
“Educação que transforma. Amor que transborda.”

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2021.

Queridas Famílias do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano),

Paz e Bem!

Mais um final de ano letivo se aproxima e com ele, a certeza de que todo o sucesso que tivemos

no desenvolvimento dos nossos estudantes somente foi possível devido às parcerias estabelecidas entre

famílias e Escola. Somos muito gratos pelos vínculos que mantivemos nesse ano cheio de muitos e

inesperados desafios.

Para finalizarmos com êxito nosso ano letivo, seguem informações importantes às famílias, e

responsáveis pelos educandos.

O nosso último dia de aula será em 17 de dezembro de 2021, (sexta-feira).

Os boletins com a média anual dos estudantes aprovados serão enviados ao e-mail do

responsável financeiro no dia 20 de dezembro, a partir das 11h.

O estudante deve obter no mínimo 7,0 (sete) para a promoção sem a realização das

recuperações abaixo descritas.

A Escola informará por e-mail (do estudante e do responsável financeiro) aos estudantes que, por

não atingirem a média anual de 7,0 (sete), necessitarão realizar a AEPL (avaliação entre períodos

letivos).

AVALIAÇÃO ENTRE PERÍODOS LETIVOS (AEPL) e EXAME FINAL (EF)

A AEPL e o Exame Final serão por meio de questionário no Google Forms, disponibilizados nas

salas de aula – ambiente virtual – Google Classroom – de cada professor, nas seguintes datas e

horários:

AEPL: do dia 22/12/2021, às 7h30 até o dia 27/12/2021, às 23h59

EXAME FINAL: do dia 28/12/2021, às 14h até dia 29/12/2021, às 23h59

As famílias dos estudantes que ficarem em AEPL e Exame Final e que não acessam a

plataforma, devem procurar o SOE, agendando a realização dessas avaliações na Escola. Dessa forma,

pedimos a gentileza de manterem atualizados junto à Secretaria os telefones e e-mails de contato.

O resultado da AEPL estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

28/12/2021 às 11h30, bem como a convocação para os estudantes que necessitarem realizar o Exame

Final.



O resultado do Exame Final estará sendo enviado para o e-mail do responsável financeiro, dia

30/12/2021 às 11h.

A lista de objetos do conhecimento (conteúdos) para AEPL e EF se encontra no final desta carta.

Devido à excepcionalidade do momento, os estudantes que ficarem em Exame Final, poderão

realizar as avaliações em quantos componentes curriculares precisarem..

Desejamos, cheios de esperança, um Natal abençoado e um ano de 2022 repleto de conquistas.

Nosso abraço fraterno

Direção e Equipe Pedagógica

CONTEÚDOS AEPL E EXAME FINAL - 7º ANO

Língua Portuguesa:

● Leitura e interpretação de textos. Estudos e avaliação de conteúdos do componente curricular:
● Módulo 1 - Texto jornalístico, regras de acentuação: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

Substantivos, pronomes pessoais, prefixo de negação. Tipos de sujeito.
● Módulo 2 - Transitividade verbal e complemento verbal, concordância verbal e nominal. Pronomes

pessoais e suas funções. pronomes possessivos. Predicado verbal e Predicado nominal.
● Módulo 3 - Poesia e sua estrutura, figuras de linguagem - metáfora, metonimia, hipérbato e ironía.

Locução verbal. Tempos e modos verbais. Homônimos e parônimos
● Módulo 4 - período composto por coordenação, orações coordenadas sindéticas, conjunções.

Matemática:

● Critérios de divisibilidade
● Números primos e números compostos
● Transformações geométricas no plano (plano cartesiano, polígonos no plano cartesiano, simetria

de reflexão, simetria de rotação, simetria de translação no plano cartesiano e ampliação e
redução de figuras)

● Equações e inequações
● Razão e Proporção (Porcentagem, proporção, grandezas e regra de três)
● Matemática Financeira (Aumento ou acréscimo, descontos, juros e suas representações gráficas

e proporcionalidade)

Geografia

● A formação do território brasileiro;
● As cinco regiões do Brasil (geral);
● A população brasileira (demografia)
● Conceitos demográficos;
● A cidade brasileira (espaço urbano)
● As metrópoles;
● O espaço rural brasileiro;
● Migrações: Êxodo Rural, Pendular e Sazonal;
● Brasil e a diversidade modal (transportes);



História

● Idade Média
● Renascimento
● Reforma Luterana
● Expansão Marítima
● Povos pré-colombianos
● Colonização Espanhola, Portuguesa e Inglesa

Arte:

● Arte engajada
● Cubismo
● Homem vitruviano
● Missão artística Francesa
● Desenho a mão Livre
● Tipos de quadrinho
● Storyboard
● Estilos de Danças e sua história (dança de corte, dança macabra, dança clássica e danças

contemporâneas)

Ciências:

● Caracterização dos seres vivos (célula).
● Domínios da vida:  Microbiologia: Vírus, reino monera, reino fungi, reino protista. Invertebrados:

Poríferos, cnidários, platelmintos, nematódeos, moluscos, artrópodes, anelídeos e equinodermos.
Vertebrados: Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

● Reino Plantae (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas).
● Biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Cerrado e Pampa.

Ensino Religioso:

● Ser líder: viver e servir
● Grandes líderes da humanidade
● Os valores religiosos na sociedade
● Religiões e compromisso social

Educação Física:

● Ginástica de condicionamento físico, funcional e de conscientização corporal
● Exercício físico e atividade física
● Capacidades físicas
● Esportes de marca, invasão, precisão, técnico-combinatório e de rede/parede
● Dança: Conceito e tipos
● Lutas: Conceito e modalidades
● Le Parkour
● Alimentação saudável
● Desvios posturais

Língua Inglesa:

● passado simples
● verbo to be - passado
● texto/ interpretação


