira aula não terão o tempo estendido 
para fazer a prova.

• As provas terão duração de 2 tempos de aula, não sendo permitido o prolongamento 
da mesma, exceto Artes, Espanhol, Inglês e Ensino Religioso que terão duração de 
1 tempo de aula cada. 
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Artes Ciências   E. Religioso   Espanhol Geografia 
- Renascimento; 
- Movimentos 
artísticos; 
- Expressionismo. 

 Alimentos: 
- Nutrientes: 
proteínas, 
carboidratos, 
lipídios, vitaminas e 
sais minerais; 
Sua constituição e 
função. 
Sistema digestório: 
- Os órgãos do 
sistema digestório; 
- O caminho do 
alimento; 
- Etapas da 
digestão; 
 - Ação enzimática. 

- Capítulo 1: 
Religiosidade e 
Cultura. Livro: pp. 6 
até 16; 
- Capítulo 2: A 
formação da 
Identidade do Ser 
Humano. Livro: pp.17 
até 25; 
- Ficha: Campanha da 
Fraternidade 2018: 
Fraternidade e 
superação da 
violência. 

- Colocación 
Pronominal; 
- Pretérito 
Pluscuamperfecto; 
- Pronombres 
Complemento 
Indirecto. 

- Capítulo 6: Um mundo 
fragmentado, porém globalizado 
(globalização, divisão internacional 
do trabalho, formação de blocos 
econômicos, a revolução 
tecnológica e emprego, as 
desigualdades da globalização); 
- Capítulo 7: Regionalização do 
Espaço Geográfico; 
- Capítulo 8: Mundo desenvolvido e 
Mundo subdesenvolvido. 
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História Geometria Inglês Língua Portuguesa Matemática   
- Revoluções 
Inglesas: 
Puritana e 
Gloriosa; 
- A Revolução 
Industrial. 

- Ângulos formados por duas 
retas paralelas cortadas por uma 
transversal; 
- Propriedade fundamental do 
paralelismo (ângulos 
correspondentes); 
- Ângulos alternos (internos e 
externos); 
- Ângulos colaterais (internos e 
externos) 
- Polígonos (definição, elementos 
e classificação); 
- Perímetro de um polígono; 
- Polígono convexo e não 
convexo; 
- Polígono regular e não regular; 
- Número de diagonais de um 
polígono; 
- Medidas dos ângulos internos e 
externos de um polígono regular; 
- Soma das medidas dos ângulos 
internos e externos de um 
polígono regular convexo; 
- Ângulo central de um polígono 
regular; 
- Simetria axial; 
- Livro pp.144 à 183; 
- Estudar pelo caderno e livro.  

- Reading 
Comprehension; 
- Simple Past: Regular 
Verbs; 
- Did/Didn't; 
- Some Irregular verbs. 

- Texto – leitura, compreensão e 
estudo do 
vocabulário; 
- Semântica; 
- Sintaxe: sujeito, predicado 
(nominal, verbal, verbo- 
nominal); predicativo do sujeito, 
predicativo do objeto; 
complemento verbal, adjunto 
adnominal e adjunto 
adverbial; 
- Morfossintaxe; 
- Figuras de linguagem: 
comparação, metáfora, 
prosopopeia e ironia. 

- Conjunto dos Números 
Reais (R);  
- Porcentagem e Juros 
Simples; 
- Interpretação de tabelas e 
de gráficos; 
- Regra de três simples 
(diretamente e 
inversamente 
proporcionais). 
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