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A) OBJETIVOS 

Estabelecer relações entre Arte e emoção, considerando o campo sensorial 

movimentado pela imagem.  

 

B) CONTEÚDO  

Estudo da composição: movimento, contraste e identificação dos planos 

compositivos; 

Relações entre sensorialidade e apreciação de imagens; 

Características gerais da Arte Barroca. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Traga sempre o material básico: caderno de anotações, lápis, bloco de 

desenho, lápis de desenho (HB ou B, 2B, 4B ou 6B). E os outros materiais, 

quando o professor solicitar. 

Faça registros escritos no caderno das informações passadas pelo professor. E 

consulte-as quando for realizar os exercícios práticos e o trabalho de criação. 

Siga as propostas de cada atividade prática e procure explorar, ao máximo, o 

seu potencial criativo. 

Nas atividades em duplas ou em grupos, cumpra a sua parte, ajudando seu 

grupo naquilo que for preciso. 

Participe ativamente das aulas, contribuindo com os debates sobre os temas 

propostos, trazendo dúvidas, reportagens interessantes, textos ou outros 

recursos que possam ser utilizados durante as aulas, mediante uma análise 

prévia do professor. 
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Em casa 

Revise as informações registradas na aula e consulte-as para fazer as tarefas 

de Para Casa. 

Faça as tarefas solicitadas para casa no prazo correto. E lembre-se de levá-las 

para a aula nas datas combinadas. 

Ao pesquisar obras de arte ou outras informações, anote em seu caderno as 

referências das fontes onde as encontrou (endereço da página na Internet, 

nomes dos autores e títulos das obras, títulos e autores de livros ou revistas). 

Ao receber o retorno verbal ou escrito do professor sobre as produções 

realizadas, procure completa-las ou refazê-las, quando for o caso. O esforço 

criativo está no seu empenho em avançar e ampliar sua capacidade de 

conectar idéias. 

Realize todas as etapas de planejamento e preparação do Trabalho de Criação 

da etapa. Busque o aprimoramento do olhar, realizando cotidianamente 

análises das imagens ao seu redor (sua relação com os estudos feitos em sala, 

seu objetivo/função etc.). 

 

D) AVALIAÇÃO  

Todas as propostas realizadas durante a etapa nas aulas de arte, sejam elas 

exercícios, debates, eventuais provas ou trabalhos, consistem em momentos 

avaliativos. Serão instrumentos de avaliação durante a 3ª etapa: 

 Exercícios de Apreciação artística   

 Portfólio Individual com exercícios e registros escritos 

 Trabalho final coletivo de criação 

 Participação nas aulas e nos exercícios práticos  

 

E) ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

Não há distribuição de pontos em Arte. O conceito final da etapa será 

determinado pelo avanço e envolvimento global do estudante no conjunto de 

atividades realizadas durante a etapa. 
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Os conceitos utilizados para as avaliações, previstos no sistema acadêmico do 

Colégio Santo Agostinho – Contagem, são: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, 

SUFICIENTE e INSUFICIENTE, sendo que o conceito INSUFICIENTE corresponde 

ao desempenho inferior a 60% do total previsto para a etapa. 
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A) OBJETIVO GERAL 

Compreender conceitos, princípios, leis e teorias das ciências naturais como 

um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, 

histórica, associada aos aspectos de ordem social, econômica, política e 

cultural. Relacionar conceitos científicos de áreas distintas, proporcionando 

ao aluno um domínio mais amplo da evolução da Ciências, seu papel no 

desenvolvimento de novas tecnologias e suas contribuições para a sociedade. 

 

B) CONTEÚDO 

 Unidade VI – O solo. 

Temas 1 a 5 - Conhecendo o solo. Características e tipos de solos. Os solos 

brasileiros. Degradação e conservação do solo. O solo agrícola. 

 Unidade VII – De olho no céu 

Temas 1 a 8 – A Terra no espaço. Os Astros no Céu. Os planetas do sistema 

Solar. Os movimentos da Terra. A Lua. 

 Unidade VIII – Os materiais. 

Temas 1 a 4 – Características dos materiais. Estados físicos dos materiais. As 

transformações dos materiais. As transformações químicas e físicas no 

cotidiano.  

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Sondagem dos conhecimentos prévios 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura e interpretação e atividades do livro texto. 

Atividades práticas. 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Moacir Alves Moreira  
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Em casa 

Realização de deveres de casa no livro texto ou formuladas pelo professor. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula.   

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – prova com consulta de material produzido pelo aluno. 

9,0 pontos restantes referentes a atividades em sal, para casa, aulas práticas 

e trabalhos de pesquisa. 
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A) OBJETIVOS 

Desfrutar e apreciar os esportes para praticar de forma autônoma, prezando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

Identificar e aplicar os elementos técnicos e as principais regras das 

modalidades praticadas. 

Distinguir os diversos tipos de esportes e recriar suas possibilidades de 

práticas. 

Reconhecer o potencial do esporte no desenvolvimento de atitudes e valores 

democráticos. 

Identificar os diversos sentidos existentes nos jogos. 

Reconhecer brincadeiras típicas de diferentes culturas. 

Desfrutar diferentes tipos de lutas da cultura indígena. 

Analisar e refletir sobre a influência indígena na nossa cultura. 

 

B) CONTEÚDO  

Esportes: Handebol, basquetebol, voleibol e jogos aquáticos. 

Jogos e brincadeiras. 

Lutas indígenas. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: 

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Atividades práticas. 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Educação Física PROFESSORES 
Anderson Vilanova, Cate Prá, 
Eduardo Bregunci e Rafael Silva  
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D) AVALIAÇÃO  

A avaliação das aprendizagens, nessa disciplina, compreende aspectos 

quantitativos e qualitativos, verificados a partir do trabalho com os objetivos 

de cada conteúdo por meio de: 

Avaliação conceitual individual ou em grupo: registro escrito, trabalhos, 

pesquisas e deveres de casa. 

Avaliação procedimental: Empenho nas atividades desenvolvidas e capacidade 

prática. 

Avaliação atitudinal: Cooperação nas atividades desenvolvidas, cumprimento 

dos combinados da disciplina e respeito com todos. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente representam as 

possibilidades de conceito final do aluno. Este conceito final será conferido 

através da média de cada avaliação realizada. 
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A) OBJETIVOS 

Identificar e relacionar os aspectos constitutivos das Religiões Proféticas. 

Descrever as principais demarcações históricas do Judaísmo, Cristianismo e 

Islamismo. 

 

B) CONTEÚDO  

O judaísmo: história e religião. 

O cristianismo e suas várias correntes. 

O islamismo história e religião. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: através das vivências. 

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura e interpretação e atividades da apostila. 

 

Em casa: 

Realização de deveres de casa na apostila. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula. 

 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas da apostila e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA Ensino Religioso PROFESSOR (A) Cassiana Matos de Moura e 
Rodrigo Moreno 

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – sendo:  

 Produção individual – apostila 8 pontos 

 Trabalho interdisciplinar – Projeto Parque Fernão Dias – 3 pontos 

 Atividade Apostila Cristianismo Ortodoxo – 2 pontos 

Vivência: 5 pontos (avaliação grupal) 

Autoavaliação: 1 ponto 

Trabalho da etapa: Visita às Obras Sociais Agostinianas 3,0 
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A) OBJETIVOS 

 

Desarrollar las habilidades lingüísticas (escrita, oral, lectora y auditiva) a 

través de los géneros textuales noticia, anuncio y textos históricos; integrar 

conocimientos gramaticales a contenidos socioculturales de países hispánicos, 

incentivando la comprensión, la aceptación y el respeto a los valores y estilos 

de vida de las diferentes culturas; motivar al alumno a crear estrategias que 

le permitan adquirir autonomía en el aprendizaje del español. 

 

B) CONTENIDO 

 

 Imperativo: afirmativo y negativo 

 Verbos ser y estar 

 Presente de subjuntivo 

 Estaba + gerundio   

 Llevar + gerundio  

 Léxico: hábitos saludables en los ámbitos físico, psíquico y espiritual; 

valoración del trabajo; personajes del mundo hispánico; la realidad de 

la migración a otros países; cultura latinoamericana. 

 Géneros: noticia, el anuncio clasificado y textos históricos 

 

C) SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

En clase: prepárese para la clase de español trayendo su cuaderno, libro y 

diccionario; participe de la clase manifestando sus dudas durante las clases; 

copie todas las anotaciones de la pizarra, manteniendo su cuaderno 

organizado y completo; haga los ejercicios, las actividades, las tareas y los 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Espanhol PROFESSORA Teresa E. Fabiola Catalán 
Liberona 

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
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trabajos propuestos por la maestra; mantenga una actitud de respeto y 

colaboración durante la clase y dispóngase a trabajar en pareja, en grupo o 

individualmente; participe de forma adecuada en todos los espacios ofrecidos 

en la escuela, ya sea en el Laboratorio de Informática, patio, biblioteca u 

otros espacios. 

 

En casa: cree el hábito de estudio con una rutina diaria e intente asociar el 

vocabulario aprendido al diario vivir; realice las tareas de casa con calidad, y 

observe y anote sus dudas, las cuales usted debe aclarar oportunamente 

conversando con su maestra; utilice el disco compacto del libro y el 

diccionario; escuche músicas y vea películas o programas de televisión en 

español; lea revistas y libros en este idioma. 

 

D) EVALUACIÓN 

 

La verificación del aprendizaje en la enseñanza del idioma español comprende 

aspectos cualitativos y cuantitativos y se da por medio de la realización de 

pruebas, actividades individuales o en grupo, verificación de las tareas de 

casa, observación del alumno en clase y corrección de tareas de casa. Con 

esos procesos se espera verificar las habilidades desarrolladas durante la 

etapa relativa a la lectura, interpretación escrita y oral en la lengua española. 

 

E) DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS 

02 evaluaciones de 13.0 puntos  

Trabajos interdisciplinares 2.0 puntos 

Teatro Español 2.0 puntos 

 Proyecto: Día de  la Hispanidad 3.0 puntos  

Taller musical: “Cantemos en español” 1.0 punto  

Diversas actividades (cuaderno, tarjetas, textos, proyectos, videos) 1.0 punto 

 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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A) OBJETIVOS 

Descrever o processo de industrialização do espaço brasileiro; 

Caracterizar aspectos relacionados à urbanização do Brasil; 

Relacionar industrialização às suas contribuições para a urbanização no Brasil; 

Identificar a hierarquia urbana no Brasil e sua espacialização; 

Analisar os problemas sociais e ambientais urbanos, propondo soluções; 

Caracterizar o Brasil no que se refere à circulação e transportes; 

Identificar a distribuição dos aspectos físicos em cada macrorregião estudada; 

Relacionar a localização destes aspectos físicos com as características da 

ocupação de cada região; 

Reconhecer as características socioeconômicas de cada macrorregião;  

Relacionar as características econômicas das regiões e a situação social de 

cada uma. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

 Indústria e a urbanização brasileira  

O desenvolvimento histórico da indústria brasileira 

Energia e indústria 

Características da urbanização brasileira 

Rede e hierarquia urbana 

Circulação e transporte 

Problemas sociais e ambientais nas cidades 

 As características regionais do Brasil  

Os aspectos socioeconômicos das cinco macrorregiões do Brasil – Sudeste, Sul, 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 

 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR  Matheus de Castro Leal  

ANO 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

EM SALA 

Mantenha a atenção a todas as aulas, sejam elas expositivas dialogadas, 

vídeos, experiências, jogos etc.   

Faça as anotações e realize as atividades propostas com qualidade e 

apresente suas dúvidas. 

Ao final de cada tema, faça um resumo do conteúdo e construa esquemas de 

estudo para as atividades avaliativas.  

Registre os deveres de Casa na agenda do Colégio.  

Estude os textos, artigos, charges, notícias e reportagens, sobre diversos 

temas dados em sala e trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa e Produção 

de Texto.   

Seja organizado e pontual com relação as diversas atividades que serão 

desenvolvidas.  

 

EM CASA 

Estude a matéria já trabalhada em sala, com o auxílio do livro didático, dos 

registros no caderno e de outros materiais trabalhados.   

Registre as dúvidas para apresentá-las ao professor na aula seguinte. 

Realize as atividades de para casa com qualidade. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo deve corresponder ao processo de ensino e às 

especificidades de cada disciplina, por isso, a avaliação ocorrerá de forma 

cotidiana, através de atividades específicas da disciplina em sala, dos deveres 

de casa, trabalhos e provas. O bom desempenho do estudante não depende, 

necessariamente, das provas, mas da realização cuidadosa dos procedimentos 

de estudo. Fique atento, pois 9 pontos desta etapa serão distribuídos em 

atividades cotidianas que necessitam também da sua pontualidade e estudo. 
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E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas, com consulta ao 

mapa conceitual produzido pelos alunos.  

2ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

Maratona Geográfica – 1,0 ponto (semana anterior à 2ª avaliação – atividade 

em sala) 

“Guerra” das Energias – 2,0 pontos (1ª quinzena de outubro)  

 

Trabalho: Aspectos socioeconômicos e naturais das regiões brasileiras (IBGE) –

3,0 pontos (2ª quinzena de novembro) 

Atividades diversas (média aritmética) – 3,0 pontos 

As atividades diversas consistem em para casas; atividades de revisão para 

prova; leitura e interpretação de textos diversos contendo questões atuais da 

sociedade. Todas serão avaliadas em 3,0 pontos e, no final da etapa, será 

feita a média aritmética simples para se chegar à nota.  

As datas específicas de cada atividade/trabalho serão informadas no decorrer 

da etapa. 
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A) OBJETIVO GERAL 

Ao final da etapa, o estudante deverá ser capaz de analisar as diferentes 

formas de conquista, colonização e administração europeia na América, os 

confrontos, colaborações, dominação e resistência; o mundo do trabalho, as 

práticas e costumes reelaborados no Novo Mundo e os processos de 

mestiçagem cultual, bem como, as mudanças e permanências decorrentes 

desse processo. Espera-se também que o estudante seja capaz de olhar 

criticamente para a história da qual faz parte, reconhecendo-se como sujeito 

atuante e apropriando-se, de forma crescente e qualificada, do vocabulário 

específico da disciplina de História. 

 

B) CONTEÚDO  

O Brasil antes da chegada de Cabral  

Povos indígenas do Brasil antes da chegada dos portugueses 

Povos indígenas do Brasil atual 

 

A conquista da América portuguesa 

A chegada dos portugueses  

A crise do comércio oriental 

Entradas e bandeiras 

A motivação religiosa da conquista do Brasil 

O encontro entre “dois mundos” 

 

 A organização política e o Antigo Sistema Colonial  

As capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais 

A política mercantilista. 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA História PROFESSORA Inez Grígolo  
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Economia, sociedade e escravidão no Brasil colonial 

Sistema de plantation 

A escravidão na África  

Sociedade escravista no Brasil colonial 

Resistência à escravidão 

Brasil holandês 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura, interpretação e atividades do livro texto. 

Atividades diversificadas: documentários, oficinas, debates e apresentações. 

 

Em casa 

Realização de deveres de casa no livro texto ou formulados pela professora. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula.   

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

 

Atividades e projetos: (Data e roteiro no ConeCSA.) 

Livro:  RIBEIRO, Ana Elisa. O E-MAIL DE CAMINHA. Editora RHJ, 2014 = 3,0  

pontos 
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Dicionário Histórico Ilustrado = 3,0 pontos 

Atividades diversas: apresentações, sínteses, oficinas, para casa.  = 3,0 pontos 

(média)  
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A) OBJETIVOS   

Utilizar, dentro dos parâmetros estabelecidos para a série as quatro 

habilidades essenciais para a interação em inglês (escuta, fala, leitura e 

escrita) e as três habilidades instrumentais (gramática, léxico e cultura).  

Ler e interpretar textos autênticos de diversos gêneros e de temas da 

atualidade desenvolvendo, através da língua, a capacidade de leitura crítica 

do mundo e seu posicionamento diante dele. 

Escrever um blog entry e descriptions utilizando as estruturas gramaticais e 

vocabulários estudados na etapa.  

Participar das atividades interdisciplinares propostas para formação humana.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

A world of animals  

Utilizar adequadamente a estrutura de simple past dos verbos regulares e 

irregulares, bem como o vocabulário relacionado aos adjetivos. Ler textos nos 

gêneros de article e photostory. Redigir a blog entry. 

 

Getting about 

Utilizar adequadamente as formas de comparative dos adjetivos e a extrutura 

de one/ones. Ler textos nos gêneros de Article. Redigir pequenas descrições 

utilizando o vocabulário estudado. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Realize as atividades individuais, em duplas e em grupos. Prepare-se 

bem para as aulas lendo os materiais, livro didático e outras fontes de 

pesquisa. Amplie seu vocabulário, pesquise e anote novas palavras. Consulte 

sempre o dicionário para sanar qualquer dúvida de tradução. Mantenha seu 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA 3ª  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Jacqueline Carvalho 

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
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caderno organizado. Não se esqueça de trazer seu material para as aulas 

(livro, caderno e dicionário). 

 

Em casa: Faça os exercícios de consolidação do tema estudado em sala. Faça 

o para casa com atenção, anote suas dúvidas. Estude todos os dias pelo menos 

30 minutos. Faça as atividades e leituras adicionais postadas no ConeCSA. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização das tarefas em casa, atividades avaliativas e uma prova final. A 

prova conterá as unidades 5 e 6 do livro didático. As atividades avaliativas 

serão realizadas em sala e terão o objetivo de auferir o desenvolvimento das 4 

habilidades da língua. O livro de exercícios e o caderno também serão 

avaliados. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1 prova escrita final – 13 pontos; 

Atividades no caderno e livro de exercícios – 2 pontos; 

Atividades avaliativas de reading, writing, listenig e speaking – 5 pontos cada, 

total de 20 pontos. 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSORES Renata Cabral  

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Integrar informação verbal e não verbal na compreensão de textos; 

Reconhecer semelhanças e diferenças entre a fala e a escrita quanto a 

condições de produção, usos, funções sociais e estratégias de textualização; 

Inferir a intencionalidade discursiva em textos de diferentes gêneros 

apresentados; 

Analisar os contextos de produção, circulação e recepção de textos. 

Identificar a função social de diferentes gêneros; 

Identificar a estrutura composicional de diferentes gêneros; 

Identificar, em diferentes gêneros, a modalidade oral e a modalidade escrita 

da língua; 

Distinguir gêneros da modalidade oral da modalidade escrita da língua; 

Reconhecer gêneros da mídia digital; 

Identificar e reconhecer as formas de organização de um texto do discurso 

argumentativo; 

Identificar e reconhecer as características do cartum. 

Identificar o tema em textos de diferentes gêneros; 

Reconhecer a organização temática de um texto, identificando a ordem de 

apresentação das informações: o tópico (tema) e os subtópicos;  

Relacionar título e subtítulos a um texto ou partes de um texto; 

Justificar o título de um texto ou de partes de um texto; 

Inferir informações implícitas em um dado texto; 

Inferir, pelo contexto de uso, o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas; 

Compreender a ironia, o humor, o lirismo em textos de diversos gêneros 

textuais; 

Formular hipóteses adequadas sobre o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas; 
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Analisar os efeitos de sentido obtidos com o emprego das palavras de um 

campo semântico, presentes em determinado texto; 

Identificar os efeitos de sentido da repetição de palavras em textos lidos. 

Inferir os efeitos de sentido produzidos por determinadas palavras em 

determinados contextos linguísticos 

Reconhecer as convenções de abertura de parágrafos; 

Uti Inferir posicionamentos a respeito dos valores sociais e culturais presentes 

em textos literários; 

Conhecer biografias de autores da literatura infanto-juvenil. 

Reconhecer a linguagem poética nos textos do discurso literário, como recurso 

para a produção do imaginário. 

Analisar a presença do imaginário em obras literárias como parte de sua 

constituição. 

Utilizar adequadamente os elementos conectivos/conjunções. 

Reconhecer a frase como uma unidade de sentido dependente do contexto e 

do contexto de produção dos textos; 

Distinguir frases oracionais e frases não oracionais em textos dos diferentes 

gêneros; 

Reconhecer a organização de uma frase; 

Identificar as formas típicas de organização da frase. 

 

B) CONTEÚDO  

LINGUAGEM 

Formas de comunicação (verbal e não verbal) 

Modalidades da linguagem verbal (oral e escrita) 

Intencionalidade discursivas 

Elementos das condições de produção 

GÊNEROS TEXTUAIS 

Função social dos gêneros 

Estrutura composicional dos gêneros textuais 

Gêneros textuais da modalidade oral e escrita 

Gêneros digitais 
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Textualização do discurso argumentativo 

 

Gêneros textuais contemplados nesta etapa: cartum, carta do leitor, carta 

de reclamação, abaixo-assinado, debate regrado, artigo de opinião. 

COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAL 

Tema, tópicos e subtópicos 

Relação título e texto 

Implícitos e pressupostos 

Seleção lexical e adequação vocabular 

Paragrafação 

Conectivos/conjunções 

LITERATURA 

Valores sociais e culturais 

Linguagem literária 

Aspectos da literariedade 

REFLEXÃO LINGUÍSTICA 

Frase, oração e período 

Sujeito e predicado - Tipos de sujeitos 

Predicação dos verbos - Complementos verbais 

Predicativo do sujeito 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Em sala:  

Aulas expositivas e registros no caderno. 

Exibição de vídeos e discussões orientadas. 

Atividades individuais, em duplas ou em grupos. 

Correção de atividades. 

Discussão sobre textos e outros materiais disponibilizados no Conecsa. 
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Em casa:  

Revisão dos conteúdos de forma contínua. 

Atividades marcadas em sala. 

Leituras orientadas pelo professor. 

 

D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades diversas 

que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo da etapa. A 

avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Obs.: Este documento é flexível e pode sofrer alterações ao longo da etapa. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Primeira avaliação: 13 pontos 

Segunda avaliação: 13 pontos 

Atividades feitas em casa/em sala: 3,0 pontos 

Projeto de Leitura da obra O e-mail de Caminha: 3,0 pontos 

Projeto de Leitura da obra O menino do pijama listrado: 3,0 pontos 

 

PROJETO DE LEITURA: 

 

Setembro:  O e-mail de Caminha. Ana Elisa Ribeiro. Editora RHJ, 1ª edição, 

2014. 

 

A leitura deve ser iniciada na segunda semana de setembro. A discussão da 

obra será realizada em setembro e haverá um trabalho interdisciplinar em 

grupo.  
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Outubro:  O menino do pijama listrado. John Boyne. Companhia das Letras, 

2007. 

 

A leitura deve ser feita até a segunda semana de outubro, quando iniciaremos 

o estudo da obra. 
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A) OBJETIVOS 

Reconhecer o conhecimento matemático como meio para compreender e 

transformar o mundo à sua volta. 

Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 

linguagem materna e estabelecendo relações entre ela e diferentes 

representações matemáticas. 

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do 

ponto de vista do conhecimento e estabelecer relações entre eles, utilizando, 

para isso, o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, 

algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico).  

Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e 

avaliá-las criticamente; validar estratégias e resoluções. 

 

B) CONTEÚDO  

Ângulos e polígonos  

Ângulos entre retas paralelas e transversal  

Razão e proporção 

Proporcionalidade direta e inversa. 

Porcentagem  

Juros 

Interpretação de gráficos e tabelas 

Médias 

Contagem 

 

 

 

SEGMENTO Fundamental II  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Eletéia Miranda de Souza Silva  

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã e Tarde  
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala:  

Sondagem dos conhecimentos prévios; 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas; 

Realização de atividade do livro texto, complementares, apoio e avaliativas; 

Correção das atividades. 

 

Em casa:  

Realização de deveres de casa no livro texto ou formuladas pelo professor. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula.   

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – prova com consulta de material produzido pelo aluno. 

Dicionário Matemático – 2 pontos (data e roteiro no ConeCSA) 

Atividades realizadas em sala e em casa (para casa e trabalhos) – 7 pontos. 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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A) OBJETIVOS 

Produzir gêneros do discurso argumentativo oral ou escrito, de acordo com as 

condições de produção indicadas; textos orais e escritos do discurso 

argumentativo; 

Elaborar argumentos que ajudem a defender determinado tema, acerca do 

tema dos direitos humanos; textos do discurso argumentativo utilizando 

mecanismos de coesão nominal; textos do discurso argumentativo utilizando 

os mecanismos de coesão verbal; textos do discurso argumentativo utilizando 

mecanismos de coesão sequencial. 

Revisar e reelaborar seus próprios textos, considerando os gêneros e as 

condições de produção e leitura. 

 

B) CONTEÚDO  

Crônica argumentativa 

Carta do leitor 

Carta de reclamação 

Artigo de opinião 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala e em casa  

Vários conteúdos são sistematizados no quadro, por isso é importante que 

você realize os registros com cuidado e mantenha a sua pasta em dia.  

Se faltar à aula, procure o representante de turma para recuperar o conteúdo 

e atividades, do livro didático e de folhas complementares. Se houver 

dúvidas, converse com o professor.  

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Produção de texto PROFESSOR (A) Mariana Botarro Bambirra  

ANO/SÉRIE 7º ano  TURNO  Manhã / Tarde  
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Fique atento às explicações e tire as suas dúvidas. Se as dúvidas ocorrerem 

em casa, anote-as e as apresente ao professor.  

Durante as aulas, mantenha-se atento ao que é solicitado: anote as datas de 

entrega de para casa, trabalhos, leituras etc.  

Mantenha a sua pasta organizada. Em cada plástico da pasta, no máximo, dois 

textos (um na frente e outro no verso). Não deixe, dentro da sua pasta, blocos 

ou folhas diversas em branco.   

Organize as atividades de acordo com a ordem de entrega. 

Quando necessário, finalize em casa as produções que não foram concluídas 

em sala. 

Faça a reescrita com atenção, quando ela for solicitada. 

Consulte o dicionário diante de dúvidas quanto à ortografia correta de uma 

palavra ou quanto ao significado de palavras desconhecidas. 

Registre, na agenda do Colégio, as atividades que deverão ser realizadas em 

casa. 

Organize um horário semanal para a revisão e reescrita das produções 

realizadas. 

Leia textos diversos a fim de aprimorar o processo de produção textual. 

Esteja sempre atento ao que é proposto. Não deixe de fazer as atividades 

solicitadas durante a etapa. Lembre-se: todas as atividades desenvolvidas nas 

aulas são pontuadas e o seu esforço e dedicação são essenciais para a 

consolidação do nosso trabalho. 

 

D) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades diversas 

que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo da etapa. A 

avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação: 10 pontos. 
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2ª avaliação: 10 pontos. 

Atividades avaliativas/ interdisciplinares: 10 pontos. 

Atividades/ propostas do livro didático: 5 pontos. 
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