
 
Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – 7º ano – Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2014 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 

Educação 
Musical 

 

(703 e 705) e 
Milena (701 e 702). 

1) Elementos da escrita musical estudados no 6º ano, 
acrescidos de  

 Semicolcheia e pausa da semicolcheia 

 Reconhecer as notas nas sequências 2, 3 e 4 

 Andamentos e modificações do andamento 
(apostila) 

 Sinais de intensidade (apostila) 

 Notas suplementares superiores e inferiores 

 Sinais de repetição: Ritornello  (com casa de 1ª 
e 2ª vez) e Da Capo. 

 Danças e Ritmos Tradicionais Brasileiros: 
Jongo, Ciranda, Cateretê, Frevo e Samba (da 
pág. 19 à pág. 26). 

 Canto em conjunto / Flauta doce – 
repertório na apostila: 

 Lia de Itamaracá 

 A Rã 

 Será 

 Ré dórico-mixolídio 

 Canção da Partida 
 

 Hino Nacional Brasileiro; Hino da 
Independência do Brasil; Hino dos Alunos 
do CPII. 

 

5,0 = Prova escrita;  
 
2,0 = Teste de flauta doce;  
 
2,0 = Pesquisa: “50 anos de História 
do Brasil através da música de Chico 
Buarque” (trabalho multidisciplinar 
realizado no Laboratório de 
Informática sob a supervisão do 
Prof. Siddharta e da Profª Ana 
Paula); 
 
1,0 = Material, participação, 
disciplina e deveres (aula e casa). 
 

Desenho 

 

Círculo e circunferência de círculo:  

Conceitos e elementos.  

Posições relativas entre reta e circunferência e entre 

circunferências. 

Ângulos no círculo. 

Porções do círculo. 

Construções geométricas envolvendo os assuntos 

acima. 

 

701, 703 e 705      Teste 3,0  

    

702 e 706              Teste 3,0 

 

704                      Trabalho 3,0   

 

Prova 7,0 

 

Artes Visuais 

Profª Ingrid 

 

Harmonias Cromáticas - Apostila de Cor  

 

Arte: Romana (a técnica do mosaico); Românica; 

Gótica –  livro “Descobrindo a História da Arte”, 

capítulos 4 (p.41-42), 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova - 5,0 pontos 
 
Trabalhos – 5,0 pontos  

 Releitura e Harmonias 

Cromáticas: 2 pontos 

 Moda e Arte Bizantina: 3 

pontos 



 

 

 

 

Inglês 

 

 

 

 

Grammar: 
a) Present Continuous Tense 

(affirmative, negative, 

interrogative forms, short answers) 

b) Wh - words to make questions 

c) There is/there are (revisão) 

d) How many 

e) adverbs of frequency 

f) can/can’t 

 

Vocabulary: 
Clothes 

Physical descriptions 

Verbs of movement 

Means of transportation 

Parts of the house 

Furniture  

Prepositions  of place 

Places to go  

706: An penpal profile  (1,5) + 

description of your ideal house 

(1,5) in pairs702, 704: test – 3,0 

701,703, 705:  

Test e: 3,0 

Prova: 7,0 

 

 

 

 

História 

 

 

 

Conteúdos: A América e a África antes dos 

europeus; A Expansão marítima europeia (Portugal 

e Espanha); Conquista das terras americanas  

 

Conceitos basilares: Burguesia, economia 

mercantil, eurocentrismo, sistema colonial. 

 

Material de Estudos: 
No livro trabalhei com descontinuidade. Da página 

74 a 85 com a situação do continente africano. A 

expansão europeia foi contemplada da página 128 a 

145 

 

  

Trabalhos (até 3,0 pontos) 

Prova valor: 7,0 pontos 
 

 

A América pré-colombiana será 

objeto de um trabalho valendo 2,0 

(dois) pontos. 

 

Português O conteúdo e as avalições serão informados pelo 

professor, em sala de aula. 

 

 

 

Matemática 

 

Equações do primeiro grau com uma variável 

(capitulo 4) 

 

 Teste em dupla : 3 pontos 

 Prova: 7 pontos 

 

 

Ciências Sociais 

 

Cultura e identidade; 

Etnocentrismo; 

Estereótipo; 

 

 

Ciências 

 

Manhã e Tarde: 

Reino Protoctista: protozoários e algas 

Reino Funghi 

Reino Vegetalia (Metaphyta ou Plantae): análise 

comparativa das principais características dos 

grupos 

 

 
 

Prova: 7,0 pontos 

Outras avaliações: 3,0 pontos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francês 

Professor 
Ivanildo 

 

Turmas: 701, 702, 

703, 704, 705, 706 

 
Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 
 
Apresentar uma família  
- os membros da família  / os possessivos : mon, ma, 
mes 
Falar sobre o lazer e reconhecer os alimentos e as 
bebidas 
- os verbos faire du..., de la ... , de l’ ...  / jouer au ..., à la 

..., à l’ ... / o pronome nous – 1ª pessoa do plural  
- o presente do verbo boire /  os alimentos / as 
bebidas 

Usar o tratamento formal e informal 

- O uso de tu / vous 
 
Descrever, expressar a posse / as sensações  
- o presente dos verbos avoir e être (revisão) / J’ai faim 
/ J’ai soif / J’ai mal 
Situar no tempo 
- os meses do ano (revisão) / en = preposição de 
tempo – en août 
 
Et Toi 1- Livro e caderno de exercícios- 
Séquence 8 e 9; folhas e caderno do aluno 

 

 
Trabalho: 3,0 
 
Trabalho em grupo 
 
Prova :    7,0 
 

 

Geografia 

 

 

1.     A população brasileira 
a)     Formação étnica e diversidade cultural; 
b)    Distribuição territorial da população; 
c)     Relação entre densidade demográfica 
e ocupação do território brasileiro; 
d)    IDH, taxa de natalidade e mortalidade, 
expectativa de vida; 
  
2.     Relações cidade-campo no Brasil 
a)     Caracterização da estrutura fundiária 
(latifúndios, minifúndios, histórico da distribuição 
de terras no Brasil); 
b)    Industrialização e urbanização (Êxodo rural e 
a (re)configuração do espaço urbano; 
  

1º. Turno 
 -  Supertrunfo (1,0) 
-  Trabalho com embalagens (1,0) 
-       Trabalho sobre Transgênicos 
(informática) (1,0) 
   
2º. Turno 
- Atividades sobre as embalagens 
dos alimentos consumidos em 
casa,  
- Atividades realizadas em sala 
com participação dos alunos. 
  

Educação Física 

 

 

 

Prof. Ricardo 

Desenvolvimento das Habilidades Especializadas 
através do Futsal. 

 

Profª Cláudia de Luca 

T. 702 - Partilhando com Ricardo Alves 

Basquetebol e Danças Circulares. 

 

 

 

 

70% da nota será dada sobre a 

participação e desenvolvimento do 

aluno no alcance dos objetivos 

planejados abaixo: 

•Disposição favorável para 

participação nas atividades 

propostas pelo professor e demais 

alunos da turma; 

•Participar de forma construtiva e 

democrática nas atividades 

esportivas e lúdico-recreativas; 

•Apresentar espírito de equipe e 

liderança; 

•Disposição favorável ao 

aprendizado de jogos e atividades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Inês 

HANDEBOL: Atividades em duplas, trios e grupos 
maiores. 

 Fundamentos básicos do Handebol; 

Execução dos jogos, utilizando as regras 
fundamentais. 

 

 

 

 

 

esportivas; 

•Disposição favorável à 

organização psicomotora, através 

de jogos e atividades lúdico-

recreativas; 

•Aplicação dos movimentos 

aprendidos, específicos de cada 

conteúdo do bloco de 

conhecimentos nas atividades de 

aula. 

30% da nota será dado pelo aluno 

em uma auto avaliação sobre sua 

participação e desenvolvimento no 

alcance dos objetivos citados 

acima. 

 

 

a) Frequência, disciplina, uso do 

uniforme; Participação nas 

atividades propostas pelo 

professor e demais alunos da 

turma;   Participação de forma 

construtiva e democrática nas 

atividades esportivas e lúdico-

recreativas; 70% 

b) Auto avaliação sobre sua 

participação e desenvolvimento 

no alcance dos objetivos citados 

acima. 30% 

 

 

 


