
7º ano do Ensino Fundamental

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

ARTES VISUAIS Teoria das Cores (Cores primárias,
secundárias, terciárias, análogas,
complementares, quentes e frias)

CIÊNCIAS Turmas da Manhã e da Tarde
- Dinâmica da Crosta Terrestre

e evidências da Deriva
Continental

- As consequências dos
movimentos das placas
tectônicas

- Conceitos básicos de Ecologia
- Cadeias e teias alimentares
- A distribuição dos Biomas e as

adaptações dos seres vivos
- Biomas brasileiros

Turmas da Manhã e da Tarde
- Prova: 5,0 pts
- Avaliação de Ecologia (em

dupla ou individual com
consulta): 3,0 pts

- Mapa dos Biomas
brasileiros: 1,0 pt

- Visto do caderno
(completo) + fichas 1, 2 e
3: 1,0 pt

CIÊNCIAS SOCIAIS Turmas da Manhã e da Tarde
- Ciências Sociais e Senso

Comum
- Processos de Socialização:

grupos, instituições e papéis
sociais

- Papéis Sociais de Gênero.

Prova: 5,0 pontos

Trabalhos/ outras avaliações: 5,0
pontos

DESENHO - Porções da reta (reta, semirreta,
segmento de reta - notação,
identificação e construção)
- Posições absolutas das retas;
- Posições relativas das retas;
- Paralelas e perpendiculares
(notação, identificação e
construção);
- Ângulos (notação, medir e
construir);
- Polígonos (nomear e classificar)

Turmas 701, 703 e 705 -
- Trabalho (Pixel Art) - 2,0
pontos
- Estudo dirigido - 2,0 pontos
- Prova individual - 6,0 pontos

Turmas 702, 704 e 706 -
- Trabalho (Pixel Art) - 2,0
pontos
- Teste em dupla - 2,0 pontos
- Prova individual - 6,0 pontos



EDUCAÇÃO FÍSICA

EDUCAÇÃO MUSICAL Turmas da manhã: Som e seus
parâmetros (altura, duração,
intensidade, timbre);  notas musicais
(dó3 a ré4); pulso e compasso
quaternário 4/4 e binário 2/4 ; figuras
de duração e suas respectivas
pausas (semibreve, mínima,
semínima e colcheia); sinais de
escrita musical (pentagrama, clave de
sol, barra de compasso simples e
dupla); sinais de repetição (ritornello,
Da Capo e Da Capo ao Fine); flauta
doce - sonoridade, postura,
articulação, digitação (notas sol3, lá3,
si3, dó4 e ré 4) e repertório ( música
Sol Lá Si Dó Rock)

Turmas da tarde: Parâmetros do
som: Altura, duração, intensidade,
timbre Altura: relacionar às notas
musicais de Dó3 a Ré4 Flauta: ser
capaz de tocar as notas Sol3 - Lá3 -
Si3 e Dó4 / saber essas digitações/
postura/ maneira de soprar
corretamente Duração: o que é pulso
e pulsação quaternária. Compreender
e conhecer as figuras: semibreve,
mínima, semínima e colcheia. Música
de trabalho: Sol Lá Si Dó Rock
(escrita na pauta musical)

Turmas da manhã: Prova (4 pts);
Trabalho de composição em grupo
sobre parâmetros do som (1 pt);
Prática musical – atividades
práticas feitas em sala de aula
(1,0 pt ) e Teste de flauta (2,0 pts);
Exercícios - Claves de sol (0,5 pt),
Cópia da partitura de Sol Lá Si Dó
Rock (1,0 pt), Exercício de revisão
(0,5 pt).

Turmas da tarde:
Prática musical 1 (composição em
sala): 1,0 Prática da música "Sol
Lá Si Dó Rock" na flauta ou outro
instrumento melódico: 2,0
Trabalho em sala - escrever a 1a
parte da música Sol Lá Si Dó
Rock (visto no caderno): 1,0.
Exercícios em sala (visto no
caderno): 1,0 Comportamento em
sala: 1,0 Prova individual: 4,0

ESPANHOL

Prof.: Jéssica Machado

- Presente do indicativo (revisão:
regular e irregulares "soy", "tengo" e
"llevo");
- Verbo gustar (revisão);
- Artigos “el”, “la”, “los”, “las” (revisão);
- Agenda escolar;
Léxico: dias da semana, material e
ambiente escolar, números, horas e
graus de parentesco.

Manhã/ Tarde

1. Prova individual: 6,0
2. Atividades: 4,0
2.1 Jogo da memória sobre
material e ambiente escolar (em
grupo) – 1,0;
2.2 Notícia a partir do filme “Viva
– A vida é uma festa” (em grupo)
– 1,5;
2.3 Atividades do caderno e

da apostila (exercícios
selecionados das atividades 1
a 9) – 1,5.



FRANCÊS Livro C’est Nous ! 7o Ano
Dar conselhos, sugestões e ordens;
fazer solicitações
Revisão : apresentar-se e convidar
Emploi du temps – verbos
pronominais, jouer / faire + atividades
de lazer
Pronomes tônicos
Imperativo (somente reconhecimento)
Verbos vouloir, pouvoir,lire, écrire, voir
no presente do indicativo.

Atividades realizadas em sala de
aula (2 pontos)
+ trabalho de apresentação de
sua rotina (2 pontos)
+ Prova formal individual (6
pontos)

GEOGRAFIA TURMAS MANHÃ (profa. Carolina)
- Localização do território brasileiro e
coordenadas geográficas;
- Processo de formação do território
brasileiro e marcas no espaço atual;
- A situação dos povos indígenas;
- Organização espacial do sistema
político brasileiro.
TURMAS TARDE (prof Zeca)
O território brasileiro:localização  e
extensão (percurso 1 do livro)
Brasil: distribuição e crescimento da
população (percurso 5 do livro)
Pirâmides etárias (pág 66 e 67)

MANHÃ
- Tabela sobre os biomas (2,0)
- Redação no caderno (1,0)
- Mini teste com consulta (2,0)
- Prova (5,0)

TARDE:

TRABALHOS: 5,0
PROVA:5,0

HISTÓRIA - Feudalismo.
- Transformações da Baixa Idade
Média.
- Crise do Feudalismo.
- Formação dos Estados Modernos.

- Prova: 4,0 pontos.

- Trabalhos: 6,0 pontos.

INGLÊS Conteúdo a ser cobrado na prova
de 6,0 pontos:
Verb To be
Subject pronouns
Present Simple
(routine): affirmative/negative and
question forms
Present
Continuous(affirmative/negative
and question forms)

Manhã e tarde:
prova (6,0)
teste em dupla (3,0) sobre parts of
the body and simple present (for
facts about the human body);
visto no caderno (1,0)



Daily routine verbs

Words related to daily routine

Somente para as turmas da
manhã: TAMBÉM será cobrado:
parts of the body (unit 1) and
texts about empowerment
through sports (unit 2)

MATEMÁTICA MDC e MMC; Números inteiros
(conceitos e operações); Frações

Manhã: teste em dupla com consulta
(2,0 pts); testes individuais com
consulta (2,0 pts); prova (6,0 pts)

702 e 706: participação (1 pt); teste
em dupla (1,5 pts); teste individual
com consulta (1,5 pts); prova (6 pts)

704: teste em dupla com consulta (2,0
pts); teste individual com consulta
(2,0 pts); prova (6 pts)

PORTUGUÊS Narrativa policial e suas
Características;
Noções de frase, oração e período;
Reconhecimento do sujeito e seu
núcleo;
Classificação de Sujeitos, com ênfase
no simples, composto, oculto e
indeterminado;
Reconhecimento do predicado e seu
núcleo
Noção de modo  verbal subjuntivo e
seu valor semântico.

5.0 pontos da prova;
2,0 pontos de produção textual;
2.0 pontos de teste em dupla;
1,0 ponto de participação.


