
 

7º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2022 

 

  

DISCIPLINA 

  

CONTEÚDO 

  

AVALIAÇÃO 

ARTES 

VISUAIS 

  

Artes Visuais na Idade Média:  

-Românico; 

-Bizantino; 

-Gótico. 

 

-Teoria das Cores: Primárias, Secundárias, 

monocromia, Policromia. 

 

Práticas de Ateliê e Pesquisas 

Visuais: 6,0  

 

Avaliação Formal: 4,0 

CIÊNCIAS 

  

- Biomas Brasileiros. 

- Desequilíbrios Ecológicos. 

- Composição do Ar (relação entre 

fotossíntese e respiração). 

- Efeito Estufa e Aquecimento Global. 

- A Camada de Ozônio. 

 

Trabalho de grupo sobre –

Biomas: 4,0 

 

Organização do material 

(fichas e caderno): 1,0 

 

Prova: 5,0 

 

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

- Cultura como mundo simbólico. 

- O olhar colonial e a construção do outro. 

- Etnocentrismo. 

- Relativismo e diversidade cultural. 

- Formas de resistência cultural. 

Prova: 5,0  

 

Trabalhos / demais avaliações: 

5,0 

DESENHO Manhã:  

- Polígonos. 

- Distância. 

- Mediatriz. 

- Bissetriz. 

 

Tarde: 

- Polígonos. 

- Distância. 

- Mediatriz. 

Todas as turmas: 

 

Prova formal individual: 6,0 

ptos. 

 

Trabalho: 2,0 ptos. 

 

Teste em dupla: 2,0 ptos. 



EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

- Apostila: págs. de 3 a 18 e 35 a 42 e 

anotações no caderno. 

 

- História da Música: Idade Média e 

Renascimento. 

 

- Teoria e escrita musical:  Notas: dó3 ao 

re4 (partitura e flauta), Figuras de ritmo 

(semibreve a colcheia, ponto de aumento e 

ligadura), compassos 2/4, 3/4 e 4/4; Sinais de 

repetição (ritornello, Da capo, casa 1 e casa 

2); sinais de andamento, agógica e 

intensidade.  

 

Repertório: A ra, Scarborough fair e 

primavera de Vivaldi. 

Manhã: Prática musical (2,0 

ptos), Teste de Flauta (1,0 

pto), Trabalho de Composição 

(2,0 ptos) e Caderno (1,0 pto) 

 

Tarde: Prática musical de 

Flauta (3,0 ptos), Trabalho de 

Composição (2,0 ptos) e 

Caderno - exercícios e matéria 

(1,0 pto). 

 

Prova formal individual 

(todas as turmas): 4,0 ptos 

ESPANHOL 

 

 

- Compreensão e análise de texto. 

- Infinitivo (dar instruções). 

- Estar + gerúndio. 

- Vocabulário de animais. 

 

Manhã e Tarde 

Trabalho avaliativo 1 - Mis 

derechos y deberes en Pedro 

II (Criar um quadro com a lista 

de direitos e deveres que os 

alunos acreditam ser 

importantes para a escola em 

que estudam e, por fim, 

discutir em sala se há ou não o 

cumprimento dos mesmos) 

Valor:1,5 

 

Trabalho avaliativo 2 - Bulliyng 

en la escuelas - Assistir o 

curtametragem "El sanduwich 

de Mariana". (Discutir o que 

ocorre no mesmo, responder a 

umas perguntas e montar um 

infográfico chamando a 

atenção para o Bulliyng na 

escola.) 

Valor:1,5 

 

Visto na apostila 11 a 18 (todo 

o cronograma do 7º Ano) 

Valor: 1,0 ponto 

 

Prova com o conteúdo - Valor 

6,0 pontos 

 



FRANCÊS 

  

  

  

  

- Dar conselhos, sugestões e ordens; fazer 

solicitações 

- Revisão : apresentar-se, falar de sua vida e 

de sua rotina, descrever alguém; 

- Emploi du temps – verbos pronominais, 

jouer / faire + atividades de lazer e atividades 

esportivas; 

- Pronomes tônicos (moi, toi, lui, etc); 

- Imperativo afirmativo e negativo; 

- Todos os verbos estudados, incluindo 

vouloir, lire, écrire, voir : no presente do 

indicativo. 

 

Prova formal individual: 6,0 pts 

 

Teste em dupla: 2,0 pts 

 

Caderno e Livro: 1,0 pt 

 

Atividade de leitura em voz 

alta: 1,0 pt 

GEOGRAFIA 

  

Turmas da Manhã (profa Carolina) 

- Conceitos do estudo da população 

(densidade demográfica, natalidade, 

mortalidade, crescimento natural e pirâmide 

etária) 

- análise de indicadores socioeconômicos do 

Brasil 

- Migrações internas 

- Êxodo Rural 

 

Turmas da tarde (prof Zeca) 

- Percurso 9 - A industrialização Brasileira: 

fases das industrialização, concentração e 

desconcentração espacial da indústria.  

- Percurso 10 - Sociedade de consumo e 

meio ambiente: consumismo, desperdício e 

consumo consciente. Desenvolvimento 

sustentável e os limites do planeta Terra. 

Turmas da Manhã 

(professora Carolina) 

- Mini Teste com consulta (2,0) 

- Trabalho Supertrunfo e mapa 

(3,0) 

- Pesquisa (entrevista) (1,0) 

- Prova (5,0) 

 

 

Turmas da tarde (prof Zeca) 

 

- Trabalho 5,0 

- Prova 5,0 

HISTÓRIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Formação dos Estados Modernos.  

- Absolutismo Monárquico.  

- Renascimento Cultural. 

- Expansão Marítima. 

- Reforma Protestante Contrarreforma 

Católica. 

 

Avaliação: 

 

701,703, 704 e 705: 

 

1. Exercícios coletivos (1,0 

ponto); 

2. Kahoot (1,0 ponto); 

3. Avaliação/Teste (2,0 

pontos); 

4. Participação e presença (2,0 

pontos) ; 



5. Prova (4,0 pontos). 

 

702 

 6,0 pontos : 2 trabalhos (0,5 

pontos cada) dirigidos em 

dupla e um trabalho de grupo 

(5,0 pontos). 

- Prova: 4,0 pontos. 

 

706 

 

1- Comportamento e 

desenvolvimento das tarefas 

em sala de aula - 1.0 ponto; 

2- Visto no caderno - 1.0 

ponto; 

3- Trabalho em grupo - 4,0 

pontos; 

4- Prova - 4,0 pontos 

 

INGLÊS 
TURMAS DA MANHÃ: present simple 

(formas afirmativa, negativa e interrogativa), 

verbos go + play + do + sports vocabulary, 

preposition by + means of transport, 

vocabulário referente a means of transport  

Unidades 2 e 3 

TURMAS DA TARDE: Temas, gêneros 

textuais e vocabulário relativos às unidades 2 

e 3 

- Verb to be (affirmative, negative and 

interrogative) 

- Present Continuous 

- Present Simple (affirmative, negative and 

interrogative; 3rd person singular: final -s, -es, 

-ies; short answers) 

- Adverbs of frequency  

- Object Pronouns  

- Questions Words (interrogative pronouns) 

 

TURMAS DA MANHÃ: 1 ponto 

de poster de tourist attraction, 

1 pt de resumo de livro + 2pts 

de teste em dupla + prova 6,0 

pontos 

TURMAS DA TARDE: teste 

valendo 3,0 (com consulta) + 

visto no caderno valendo 1,0+ 

prova 6,0 pontos 



MATEMÁTICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Operações com números racionais. 

- Porcentagem. 

- Probabilidade. 

- Gráficos e média aritmética. 

Manhã e 704: teste em dupla 

com calculadora (2 pts), teste 

individual com consulta (2 pts) 

e prova (6 pts); 

 

702/706: participação (1 pt), 

teste em dupla (1 pt), teste 

individual com consulta (2 pts) 

e prova (6pts) 

PORTUGUÊS 

  

- Narrativa de ficção científica. 

- Elementos e estrutura da narrativa. 

- Tipos de predicado. 

- Transitividade verbal e complementos 

verbais. 

- Modo imperativo e modo subjuntivo 

Propaganda. 

 

Turmas da Manhã ( 701,703 e 705) e da 

tarde (704): 

- Narrativa de Ficção Científica ( FC) e 

suas características; 

- Reconhecimento e classificação dos 

predicados como nominal ou verbal; 

- Transitividade verbal  e os complementos : 

objeto direto, indireto e ambos, ao mesmo 

tempo, exigidos pelo verbo, 

- Modos verbais Imperativo e Subjuntivo; 

- Noções do gênero textual Propaganda; 

- Interpretação de Texto. 

702 e 706 : produção de texto 

(2 pontos); trabalho em grupo 

(2 pontos); teste individual (1 

ponto); prova (5 pontos)  

 

 

 

 

Turmas (701,703, 704 e 705):  

- Trabalhos em grupo oral:  1,0 

ponto; 

-Trabalho em grupo escrito: 

:1,0; 

- Produção textual individual: 

3,0 pontos 

- Participação, considerando 

visto no caderno =  ponto 

extra: entre 0,0 e 1,0 ponto.  

- Prova: 5,0 pontos 

 

OBS: Estudar a apostila de 

Ficção Científica (FC), as 

folhas distribuídas  sobre 

modos verbais e seus 

exercícios e os 

apontamentos no caderno, 

por meio de sistematização 

diária  no quadro.   

 


