
7º ano do Ensino Fundamental

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

ARTES - Diferenças entre a Arte
Medieval e a Arte do
Renascimento

- As Artes Visuais no
Renascimento Europeu;

- Composição das imagens:
Simetria, perspectiva,
proporção, equilíbrio.

- Trabalhos em ateliê: 6,0
- Prova: 4,0

CIÊNCIAS 1. Efeito estufa e Aquecimento
global
2. Camada de ozônio
3. Avanços tecnológicos:
aspectos positivos e negativos
4. Indicadores de saúde e
Saneamento básico
5. Conceitos básicos de
epidemiologia
6. Vírus e viroses
7. Vacina X Soro

1.Painel sobre doenças
negligenciadas no Brasil: 4 pts
2.Visto do caderno: 1pt
3. Prova: 5pts

CIÊNCIAS SOCIAIS - Estereótipo, preconceito e
discriminação;

- Raça e racismo;
- Gênero.

Prova: 5,0 pontos
Trabalhos/ demais avaliações: 5,0
pontos

DESENHO MANHÃ:
- Elementos da circunferência;
- Posições relativas: entre
circunferência e retas; entre
circunferências.

TARDE:
- Mediatriz;
- Elementos da circunferência.

701:
Trabalho artístico (Rosácea): 3,0
pontos
Participação/autoavaliação: 1,0
ponto
Prova: 6,0 pontos

703, 705 e TARDE:



Trabalho artístico (Rosácea): 3,0
pontos
Participação: 1,0 ponto
Prova: 6,0 pontos

EDUCAÇÃO MUSICAL Apostila: págs. de 3 a 18, 27 a 34
e 42 a 46 e anotações no
caderno.
História da Música: Período
Barroco.
Classificação e família dos
instrumentos.
Teoria e escrita musical:  Notas:
dó3 ao Mi4 (partitura e flauta),
Figuras de ritmo e pausas
(semibreve a semicolcheia), ponto
de aumento, ligadura, compassos
2/4, 3/4 e 4/4; Sinais de repetição
(ritornello, Da capo, casa 1 e casa
2); sinais de andamento e
intensidade.
Repertório: Músicas trabalhadas
na prática de conjunto.

Turno da manhã:

Prova Institucional: 5,0 pts
Prática musical: 3,0 pts
Trabalho sobre ópera: 1,0 pt.
Exercícios (caderno): 1,0 pt.

Turno da tarde:

Prova Institucional: 5,0 pts
Prática musical: 2,0 pts
Trabalho: 2,0 pt.
Exercícios (caderno): 1,0 pt.

ESPANHOL - Compreensão textual

- Pronomes de

complemento direto;

- Verbos irregulares no

presente do indicativo

(IE/EU/G);

- Léxico: descrição de uma

cidade;

- Léxico: Comércio

*LIÇÃO 19 a 22*

1- Trabalho de pesquisa sobre

países da Copa hispano-falantes

(Equador, Costa Rica e

Argentina) contendo pesquisa

sobre a literatura, a dança, a

comida típica, os pontos

turísticos, o futebol e

informações gerais do país. O

trabalho foi divido em

apresentação oral (1,5 p) e

entrega de trabalho escrito

através de cartaz (1,5 p) + aula



de degustação das comidas

típicas - 3,0 p
2- Visto no material (caderno e

apostila) feitos corretamente -

1,0 p
3- Prova - 6,0 p

FRANCÊS
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: presente do indicativo;

Referir-se a acontecimentos
futuros ;

Futur proche;

Marcadores de tempo no futuro;

Forma interrogativa: est-ce que
/inversão / entonação (somente
reconhecimento);

Verbo devoir no presente do
indicativo;

Preposições de lugar.

Atividades devolutivas
variadas realizadas como
atividades de sala de aula ou
dever de casa (2,0 pontos na
participação) + Produção
escrita (“Qu’est-ce que tu vas
faire?”) em sala de aula
(valendo 2,0 pontos) + Prova
formal individual (6,0 pontos).

GEOGRAFIA TURMAS DA MANHÃ
- Relação Campo-Cidade no
Brasil;
- Industrialização: causas e
consequências da concentração
espacial;
- Regionalização e Regiões do
Brasil

TURMAS DA MANHÃ
- Trabalho sobre indústrias de
alimentos (2,5)
- Estudo Dirigido sobre as regiões
(2,5)
- Trabalho da visita ao Museu do
Amanhã (1,0 - extra)
- Prova (5,0)



Onde estudar? Fichas, caderno e
estudo dirigido sobre regiões.

TURMAS DA TARDE

Percurso 13 (Região Norte) e
Percurso 17 (Região Nordeste)
Matéria do caderno
correspondente aos conteúdos
dos percursos 13 e 17.

TURMAS DA TARDE

Prova 5,0
Trabalho em dupla 5,0

HISTÓRIA Turmas 701, 703, 705 e 704
1. Povos originários do continente
americano (livro, capítulo 2)
2. Reinos e impérios Africanos
(livro, capítulo 3)
3. A colonização da América
Portuguesa (livro, capítulo 8)

Turmas 702 e 706

1. Chegada dos Portugueses no
Brasil
2.Brasil Colônia

.Organização política e
administrativa
.Características econômicas
.Características sociais

Turmas 701, 703, 705 e 704
- Atividade (questionário) (2,0
pontos)
- Atividade (questionário) (2,0
pontos)
-Kahoot revisão (1,0 ponto)
- Prova (4,0 pontos)
- Participação, presença e
comportamento (1,0 ponto)
Turma 702:
-Exercicios - ficha e livro - 1,0
ponto
-Trabalho em dupla com
consulta - 5,0 pontos
-Prova - 4,0 pontos

Turmas 706:
- Trabalho em grupo (4,0 pontos)
- Prova (4,0 pontos)
- Visto no caderno (1,0 ponto)
- Participação e comportamento
em sala de aula (1,0 ponto)

INGLÊS 7
ano / todas as turmas:
units 4/5/6; verb TO BE in
the simple past  (formas
afirmativa,negativa,
interrogativa e short
answers), prepositions of
time, past simple (verbos
regulares no passado -
formas afirmativa,negativa,
interrogativa e short
answers), alguns verbos
irregulares no passado
também serão cobrados na
prova.  gêneros textuais
trabalhados em aula e no
livro didático.

trabalho em dupla: elaboração de
uma Timeline de uma pessoa
famosa e falecida (dois pontos) +
teste em dupla (dois pontos);prova
vale 6,0 pontos



MATEMÁTICA Manhã e tarde: Expressões
algébricas; valor numérico; termos
algébricos e adição algébrica;
equações do 1ºgrau; problemas
com equações; ângulos
congruentes, complementares e
suplementares; ângulos opostos
pelo vértice.

Manhã e 704: estudo dirigido (1
ponto); teste em dupla com
consulta (3 pontos); prova 6
pontos.
702 e 706: participação (1 ponto);
teste em dupla com consulta (3
pontos);prova 6 pontos.

PORTUGUÊS 701, 703 , 705 ( Manhã) e 704 (
tarde)

- Elementos da narrativas
de terror;

- Transitividade Verbal;
- Complementos verbais (

pronomes oblíquos
representando objetos direto e
indireto);

- Preposições e seus
valores semânticos;

-  Adjuntos adnominais e
seus valores semânticos.

702 e 706:
> Narrativas de terror:
reconhecimento dos elementos,
da estrutura narrativa, da
caracterização das personagens e
do espaço e dos aspectos
linguísticos que contribuem para a
atmosfera do terror/horror;

> preposições e seus valores
semânticos

> advérbios/adjuntos adverbiais e
seus valores semânticos

> efeitos de sentido do uso dos
adjuntos adverbiais nas narrativas
de terror

- Prova : 5,0 pontos;
- Produção escrita

individual criativa : 2,0
pontos;

- Trabalho em grupo: 2,0
pontos;

- teste individual : 1,0
ponto.

702 e 706:

> trabalho em grupo:  3,0 pontos

> produção de texto: 2,0 pontos

> prova trimestral: 5,0 pontos


