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

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 
Educação Musical  
 
Professores: 

MªChristina 
Schwenck, 

Affonso Miranda 

Milena Tibúrcio 

 
 

  

- Elementos da escrita musical: Notas suplementares 
(Dó3, Ré3, Sol4 e Lá4);armadura, notas com sustenidos e 
com bemóis; Sinais de intensidade: pp; mp; ff; mf; cresc.; 
decresc.;Sinais de repetição: ritornello com casa de 1ª e 2ª 
vez; Da Capo ao Fine; Al Segno; Andamentos (lento; 
moderado; rápido);Sinais de agógica (Rallentando e 
Accellerando).  
-Período Barroco: principais características, formas 
musicais, compositores e instrumentos.  
• Flauta doce: Sopro, respiração, postura, digitação (Dó3 
ao sol4; Fá sustenido, si bemol, dó sustenido, lá bemol) e 
repertório;  
• Partituras: Análise e Leitura/Execução na flauta. 
Apostila: Linguagem Musical (revisar): p. 3 à p.19. 
História da Música Ocidental: Barroco: p. 35 à p.39; 

5,0 = Prova escrita; Profª. Christina: 
(703, 705) 1,0= trabalho sobre o 
Barroco 1,0= teste escrito 1,0= teste de 
flauta Vivaldi 1,0= escuta “Quatro 
Estações” de Vivaldi com escrita das 
emoções e parte musical 1,0= atitudes, 
material, compromisso Prof. Affonso: 
(701) 2,0 = pesquisa e questionário em 
dupla sobre período barroco. 2,0 = 
trabalho de criação em grupo sobre a 
melodia de “Primavera” (Vivaldi). 1,0 = 
exercícios e participação Turma (704) 
2,0= prática do repertório trabalhado 
2,0= escrita musical do repertório 1,0 = 
exercícios de revisão 

Desenho  

Professoras:  

Érika e Priscila 

 

 

Divisão da circunferência de círculo em partes 

congruentes. 

Construção de polígonos regulares e estrelados inscritos na 

circunferência. 

Triângulos: elementos e classificação quanto aos lados e 

ângulos. 

Construção de triângulos. 

Linhas e pontos notáveis dos triângulos. 

Estudo dirigido – 1,5 

Trabalho em grupo – 1,5 

Trabalho com Informática – 1,0 

 

Artes Visuais 

Professora: Sheyla 

 

 

Matéria da Prova: 

- Cores: Primárias, Secundárias, Análogas, 

Complementares, Neutras, Nuances e Tonalidades. 

(Apostila de Cor) 

- Elementos Básicos da Expressão Plástica: linhas e formas 

(apostila do 6ºano) 

 - Apostilas: Representações do Brasil pelos Viajantes dos 

Séculos XVI e XVII. 

3ª Prova Trimestral – 5,0 pontos 

Cooperação e Responsabilidade – 1,0 

ponto 

 

Trabalhos Práticos - 4,0 pontos 

- Interpretação da obra de Eckhout  

- 2,0 pontos; 

Pintura de paisagem - 2,0 pontos; 

 

Inglês 

Professores: Ana 
Paula, Raquel 
 
 
 
 
 
 
 

Gramática 
Simple Present 
Present continuous 
Object pronouns 
Question words 
Countable and uncountable nouns 
Expressions of quantity 
 
Vocabulário e temas: 
Unidades 5/6/7/8 do livro didático 
Compreensão de texto usando inferências, identificação de 
elementos coesivos 

Avaliações: 
Teste em dupla: 4,0 (somente turmas da 
tarde) 
Trabalhos em grupo: 2,0 cada (somente 
turmas da manhã) 
Prova: 6,0 (manhã e tarde) 
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Inglês (cont.) 

 

no texto, e demais estratégias de leitura usadas em aula. 
Estudar as unidades 5/6/7/8 do livro + fichas extras + 
anotações no caderno 

 
História 
Professor: Celso 

Reforma Protestante 
Renascimento 
Grandes navegações 
Colonização (sistema administrativo e economia 
açucareira) 
 
 

Prova 6 pontos 
Trabalho em grupo 3 pontos 
Atividade em sala 1 ponto 

 

Português 

Professores:  

Luiza Puntar 

Thaís Velloso 

Fernanda Monteiro 

- narrativa de ficção científica 
- complemento verbal (objeto direto e indireto) 
- transitividade verbal (verbos transitivos e intransitivos) 
- adjunto adverbial 
- verbo no imperativo 

Prova: 6,0 
Trabalhos e Redações: 4,0 

 

Matemática 

Marcela e Leonardo 

1o. e 2o. turnos:  
Números Inteiros. 
 Números Racionais: operações.  
Resolução de Equações do 1º grau. 
Resolução de Sistemas de Equações do 1º grau. 
Razão, Proporção, Noção de Proporcionalidade. 
Regra de três simples e composta 

1o. turno:  
701: várias atividades entre testes, 
trabalhos e participação em eventos, 
cada uma valendo 1 ponto, 
prevalecendo as 4 maiores notas.  
703 e 705: uma atividade em sala de aula 
e um teste em dupla, cada um valendo 
2,0 pontos.  
2o. turno:  
702: uma atividade em sala de aula e um 
teste em dupla, cada um valendo 2,0 
pontos. 
704: várias atividades entre testes, 
trabalhos e participação em eventos, 
cada uma valendo 1 ponto, 
prevalecendo as 4 maiores notas. 
Prova: 6,0 pontos 

Ciências Sociais: 

 

● Relações entre estereótipo, preconceito e discriminação; 

● Raça e racismo; 

● Desigualdades raciais; 

● Desigualdades de gênero. 

 

 

Ciências: 

Professor:  Vidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-Reino Plantae: 
a)Características gerais (número de células, modo de 
nutrição e estrutura celular)  
b)Importância ecológica das plantas(base de cadeias 
alimentares, produção de oxigênio e combate à 
intensificação do efeito estufa)  
c)Características e exemplos dos quatro grupos de plantas: 
Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 
d)Características evolutivas importantes para que as 
plantas conquistassem o ambiente terrestre.  
 
2-Reino Animalia:  
a)Características gerais (número de células, modo de 
nutrição e estrutura celular) 
b) Características e exemplos dos seguintes grupos de 
animais: poríferos, cnidários, platelmintos, nematódeos, 
moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados 

Prova: 6,0 pontos  
Teste: 3,0 pontos 
Trabalho sobre evento do sábado letivo: 
1,0ponto 
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Ciências (cont) 

 
 

(com ênfase nos vertebrados – peixes, anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos)  
c)Características evolutivas importantes para que os 
animais conquistassem o ambiente terrestre. 

 

Francês 

Professores:  

Felipe e Fernanda 

 

 

 

 Leitura e interpretação de texto 
Module 0  
-Se présenter : parler de la vie, des goûts et de la famille 
Module 1 – Chez moi 
-Parler de la routine 
-Faire des projets pour la semaine et pour le weekend (le 
futur proche) 
Module 2 – Les loisirs et les ados 
- Parler des sports et des loisirs, des activités sportives et 
culturelles (verbes FAIRE, et JOUER)  
- Donner un ordre, un conseil ou une suggestion 
(l’impératif) 
Module 3 – Manger bien, manger sain 
-Parler de la nourriture, des habitudes alimentaires 
-Identifier les aliments 
-Faire les courses 
-Demander et dire le prix 
-Exprimer la quantité des aliments 
-Produire une émission culinaire à la télé 
 
Material utilizado: C’est Nous! 7o.Ano  –Material didático 

de francês 
 

- produção escrita – 1,0 ponto 
- gincana – 1,5 pontos 
- Best cake – 1,5 pontos 

 

Geografia 

Professoras 

Carolina e Zélia 

 

 

1. Relações cidade-campo no Brasil 
a) Caracterização da estrutura fundiária  
b) Industrialização e urbanização 
 · Fatores locacionais das indústrias 
 · Transporte e Energia  
c) Modernização do campo  
· Agroindústria · Êxodo Rural 
d) Problemas das cidades brasileiras  
 
2. Regionalização brasileira 
a) Por que regionalizar? 
b) Critérios de regionalização no Brasil (IBGE e 
Complexos Regionais)  
 
c) Caracterização Geral das Regiões Onde estudar? · 
Anotações no caderno  
· Livro Cap 4, Cap. 5 (módulos 2,3 e 4) 
· Estudo Dirigido sobre regiões. 

Trabalho embalagens/mapa: 1,5  
Estudo Dirigido em Dupla (Regiões): 
2,5 Prova: 6,0 

 Espanhol 

 

Prof.ª Aline  

 

 

 

 

 

 

Unidades 6, 7 e 8 
 
— Vocabulário relativo a diferentes manifestações 

artísticas e às tradições hispânicas; 

— Verbo “doler”; 

— Pronomes de complemento direto; 

- “Muy” e “Mucho”; 

— Léxico: animais; 

— Léxico: corpo humano. 

Prova (6,0) 
Trabalhos (4,0) 
Turmas 703 e 705 - Manhã 
— Descrição da pintura da Frida Kahlo 
escolhida pelo grupo. (1,0) 
— Exercícios da apostila páginas 48 e 
49. (1,0) 
— Releitura da pintura da Frida Kahlo. 
(1,0) 
— Calavera literária. (1,0) 
Turma 704 - Tarde 
— Descrição da pintura da Frida Kahlo 
escolhida pelo grupo. (1,0) 
— Releitura da pintura da Frida Kahlo. 
(1,5) 
— Calavera literária. (1,0) 

 
 


