
 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 

 

PFV – ANO LETIVO 2019 

 

7º ANO 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

- Fixação dos elementos da escrita musical. 

- Técnicas da flauta doce: sopro, respiração, postura, digitação (Dó3 ao Lá4) e repertório. 

- Técnica básica de outros instrumentos disponíveis. 

- História da música ocidental: Barroco. 

 

FRANCÊS 

(Apostila C’est Nous do 6º ano, módulo 3 ; apostila C’est Nous do 7º ano, módulos 1 e 2) 

 

Falar sobre a família: 

- Os números de 50 a 100; 

- Os adjetivos possessivos (mon, ton, son...); 

- A identificação dos membros da família; 

- O vocabulário da descrição física. 

 

Falar sobre as atividades cotidianas: 

 

- Os verbos FAIRE e PRENDRE no presente do indicativo; 

- Os verbos pronominais (se réveiller, se coucher, se laver, ...) no presente do indicativo; 

- As perguntas e as informações sobre as horas; a identificação dos momentos do dia; 

- A identificação dos móveis e dos objetos da casa; 

- As partes da casa; 

- A descrição de um cômodo; 

- As preposições de lugar. 



 

Contar projetos: 

- O Futur proche (formas afirmativa e negativa). 

 

Falar sobre as atividades de lazer (esportivas e culturais): 

- Os verbos FAIRE + du, de la ... e JOUER + au, à la ... e du, de la...; 

- Os conselhos usando o IMPÉRATIF; 

- A identificação das partes do corpo. 

HISTÓRIA 

 

- África pré-colonial, Expansão Marítima e Comercial Europeia, Renascimento e Colonização do 

Brasil: do período pré-colonial à mineração. 

 

ARTES 

 

- Cores primárias e secundárias 
- Cores complementares 
- Cores análogas 
- Arte Medieval 
- Renascimento 
- Barroco 
- Desenho em perspectiva 
 

ESPANHOL 

- Compreensão leitora 

Conteúdos linguístico-gramaticais: 

- Dias da semana 

- Material e ambiente escolar 

- Números e horas 

- Descrição da cidade 

- Heterogenéricos 

- Muy x mucho 

- Pronomes objeto direto 

- Partes do corpo 

- Verbo DOLER 

 



DESENHO 

 

• Triângulo: conceito, soma dos ângulos internos, classificação e construção 

• Circunferência circunscrita e inscrita ao triângulo 

• Altura e ortocento do triângulo 

• Mediana e baricentro 

• Distância 

• Circunferência: conceito, construção, notação e determinação do centro 

 

CIÊNCIAS 

1º trimestre 

1 – Classificação dos Seres Vivos 

a) Importância da classificação 

b) Critérios de classificação e os cinco reinos 

c) Conceito biológico de espécie 

 

2º trimestre 

2 – Os Vírus: 

a. Estrutura viral. 

3 – Os Reinos Monera, Protoctista e Fungi: 

a. Características gerais de cada reino; 

b. Principais representantes de cada reino; 

c. Papel ecológico dos representantes de cada reino; 

d. Importância ecológica, exemplos de utilidades e prejuízos ao homem; 

 

3º trimestre 

4 – O Reino Plantae: 

a. Características gerais do reino; 

b. Características gerais dos principais grupos: Briófitas, Pteridófitas, 

Gimnospermas e Angiospermas; adaptações ao ambiente terrestre. 

c. Principais representantes de cada grupo; 

 



5 – O Reino Animalia: 

a. Características gerais do reino. 

b. Invertebrados: 

- Características gerais dos principais filos: Poríferos, Cnidários,Platelmintos, Nematelmintos, 

Anelídeos, Moluscos, Artrópodes, Equinodermos; 

- Principais representantes de cada filo; 

c. Vertebrados: 

- Características gerais dos principais grupos: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos; 

adaptações ao ambiente terrestre. 

- Principais representantes de cada grupo. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Narrativas de horror e de terror (Livro: Sete ossos e uma maldição) 
2) Modo Imperativo dos verbos 
3) Pronomes oblíquos como complementos verbais 
4) Adjunto adverbial 
5) Valor semântico das preposições 
6) Predicados verbal e nominal 
7) Tipos de sujeito 
8) Modo subjuntivo dos verbos 
 

 

INGLÊS 
 
Vocabulário: 1) Partes do corpo (body parts): head; eyes; mouth; teeth; hair; nose; hand; arm;  feet e etc;  
                       2) Roupas (clothes):  
                       3) Atrações turísticas;  
                       4) Meios de transporte: bus; car; plane; boat e etc;  
                       5) Comida (food): banana; apple; orange; strawberry; salt; sugar; yoghurt; milk; water e etc. 
 
Estruturas: 1) Simple Present (fatos/rotina). Ex: She plays the piano every day; 
                    2) Present Continuous (ações que estão ocorrendo agora): She is playing the piano right now;  
                    3) Countable x uncountable nouns (substantivos contáveis x incontáveis);  
                    4) How many x how much = quantos. How many (contáveis), How much (incontáveis); 
                    5) Object pronouns: me; you; him; her; it; us; you; them;  
                    6) How often (com que frequência);  
                    7) Advérbios de frequência: always; never; usually; sometimes; every day e etc. 
 
Gêneros: receita; folheto turístico; fotos com pessoas usando roupas (wearing clothes); texto I: relativo a 
uma viagem. 
 
 

 

 



 

MATEMÁTICA 

 

- Números inteiros e operações 
- Números racionais e operações  
- Equações de primeiro grau com uma incógnita 
- Sistema de equações de primeiro grau com 2 incógnitas 
- Razão, Proporção e Regra de 3 SIMPLES 

 

GEOGRAFIA 

 

– Formação do território nacional (1º trimestre); 

– População brasileira (2º trimestre); 

– Espaço agrário no Brasil (2º e 3º tri); 

– Industrialização brasileira (3º trimestre). 

 

Turma 708:  

– Localização geográfica do Brasil (1º trimestre); 

– População brasileira (2º trimestre); 

– Espaço agrário brasileiro (3º trimestre); 

– Espaço urbano brasileiro (3º trimestre). 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
TURMAS 705,709, 706 e 708: 
- Cultura para as ciências sociais 
- Etnocentrismo 
- Relativismo Cultural 
- Diversidade cultural 
- Diversidade cultural indígenas 
- Racismo como construção social 
- Racismo científico e tese do branqueamento 
- Estereótipos, preconceito e discriminação 
- Democracia Racial  
- Mito da democracia racial 
 
 
 
 
 



 

TURMAS 701, 702, 703, 704, 707: 
- O conceito de "raças" humanas  
- Racismo Científico e teorias do branqueamento, miscigenação 
- Estereótipo, preconceito, discriminação, segregação 
- Desigualdades racial e de gênero 
- Conhecimento científico e senso comum  
- Socialização 
- Cultura, relativismo cultural e etnocentrismo 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

- futsal e ginasticas (artística, rítmica e acrobática) 
 


