
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
SETOR DE SUPERVISÃO E EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA

ROTEIROS DE ESTUDO - 7º ANO –  PFV  - ANO LETIVO 2018

1.EDUCAÇÃO MUSICAL – 7º ANO
1. Leitura e escrita musical: Identificação das notas e seus registros na pauta musical, figuras de tempo, 

pausas, fórmula de compasso, contagem de compassos, sinais de expressão e repetição;

2. Instrumentos musicais: suas famílias, divisões e subdivisões; princípios de funcionamento e aplicação 
musical (gêneros musicais onde os instrumentos são empregados);

3. Música no Período Barroco e Ópera: características principais; instrumentos e conjuntos 
instrumentais; harmonia, melodia acompanhada, polifonia; principais compositores e suas obras; 
principais formas musicais desse período.  

2.HISTÓRIA – 7º ANO

7o ano fundamental
Unidade 6 - Os povos pré-colombianos: temas 2, 3 e 5;
- Unidade 7 - As grandes navegações e os portugueses na América: temas 3 e 4;
- Unidade 8 - O Nordeste colonial: temas: 1, 2, 3 e 4.

3.MATEMÁTICA – 7º ANO⟹ 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
4.PORTUGUÊS – 7º ANO

• Narrativa policial
• Narrativa de ficção científica
• Narrativa de terror
• Tipos de sujeito
• Tipos de predicado
• Predicativo do sujeito
• Transitividade verbal
• Complementos verbais
• Adjuntos adverbiais e valores semânticos

5.CIÊNCIAS – 7º ANO
1) OS VÍRUS:

a. Estrutura Viral.
b. Diferença Entre Vírus e Demais Seres Vivos.

2) OS REINOS Monera, Protoctista e Fungi:
a. Características Gerais e Principais Representantes de Cada Reino.
b. Exemplos de Mutualismo.



c. Importância Ecológica e Exemplos de Utilidades e Prejuízos ao Ser Humano.

3) O REINO Plantae:
a. Características Gerais do Reino.
b. Célula Vegetal.
c. Características  Gerais  e  Principais  Representantes  de  Cada  Grupo:  Briófitas,  Pteridófitas,

Gimnospermas e Angiospermas (Ênfase nas Adaptações ao Ambiente Terrestre e Dispersão).

4) O REINO Animalia:
a. Características Gerais do Reino.
b. Invertebrados:  Características  Gerais  dos  Principais  Filos  e  seus  Representantes:  Poríferos,

Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, Anelídeos, Moluscos, Artrópodes e Equinodermos.
c. Prevenção às Principais Verminoses Causadas por Platelmintos e Nematelmintos.
d. Vertebrados:  Características  Gerais  dos  Principais  Grupos  e  seus  Representantes:  Peixes,

Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos (Ênfase nas Adaptações ao Ambiente Terrestre).
6. FRANCÊS– 7º ANO

Unité 4
Falar sobre atividades esportivas e de lazer
- o verbo “faire” + du, de la, de l’, des
- o verbo “jouer” + au, à la, à l’, aux (para atividades esportivas) / o verbo “jouer” + du, de la, de l’, des (para 
instrumentos musicais)

Unité 5
Localizar no espaço
- as preposições de lugar (sur, sous, dans...)
- palavras interrogativas : comment, quel(s)/quelle(s), qu’est-ce que, où, quand, qui, combien, pourquoi

Unité 6
Pedir e informar as horas
- Quelle heure est-il? > Il est... / a hora oficial e a hora informal / os momentos do dia / rotina e verbos 
pronominais
Falar do clima
- as estações do ano / os pontos cardeais
- o uso das expressões il fait..., il pleut..., il neige..., etc.
- uso de à # a ; uso de où # ou
Dar informações sobre um país
- as preposições EN, AU e AUX + países e À + cidades
Apresentar alguém
- as nacionalidades
- as profissões

Material utilizado: Pixel 1 (livro texto e caderno de exercícios), Editora CLE International
                                                                      7.DESENHO– 7º ANO



- Operações com segmentos;
- Mediatriz e bissetriz;
-Círculo e circunferência de círculo;
- Polígonos: conceitos, elementos e classificação;
- Divisão da circunferência de círculo pelo ângulo central;
- Polígonos inscritos;
- Polígonos estrelados;
- Triângulos: elementos, construção;
- Linhas e pontos notáveis do triângulo.

8. ESPANHOL – 7º ANO
ü Compreensão leitora
Conteúdos linguístico-gramaticais:
ü Dias da semana
ü Material e ambiente escolar
ü Números 
ü Horas
ü Uso do infinitivo para dar instrução e justificar a opinião
ü Gênero de substantivos e adjetivos

9.INGLÊS – 7º ANO

UNIDADES DO LIVRO: Unidades 1 até 8

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO:

l Verb to be, there is/there are, can, imperative, Present Continuous, Present Simple, Adverbs of 
Frequency, Object pronouns, Question Words, Countable and Uncountable Nouns, Expressions of 
Quantity.

l Action verbs, Clothes, Tourist Attractions, Means of Transportation, Food
TEMAS: Moda (unidade 6), Turismo (Unidade 7), Comida, alimentação saudável (Unidade 8)

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; inferência lexical; referência
pronominal e numérica.

10.GEOGRAFIA – 7º ANO
       PLANO DE ESTUDO – 7º ANO  Prof. Tiago Fragoso – Turmas 701 e 702

• Regionalização do território brasileiro. 
                       Regionalização do IBGE. 
                       Complexos Geoeconômicos.

                       Diferenças entre objetivos, critérios e características das regionalizações estudadas.  
• Território brasileiro e sua posição no continente.  
• Localização e orientação 

           Pontos cardeais e colaterais.  
           Fronteiras (nacionais), Divisas (estaduais) e Limites (municipais).  

• Formação socioespacial do território brasileiro 
           Colônia  

• Ocupação do território brasileiro com dizimação dos povos originários e escravização de povos 
africanos. 

            Império 
            Republica.  

• Consequências sociais do processo de ocupação do território.  
• Modernização Conservadora no espaço agrário. 



            Inovações técnicas 
            Manutenção da concentração de terras e renda.

• IDH Regional 

Profa. Zélia Aurea Thomaz
7º ano (703 /1º turno)

•Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste

•Aspectos naturais (clima, vegetação e hidrografia), história do povoamento/ocupação, ciclos econômicos,
economia atual de cada região

•ATENÇÃO: Estudar para a prova pela folha de revisão e capítulos 7,8 e 9.

11. ARTES VISUAIS – 7º ANO

1) ARTE MEDIEVAL E SEUS SIMBOLISMOS NA REPRESENTAÇÃO VISUAL Conceito inicial e Arquitetura -Arte 
Bizantina / Arte Românica / Arte Gótica
2) TEORIA DA COR: círculo cromático e suas configurações (cores primárias, secundárias e terciárias, matiz, 
tonalidade, cores análogas e complementares); Harmonias cromáticas
3) Elementos Visuais FORMAS ( Figurativas e Abstratas)
4) Arte Clássica (Greco—Romana) / Renascimento
     4.1) Imagética Medieval e Clássica (Greco-Romana e Renascentista)
5) O anti-clássico x clássico: comparação entre as duas representações
     5.1) As características estéticas na arte maneirista e no barroco europeu: /- Pintura, escultura e 
arquitetura;
     5.2) O anticlássico e sua representação do espaço, da forma e do corpo;
TRAZER LÁPIS DE COR   

12.CIÊNCIAS SOCIAIS – 7º ANO
Pontos Nodais – 7º ano - PFV 
Ciências Sociais - Professora Barbara
Diversidade Cultural em Debate

• A cultura como um mundo simbólico
Diferença entre cultura no senso comum e cultura como conceito
O conceito de cultura para as Ciências Sociais
Cultura e a decodificação do mundo
Cultura material e cultura imaterial

• O olhar colonial e a construção do outro como “selvagem”
Dominação e colonialismo
Evolucionismo e o equívoco da ideia de progresso
Colonialidade e o apagamento das culturas oprimidas
Etnocentrismo e o preconceito com o que é diferente

• Relativismo e diversidade cultural
Relativismo cultural: resposta científica ao evolucionismo e crítica ao etnocentrismo
Resistências e ressignificações culturais
Diversidade cultural é constitutiva da vida em sociedade



3ª certificação
• Estereótipo, Preconceito e Discriminação

O que significa cada conceito
A relação entre os conceitos

• Racismo e desigualdades raciais
As teorias raciais, o branqueamento e a miscigenação vista como sinônimo de “atraso”

A “democracia racial” e a miscigenação vista como algo positivo

O mito da democracia racial e as desigualdades raciais no Brasil contemporâneo

• Gênero e suas desigualdades

Diferença conceitual entre sexo e gênero

A construção dos papeis de gênero

Desigualdades de gênero no Brasil contemporâneo

• As relações entre desigualdades raciais e de gênero

Consequência e permanência de relações de opressão e dominação

Material para estudo (todo o material foi enviado por email):

Slides

Exercícios de revisão / Caderno

Capítulos do livro enviados por email: 4, 11, 12, 13 (pg. 132-134) e 14 


