Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
6º ano A

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min. Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o Transporte
Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável:___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

6° ano A – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Ciências
Português
História
Matemática

Geografia
Espanhol
Inglês

Português: Texto: Poema: versos, estrofes, rima, versos brancos. Ortografia: Divisão silábica
- p. 177. O emprego das interjeições p. 184. Gramática: Substantivo e adjetivo: flexão de número
e gênero – p. 204. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 5: Ângulo e Circunferência p. 146 à 154. Posições relativas de duas
retas distintas p. 162 à 165. Capítulo 6: Divisores e múltiplos p. 188 à 224. Estudar os
exercícios corrigidos, estudar também pelo caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4: As Civilizações do Oriente Médio. Capítulo 5 - O Egito antigo
Capítulo 6 - Extremo Oriente. Estudar as partes grifadas e anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - A constituição da forma terrestre. Capítulo 5 - Forças e processos

da Terra: as formações das rochas e do relevo. Capítulo 6 - Estrutura Geológica.

Ciências: Capítulo 4: Conhecendo a biologia p. 100 à 131. Capítulo 5: O solo p. 135 à 163
Capítulo 6: A poluição do solo p. 168 à 190.
Inglês: Terminações verbais na forma afirmativa do “simple present”, p. 115 à 117. Atividades
para tempo livre,107.

Espanhol: Los pronombres Interrogativos, Tipos de Asignaturas, Los materiares escolares,
Artículos definidos e indefinido, Las Contracciones, Nacionalidades, Marcadores temporales,
Verbos en presente de indicativo, p. 48 à 105.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
6º ano B

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 12h45;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 16h05;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 16h05) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

6° ano B – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Ciências
Geografia
História
Matemática

Português
Espanhol
Inglês

Português: Texto: Poema: versos, estrofes, rima, versos brancos. Ortografia: Divisão silábica
- p. 177. O emprego das interjeições p. 184. Gramática: Substantivo e adjetivo: flexão de número
e gênero – p. 204. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 5: Ângulo e Circunferência p. 146 à 154. Posições relativas de duas
retas distintas p. 162 à 165. Capítulo 6: Divisores e múltiplos p. 188 à 224. Estudar os
exercícios corrigidos, estudar também pelo caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4: As Civilizações do Oriente Médio. Capítulo 5 - O Egito antigo
Capítulo 6 - Extremo Oriente. Estudar as partes grifadas e anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - A constituição da forma terrestre. Capítulo 5 - Forças e processos

da Terra: as formações das rochas e do relevo. Capítulo 6 - Estrutura Geológica.

Ciências: Capítulo 4: Conhecendo a biologia p. 100 à 131. Capítulo 5: O solo p. 135 à 163
Capítulo 6: A poluição do solo p. 168 à 190.
Inglês: Terminações verbais na forma afirmativa do “simple present”, p. 115 à 117. Atividades
para tempo livre,107.

Espanhol: Los pronombres Interrogativos, Tipos de Asignaturas, Los materiares escolares,
Artículos definidos e indefinido, Las Contracciones, Nacionalidades, Marcadores temporales,
Verbos en presente de indicativo, p. 48 à 105.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
7º ano A

Leia com muita atenção os avisos:
1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

7° ano A – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Ciências
Português
História
Matemática

Geografia
Espanhol
Inglês

Português: Texto: Soneto página 139. Gramática: Sujeito e Predicado – página 167. Verbo
de ligação – página 207. Predicativo – página 208. Ortografia: Palavras homônimas, parônimas
e polissêmicas. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 4: Ampliando o conhecimento dos números: p. 108 à 143. Capítulo 5:
Letras, Pra quê? Expressões algébricas: p. 152 à 177. Estudar os exercícios corrigidos e
estudar também pelo caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4 - A Idade Moderna. Capítulo 5 - Renascimento e Reforma
Protestante. Capítulo 6 - A política nos tempos do Renascimento. Estudar as partes grifadas e
anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - A urbanização e a indústria. Capítulo 5 - As relações sociais no

espaço urbano. Capítulo 6 - Região e regionalização.

Ciências: Capítulo 4: Reinos monera, protista e fungi p. 77 a 107. Capítulo 5: Reino vegetal
l

p.111 a120. Capítulo 6: Reino vegetal - plantas com sementes p. 123 a 140.

Inglês: Capítulo 4 – Comparação- uso do more ou er / than (mais.... do que)- p. 116 a 122.
Capítulo 5 – Datas – uso de on/ in; números ordinais e cardinais, dias da semana, p. 137 a
141, adjetivos irregulares – p. 143 a 146. Caderno.

Espanhol: Objetos de la casa, Verbo Haber y Tener en presente de Indicativo, Ropas y calzados
y complementos, Verbo Quedar y sus usos, Los colores, Verbo Gustar, Poner y llevar. Artículos
y Contracciones - p. 60 a 104.

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
Vila Matilde

Leia com muita atenção os avisos:

7º ano B

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 12h45;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 16h05;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 16h05) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (16h05) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

7° ano B – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Ciências
Geografia
História
Matemática

Inglês
Português
Espanhol

Português: Texto: Soneto página 139. Gramática: Sujeito e Predicado – página 167. Verbo
de ligação – página 207. Predicativo – página 208. Ortografia: Palavras homônimas, parônimas
e polissêmicas. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 4: Ampliando o conhecimento dos números: p. 108 à 143. Capítulo 5:
Letras, Pra quê? Expressões algébricas: p. 152 à 177. Estudar os exercícios corrigidos e
estudar também pelo caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4 - A Idade Moderna. Capítulo 5 - Renascimento e Reforma
Protestante. Capítulo 6 - A política nos tempos do Renascimento. Estudar as partes grifadas e
anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - A urbanização e a indústria. Capítulo 5 - As relações sociais no

espaço urbano. Capítulo 6 - Região e regionalização.

Ciências: Capítulo 4: Reinos monera, protista e fungi p. 77 a 107. Capítulo 5: Reino vegetal
l

p.111 a120. Capítulo 6: Reino vegetal - plantas com sementes p. 123 a 140.

Inglês: Shopping Expressions (pág. 104 à 106); Days of the Week (pág. 136); Ordinal
Numbers (pág. 138); Modal Verb: Should (pág. 163) and Text Interpretation.

Espanhol: Objetos de la casa, Verbo Haber y Tener en presente de Indicativo, Ropas y calzados
y complementos, Verbo Quedar y sus usos, Los colores, Verbo Gustar, Poner y llevar. Artículos
y Contracciones - p. 60 a 104.

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
Vila Matilde
Leia com muita atenção os avisos:

8º ano A

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

8° ano A – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Matemática
História
Ciências
Português

Inglês
Espanhol
Geografia

Português: Texto: Crônica. Gramática: Predicativo do sujeito - página 201. Predicativo do
objeto – página 203. Adjunto adverbial – página 243. Ortografia: O uso dos porquês – página
253. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 4: Cálculo Algébrico. Capítulo 5: Produtos notáveis. Estudar os
exercícios corrigidos, estudar também os exercícios propostos e corrigidos no caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4 - A Era Napoleônica. Capítulo 5 - Mudanças na Europa e
Mudanças no Brasil. Capítulo 6 - O processo de Independência da América Inglesa
e Espanhola. Estudar as partes grifadas e anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - Meios de transporte e produção. Capítulo 5 - Meios de

comunicação, informação e território. Capítulo 6 - Geografia política do mundo e do Brasil.
Ciências: Capítulo 4: Os alimentos e a nutrição humana p. 110 à 129. Capítulo 5: A energia
nossa de cada dia p. 142 à 160. Capítulo 6: O que passa e o que fica p. 170 à 173.

Inglês:. Cap. 4- - Mysterious crimes- vocabulário da pág.121 a 123; Past Continuous- p. 129
a 131. Capítulo 5 – Descrevendo personalidades – adjetivos da p.149 - Simple Past- p. 154 a
156. Capítulo .6- Uso do when/ while- p. 182 a 184. Caderno.

Espanhol: Pretérito perfecto, Las profesiones, Futuro imperfecto, La salud, p. 39 a 81.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
8º ano B

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 12h45;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 16h05;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 16h05) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

8° ano B – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Geografia
Matemática
Ciências
História

Português
Espanhol
Inglês

Português: Texto: Crônica. Gramática: Predicativo do sujeito - página 201. Predicativo do
objeto – página 203. Adjunto adverbial – página 243. Ortografia: O uso dos porquês – página
253. Faça uma leitura atenta dos exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 4: Cálculo Algébrico. Capítulo 5: Produtos notáveis. Estudar os
exercícios corrigidos, estudar também os exercícios propostos e corrigidos no caderno.

História: Unidade 2 - Capítulo 4 - A Era Napoleônica. Capítulo 5 - Mudanças na Europa e
Mudanças no Brasil. Capítulo 6 - O processo de Independência da América Inglesa
e Espanhola. Estudar as partes grifadas e anotações no livro.

Geografia: Capítulo 4 - Meios de transporte e produção. Capítulo 5 - Meios de

comunicação, informação e território. Capítulo 6 - Geografia política do mundo e do Brasil.
Ciências: Capítulo 4: Os alimentos e a nutrição humana p. 110 à 129. Capítulo 5: A energia
nossa de cada dia p. 142 à 160. Capítulo 6: O que passa e o que fica p. 170 à 173.

Inglês: Crime Words (pág. 121 à 123); Past Continuous (pág. 126 à 129) e Text
Interpretation: “A Scandal in Bohemia”.
Espanhol: Pretérito perfecto, Las profesiones, Futuro imperfecto, La salud, p. 39 a 81.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
9º ano A

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

9° ano A – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Matemática
História
Ciências
Português

Inglês
Espanhol
Geografia

Português: Texto: Reportagem. Gramática: Formação de palavras derivação – página
147. Formação de palavras composição – página 176 . Faça uma leitura atenta dos
exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 5: Razão, Proporção e o teorema de Tales. Capítulo 6: A semelhança
e suas propriedades. Estudar os exercícios corrigidos, estudar também os exercícios propostos
e corrigidos no caderno.

História: Livro 1 - unidade 2 - Capítulo 1: A república velha - p. 111 a 144. Capítulo 2:
Totalitarismo na Europa p. 148 a 175.

Geografia: Capítulo 3 - Ásia Regional: Oriente Médio, Ásia Setentrional e Ásia Central.
Capítulo 4 - Ásia Regional: Extremo Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático.
Ciências: Estudo do movimento: trajetória, ponto material e corpo extenso, velocidade média,
tipos de movimentos, movimento retilíneo uniforme, função horária de um movimento, aceleração
média.
Inglês:. Present Perfect, verbos no Participle, Time Markers e Interpretação de
texto.

Espanhol: Verbos en presente de subjuntivo e indicativo. Alimentos Y la salud. Medidas Y
envases. Verbos imperativo afirmativo, p. 41 a 82.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
9º ano B

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 21/06): Entrada: 12h45;
2. Durante essa semana (18 a 21/06), os alunos serão dispensados às 16h05;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min no período da Manhã e das 16h05min no período da Tarde. Os que utilizam o
Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 22/06 (sexta) – F2 – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 16h05) – Ensino Fundamental 2
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

9° ano B – Ensino Fundamental II
18/06
19/06
20/06
21/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

DISCIPLINAS
Geografia
Matemática
Ciências
História

Português
Espanhol
Inglês

Português: Texto: Reportagem. Gramática: Formação de palavras derivação – página
147. Formação de palavras composição – página 176 . Faça uma leitura atenta dos
exercícios dados no caderno.

Matemática: Capítulo 5: Razão, Proporção e o teorema de Tales. Capítulo 6: A semelhança
e suas propriedades. Estudar os exercícios corrigidos, estudar também os exercícios propostos
e corrigidos no caderno.

História: Livro 1 - unidade 2 - Capítulo 1: A república velha - p. 111 a 144. Capítulo 2:
Totalitarismo na Europa p. 148 a 175.

Geografia: Capítulo 3 - Ásia Regional: Oriente Médio, Ásia Setentrional e Ásia Central.
Capítulo 4 - Ásia Regional: Extremo Oriente, Sul da Ásia e Sudeste Asiático.
Ciências: Estudo do movimento: trajetória, ponto material e corpo extenso, velocidade média,
tipos de movimentos, movimento retilíneo uniforme, função horária de um movimento, aceleração
média.

Inglês: Present Perfect (pág. 136 à 141); Past Participle (-ed); Irregular Verbs (pág 216) and
Text Interpretation.

Espanhol: Verbos en presente de subjuntivo e indicativo. Alimentos Y la salud. Medidas Y
envases. Verbos imperativo afirmativo, p. 41 a 82.
.

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
Vila Matilde
Leia com muita atenção os avisos:

1° ano A – Ensino Médio

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 22/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 22/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min. Os que utilizam o Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair
da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 25/06 (segunda) – MÉDIO – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Médio
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável:___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

1° ano A – Ensino Médio
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

DISCIPLINAS
Biologia
Matemática
Química
Física
Geografia

História
Inglês
Espanhol
Português
Sociologia

Português: Literatura: Capítulo 5 – Trovadorismo. Capítulo 6 – Humanismo. Gramática:
Capítulo 4 – Fonemas, dígrafos. Capítulo 5 – Sílaba tônica (oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas), palavras homônimas, parônimas. Capítulo 6 – Formação de palavras (derivação
e composição), caderno.
Matemática: Livro 1 - Equações e funções exponenciais - logaritmo - equação modular - página
154 até 239.
História: Livro 1 - Unidade 2 - Capítulo 4: O modelo grego - p. 155 a 192. Capítulo 5 - O mundo
romano - p. 199 a 246.
Sociologia: Karl Marx, Lutas de classe, Fordismo e Taylorismo e Formas de trabalho.
Geografia: Unidade 2 - Capítulo 4 - A terra e o universo. Capítulo 5 - Planeta terra e formas do
relevo. Estudar as partes Grifadas e anotações no livro.
Biologia: Capítulo 5: Biosfera. Capítulo 6: Impactos ambientais e desequilíbrio ecológico.
Química: Tabela periódica: localização de família, período e caráter químico empregando o
diagrama de Linus Pauling. Ligações químicas iônica e covalente.
Física: Movimentos compostos: Lançamento vertical, Lançamento horizontal e lançamento
oblíquo. Movimento circular uniforme: aceleração tangencial, aceleração centrípeta. Frequência e
período. Velocidade angular e aceleração angular. O aluno deve demonstrar conhecimento
conceitual e através de sua interpretação responder aos problemas envolvendo as leis que regem
a óptica, como por exemplo, a propagação retilínea da luz, angulação do raio de luz incidente e o
refletido.
Inglês: Modal verbs (ability, advice e obligation) e interpretação de texto.
Espanhol: Uso de la G y la J. Verbos en Presente de Indicativo. Los numerales ordinales.
Apócopes, p. 88 a 94 / p. 70 a 111.

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
Vila Matilde
Leia com muita atenção os avisos:

2º ano A

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 22/06): Entrada: 7h10;

2. Durante essa semana (18 a 22/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min. Os que utilizam o Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair
da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 25/06 (segunda) – MÉDIO – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Médio
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018.
(Autorização somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que eventualmente irão nesta semana de Avaliações.
Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação. Sem esta Autorização, o aluno não poderá
ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

2° ano A – Ensino Médio
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

DISCIPLINAS
Química
Matemática
Biologia
Física
Geografia

História
Inglês
Espanhol
Português
Sociologia

Português: Literatura: Capítulos 4,5 e 6 – Romantismo no Brasil- As três Gerações (poesia e
prosa). Gramática: Capítulo 4 - Complementos verbais – objeto direto, indireto, pleonástico,
preposicionado, complementos nominais. Capítulo 5- Vozes do verbo ( ativa, passiva- analítica/
sintética e reflexiva). Caderno.
Matemática: Livro 2 - Matrizes e Determinantes - página 26 até 127.
História: Livro 2 - Unidade 2 - Capítulo 4: A vinda da família real. Capítulo 5: A revolução
industrial. Capítulo 6: Primeiro reinado e regências.
Sociologia: Política no Brasil desde o Período Colonial até Diretas já.
Geografia: Unidade 2 - Capítulo 4: A indústria que transformou o mundo. Capítulo 5 Fabricado no Brasil. Estudar as partes grifadas e anotações no livro..
Biologia: Capítulo 6: Invertebrados (focar em Moluscos, Anelídios e Artrópodes). Capítulo 7:
Cordados - peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (será cobrado uma questão de cada
apresentação realizada em sala).
Física: Óptica geométrica: Características da luz, reflexão em espelhos planos e côncavos e
convexos. O aluno deve demonstrar conhecimentos conceituais e que o mesmo venha
através de sua interpretação conseguir demonstrar seu aprendizado.
Química: Radioatividade, emissões alfa, beta e gama. Decaimentos radioativos.
Termoquímica : lei de Hess, combustão e gráficos de reações endotérmicas e exotérmicas.
Inglês:. Future Tenses ( Present Continuous, Immediate Future e Simple Future) Indirect
Questions e interpretação de texto.
Espanhol: Separa las sílabas. Regla de Acentuacion. Substantivos y Adjetivos. Verbos en
Pretérito Imperfecto. Ordena las frases. Artículos. Verbos en Pretérito indefinido, p. 106 à 132.

Vila Matilde

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre
3º ano A

Leia com muita atenção os avisos:

1. Horário para a semana de Avaliações Bimestrais (18 a 22/06): Entrada: 7h10;
2. Durante essa semana (18 a 22/06), os alunos serão dispensados às 10h30;
3. Os alunos não poderão retirar-se da Escola, na semana de avaliações, sem assinatura do
Pai/Mãe ou Responsável, antecipadamente (autorização neste bilhete). Não poderão sair antes
das 10h30min. Os que utilizam o Transporte Escolar não necessitam de autorização para sair
da Escola;
4. Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as avaliações;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
8. Reposição de Provas: 25/06 (segunda) – MÉDIO – Horário – 8 h.
9. Interclasse: 25, 26 e 28/06, das 9 às 14 h.
10. Reunião de Pais e Mestres: 28/06 (quinta), às 19 h.
11. Férias Escolares: 02 a 31/07
12. Retorno às aulas: 01/08 (quarta)
Segue no verso, o calendário e os conteúdos das provas.
Equipe Pedagógica

.............................................................................................................................
Autorização (Ir embora sozinho após às 10h30) – Ensino Médio
Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________ do ___º Ano ____, a
sair da Escola logo após o término das avaliações no horário diferenciado (10h30) nos dias 18 a
21/06/2018.
Nome do Responsável: ___________________________________________________________
RG do Responsável nº ___________________________________________________________
Contato telefônico do Responsável: _________________________________________________
Assinatura do Responsável: _______________________________________________________
São Paulo, _____ de junho de 2018 .(Autorização

somente para alunos que já costumam ir embora sozinhos ou que
eventualmente irão nesta semana de Avaliações. Trazer devidamente preenchida e assinada até 15/06 (sexta) e entregar na Coordenação.
Sem esta Autorização, o aluno não poderá ser liberado).

Avaliação Bimestral – 2° Bimestre

3° ano A – Ensino Médio
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06

DATA
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

DISCIPLINAS
Química
Física
Biologia
Português
Matemática

História
Geografia
Espanhol
Inglês
Sociologia

Português: Literatura: Capítulos 4, 5 e 6 – Modernismo no Brasil- As três Gerações.
Gramática: Capítulo 4 – Oração subordinada adjetiva (restritiva e explicativa). Capítulo 5 –
Oração Subordinada adverbial e sua classificação- p. 125. Capítulo 6 – Oração subordinada
Reduzida de Infinitivo, Gerúndio e Particípio. Caderno.
Matemática: Livro 2 - Números Complexos - página 24 até 79.
História: Livro 2 - Era Vargas. Capítulo 5: Guerra fria. Capítulo 6: Guerra e a disputa pelo
terceiro mundo.
Geografia: Capítulo 4: África: Um “Universo” de Particularidades. Capítulo 5: Reconhecendo
a América.
Sociologia: Meio de comunicação ideologia revisão introdução a Sociologia.
Biologia: Capítulo 4: Primeira Lei de Mendel (conceitos básicos da genética, cruzamento
simples, cor da pelagem de coelhos, sistema ABO e tipagem sanguínea, regra do OU e regra
do E. Capítulo 5: Segunda Lei de Mendel (apenas até a p. 138).
Física: Circuitos elétricos: Associação de resistores em série, paralelo e mistos.
O aluno deve demonstrar conhecimento conceitual e conseguir encontrar a voltagem,
amperagem e resistência nas diversas configurações de circuito.
Química: Estereoquímica, configuração R/S, Estereocentros, Projeção de Fischer,
Hidrogenação catalítica e adição de ácidos halogenídricos (mecanismos de reações).

Inglês: Transition words, Reported Speech com Modal Verbs, Passive Voice com
Modal Verbs e Interpretação de texto.
Espanhol: Verbo Imperativo Negativo e Afirmativo. Presente do Indicativo. Marcadores de
discurso, p. 76 a 160.

