Plano de Ensino –1º trimestre/ 2020 – 7º ano

DISCIPLINAS





CONTEÚDOS
Revisar as classes gramaticais.
Revisar as flexões de tempo, modo (indicativo), nº e pessoa;
Verbo: Estrutura do verbo; modos subjuntivo e imperativo, formas nominais; Estrutura dos
verbos.
Advérbios
Ortografia:
g e j; mal e mau






Leitura e análise do livro: “Histórias de Shakespeare”
Contos.
Conto de terror.
Conto de mistério.
Conto de aventura.

REDAÇÃO










A narração (retomando o conteúdo) Sequência e valor do parágrafo.
O foco narrativo
O estudo da personagem (ações, fala, pensamentos, características)-pontuação no diálogo.
O ambiente/cenário na narração - traços descritivos.
A sequência temporal na narrativa.
O conflito da personagem.
A narrativa em prosa/ em poema.
Biografia/ Autobiografia.

ALGEBRA










Múltiplos e divisores de um número natural. M.M.C. e M.D.C.
O conjunto dos números inteiros e racionais.
Módulo de um número inteiro e de um número racional.
Comparação de números inteiros e dos racionais.
Potência de um número racional.
Potenciação de números inteiros e racionais.
Números quadrados perfeitos.
Raiz quadrada exata de números inteiros e racionais.

GEOMETRIA






Perímetro
Área
Volume
Circunferência e círculo

CIÊNCIAS





TERRA E UNIVERSO
Dinâmica da Terra
-Formação do planeta
-Teoria da deriva continental




PORTUGUÊS

LITERATURA
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- Teoria da tectônica de placas
Atmosfera Terrestre
- Importância para os seres vivos
- Camadas da atmosfera
- Poluição atmosférica
VIDA E EVOLUÇÃO
Classificação dos Seres vivos
- Sistema natural (Lineu)
- Os reinos dos seres vivos
Ecologia
- Ecossistema
- Habitat / Nicho ecológico

HISTÓRIA








Linhas gerais da Idade Média e feudalismo
Formação das monarquias centralizadas europeias.
Expansão Marítima europeia
América: povos, reinos e impérios antigos.
Renascimento Cultural
Reforma Religiosa

GEOGRAFIA









Brasil - território e sua organização politica.
Os municípios e as regiões metropolitanas
Região e divisão regional.
A formação e a diversidade da população brasileira.
Indicadores da população Brasileira
A indústria e o espaço geográfico.
A produção agropecuária













Interjections
Contrast Simple Present vs.Present Continuous
Connectors (and, but, why, because)
Stative verbs
Clothes
Adjectives to describe style
Whose + possessive pronouns
Belong to + object pronouns
Occupations
Action verbs related to occupations
Can (ability)

INGLÊS

Unidades 1, 2 e 3
Livro: #Makers 2

ARTES
INTEGRADAS
MÚSICA






Fontes Sonoras.
Instrumentos Convencionais.
Instrumentos não convencionais.
Artesanato Musical (construção de instrumentos).
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Percussão Corporal.
Apreciação Musical
Prática de Conjunto
Processo de Criação











O que é Teatro
Elementos do Teatro
Teatro na Pré-história
Formas de espetáculos Teatrais;
Expressão facial e corporal;
Jogos Teatrais e relaxamento.
Usando a história da aula de robótica, preparar um roteiro com o grupo para encenação e
criação de performance.
Confecção de cenário.
Criação de figurinos;

ARTES
INTEGRADAS
ARTES
PLÁSTICAS









Instalação sustentabilidade
Escultura com sucatas
Reciclagem
Arte visual stop motion
Quadrinhos
Pontilhismo
Hachuras

EDUCAÇÃO
FÍSICA







Atletismo
Jogos cooperativos
Jogos de estratégia
Circuitos (condicionamento, força, esportivo, etc...)
Desporto Handebol

ARTES
INTEGRADAS
JOGOS
TEATRAIS

Obs. Esses são os conteúdos previstos para o 1º trimestre. Caso haja necessidade, os professores farão as
alterações e informarão aos alunos.

