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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  
LÍNGUA PORTUGUESA 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

EXPRESSÃO ORAL                          Apresentação de Jornais falados 
                 Apresentação de trabalhos 
                 Leituras de textos 
________________________________________________________________________ 
 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO    Textos narrativos 
      Livros Paradidáticos escolhidos ao longo do ano 
________________________________________________________________________ 
 
PRODUÇÃO ESCRITA   Produção escrita semanal  (Narração) 
      Trabalhos de leituras 
      Trabalhos variados 
________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS DA LINGUAGEM  
  
Classes gramaticais (revisão) 
 
Advérbio  
 
Acentuação gráfica 
 
Interjeição e locução interjetiva 
 
Verbos 

 Conjugação dos verbos auxiliares e irregulares em todos tempos e modos 

 Formação do imperativo 

 
Oração, seus termos e pontuação (uso da vírgula) 

 Sujeito – simples, desinencial, composto, indeterminado e oração sem sujeito 

 Predicado – verbal, nominal e verbo-nominal 

 
Transitividade verbal 
 
Vozes verbais: ativa, passiva sintética, analítica e reflexiva 
 
Pronome “se”: partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito 
 
Complemento verbal: objeto direto e indireto. 
 
Predicativo do sujeito e do objeto 
 
Adjunto adverbial 
 
Adjunto adnominal 
 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 
 Português Linguagens de William Cereja e Thereza Magalhães - 7º ano - Atual Editora. 

 
LITERATURA  INDICADA 

OBS: serão adotados outros livros paradidáticos durante o ano letivo 

 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Dicionários 

 Minidicionário da Língua Portuguesa - Editora Moderna  

 Soares Amora - Ed. Saraiva  

 Saraiva Jovem - Ed. Saraiva 
 

Gramática 
 Minigramática - Ernani Terra - Editora Scipione 

 Gramática Texto, Reflexão e Uso - William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Atual Editora 

 Gramática, Teoria e Exercícios - Paschoalin e Spadoto – Ed. FTD 

Sites para o aluno 

 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br

 

AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase à produção textual, à gramática, à leitura e à interpretação oral e escrita por 
meio de provas individuais, produções textuais, trabalhos individuais e de grupo, prova e/ou trabalhos de 
leitura sobre obras literárias. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar, 
retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos 
temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, 
recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno, 
reescrita das produções textuais e de Reavaliação.  

http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE MATEMÁTICA 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Números inteiros (conjunto Z) 

 Construção da ideia de número inteiro 

 Representação dos números inteiros na reta numérica 

 Comparação entre números inteiros 

 Operações com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação) 

 Propriedades relativas às operações com números inteiros (comutatividade, elemento 

oposto, elemento neutro, associatividade) 

 Expressões numéricas envolvendo números inteiros 

 

2. Números Racionais (conjunto Q) 

 Conjunto dos números racionais, representação na reta numérica, módulo ou valor 
absoluto de um número racional, comparação de números racionais, representação 
decimal dos números racionais e vice-versa. 

 Operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação 
e raiz quadrada) 

 Cálculo de expressões numéricas envolvendo os números racionais. 
 

3. Equações e sistemas de equação do primeiro grau 

 Expressões algébricas e valor numérico. 

 Resolução de equações do primeiro grau. 

 

4. Proporcionalidade e Regra de Três 

 Grandezas  diretamente proporcionais 

 Grandezas inversamente proporcionais 

 Regra de Três Simples 

 Regra de Três Composta 

 

5. Geometria 

Área e perímetro das figuras Geométricas Planas 

 Cálculos de área de figuras geométricas planas (trapézio, losango e paralelogramo) 

Ângulos 

 Definição 

 Medida de ângulo 

 Classificação quanto às suas medidas (reto, agudo e obtuso) 

 Ângulos complementares 

 Ângulos suplementares 

 Ângulos opostos pelo vértice 

 Bissetriz de um ângulo 

 Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal (correspondentes, colaterais 

internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos) 

Carga horária anual: 200 h/a 
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LIVRO ADOTADO 
Tempo de Matemática – 7 
Miguel Assis Name 
Ed. do Brasil 
 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO  
 

 

Sites confiáveis para consulta do aluno 

 
www.somatematica.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Matemática por meio de provas 
individuais, provas em dupla e/ou consulta, trabalhos individuais, trabalhos de grupo. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 
fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE HISTÓRIA 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
  I - Cristãos e Mulçumanos -  Idade Média Ocidental e Oriental 

 A Idade Média – Invasões Bárbaras 

 Reinos germânicos e Império Bizantino; 

 Cristianismo e Islamismo – Rupturas e Continuidades; 
 

II -  A Baixa Idade Média  

 Sociedade Feudal; 

 Ruína do Império Bizantino; 

 Expansão Feudal; 

 As Cruzadas e a reconquista da Península Ibérica; 
 
III -  Transição Para Idade Moderna 

 O nascimento do Capitalismo 

 Renascimento; 

 Formação das Monarquias Centralizadas; 

 O “Fim” da Idade Média; 
 
IV -  Expansão Marítima Européia 

 O comércio Marítimo Europeu; 

 O Périplo Africano; 

 Expansão Inglesa, Holandesa e Francesa; 

 África Oriental: Reinos Antigos e o Tráfico atlântico de escravos; 
 
V – Reforma Protestante 

 Luteranismo; 

 Calvinismo; 

 Anglicanismo; 

 Contrareforma e Reforma Católica; 

 União Ibérica; 
 

VI – Colonização da América 

 América Pré-colombiana; 

 América Espanhola; 

 Colonização da América Portuguesa;  

 Entradas e Bandeiras 
 
VIII – Organização Política e Antigo Sistema Colonial 

 Capitanias Hereditárias; 

 Governo Geral; 

 Mercantilismo; 

 Engenho de Açúcar e Escravidão; 
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IX -  Sociedade Escravista Colonial  

 Trabalho e Cultura Afro brasileira;  

 Resistência e lutas escravistas 
 
X- Sociedade de Antigo Regime 

 Absolutismo 

 Absolutismo francês; 

 Absolutismo Inglês;  

 Holandeses no Brasil; 
 
Carga Horária Anual: 120 h/a 
 
Livro Adotado:  
 
Jogo da história: Nos Dias de Hoje: História 8 – Flávio de Campos, Miriam Dolhnikoff e 
Regina Claro – 7º Ano – Ed. Leya.  
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Sugestões de Filmes: 
 

 Excalibur: John Boorman. Inglaterra/ EUA 1981.  

 Irmão Sol, Irmã Lua:  Franco Zeffirelli, EUA, 1972. 

 O Nome da Rosa: Jean-Jaques Annaud. Itália 1986.  

 Construindo um Império:  Bizantinos: Mark Cannon. EUA 2006. 

 O Corcunda de Notre Dame: Kirk Wise. EUA, 1996. 

 Robin Hood, O príncipe dos Ladrões: Kevin Reynolds, EUA. 1991; 

 Cristóvão Colombo: A aventura do descobrimento: John Glen. EUA. 1992; 

 Amistad: Steven Spielberg. EUA, 1997. 

 Lutero: Eric Till. EUA, 2003. 

 História da Humanidade, Volume VI - Expansão Maritima e America pré-colombiana 
http://www.youtube.com/watch?v=8kCOZOehXOQ&list=PLQPRrq3WbmXKRqfatnvf1
6YviVJvAqQUL&index=7 

 História da Humanidade, Volume VII - Renascimento, Reforma Protestante e 
Iluminismo  http://www.youtube.com/watch?v=-2VIAO_bV7g 

 Documentário sobre o Renascimento e o Iluminismo  
http://www.youtube.com/watch?v=rS8iKbcnMbw 

 Construindo um Império - Mundo de Da Vinci – Renascimento  
http://www.youtube.com/watch?v=kt8K0YI3kyE 

 
Sugestões de Sites:  
 

 www.ibge.gov.br/brasil500/index2_html 

 www.historianet.com.br/home 

 www.educacao.uol.com.br/historia-brasil/ 

 www.historiadomundo.com.br 

 www.museudehistorianacional.com.br 
 

Bibliografia Complementar: 
 

 O Cavalheiro Inexistente: Ítalo Calvino. 

 Cultura Ocidental: Uma História Concisa : Marvin Perry. 

 História do Brasil: Boris Fausto. 

 O Paraíso Destruído: Frei Bartolomé de las Casas 
 
 
Avaliação 
  
           A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de História, a 
interpretação de texto e mapas, a linha de tempo, a oralidade, a leituras de paradidático 
por meio de trabalhos em grupos, atividades individuais e provas. 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de 
como estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de 
Apoio Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações 
realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno. 

http://www.youtube.com/watch?v=8kCOZOehXOQ&list=PLQPRrq3WbmXKRqfatnvf16YviVJvAqQUL&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=8kCOZOehXOQ&list=PLQPRrq3WbmXKRqfatnvf16YviVJvAqQUL&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=-2VIAO_bV7g
http://www.youtube.com/watch?v=rS8iKbcnMbw
http://www.youtube.com/watch?v=kt8K0YI3kyE
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE GEOGRAFIA 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. O espaço geográfico mundial 

 Estado, território, fronteira e nação. 

 O desenvolvimento econômico e as desigualdades entre os países. 

 Da geopolítica do pós-guerra à globalização: o mundo dividido após a Segunda Guerra 

Mundial. 

 Formação dos blocos econômicos. 

 O Brasil no contexto global. 

 

2. A organização do espaço geográfico brasileiro 

 Formação da sociedade. 

 A constituição do Estado. 

 As instituições  e seu papel. 

 A localização do Brasil. 

 Aspectos físicos, econômicos e sociais do Brasil. 

 

3. A Regionalização do Brasil 

 A Divisão pelo IBGE: divisão territorial (estados por região), localização geográfica de 

cada região, as características sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais 

das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. 

 Os Complexos Regionais do Brasil: aspectos físicos, humanos, econômicos e sociais, 

divisão territorial e localização dos complexos do Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. 

 
CARGA HORÁRIA ANUAL: 80h/a. 
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LIVRO ADOTADO: Geografia nos dias de hoje. Nº 7. Claudio Giordino, Ligia Ortega, Rosaly Braa 
Chianca e Virna Carvalho. 7º ano. Ed. Leya. 
 
Objetivos para o 7º ano do Ensino Fundamental 

 A formação do território brasileiro. 

 Compreender o processo de desenvolvimento social, econômico e político do Brasil. 

 Estudar e compreender a importância dos recursos naturais e humanos da formação do 
território brasileiro. 

 Os territórios culturais e históricos do Brasil. 
 
Sites para o aluno 

 www.missaobioma.g1.globo.com 

 www.ziraldo.com/menino/home.htm 

 www.chc.cienciahoje.uol.com.br 

 www.educarparacrescer.abril.com.br 

 www.ibge.org.br 
 
Sugestões de livros para leitura 

 O Brasil dos viajantes. A. M. de M. Belluzzo. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

 Atlas da conservação da natureza brasileira, unidades federais. São Paulo: Metalivros, 
2004. 

 A cidade. A. F. A. Carlos. São Paulo: Contexto, 1999. 

 Cidadão de Papel: a infância e os direitos humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 2011. 

 Capitalismo e urbanização. Maria Encarnação Sposito. São Paulo: Contexto, 1997. 

 Mudanças que estão no mapa. A. H. Figueiredo. in: Revista Ciência Hoje das Crianças, 
n. 12. São Paulo: SBPC,  jun. 2002. 

 As formas do espaço brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 Amazônia. Berta Becker. São Paulo: Ática, 1996. 
 
Filmes, vídeos e documentários 

 Narradores de Javé. Direção: Eliane Caffé. Brasil, 2003. 

 O Brasil dos viajantes. TV Cultura. Brasil, 1990. 

 Tainá – uma aventura na Amazônia. Direção: Tânia Lamarca e Sérgio Bloch. Brasil, 2000. 

 Tainá 2 – a aventura continua. Direção: Mauro Lima. Brasil, 2005. 

 Domésticas, o filme. Direção: Fernado Meireles e Nando Olival. Brasil, 2001. 

 Espaço e industrialização no Brasil. Direção: Anna Nery. Brasil, 1992. 

 O homem que virou suco. Direção: João Batista de Andrade. Brasil, 1980. 

 Olivier Twist. Direção: Roman Polanski. Estados Unidos, 2004. 

 São Bernardo. Direção: Leon Hirszman. Brasil, 1993. 

 Central do Brasil. Direção: Walter Salles Jr. Brasil, 1998. 

 Cinco Vezes Favela. Direção: Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Miguel Borges, 
Carlos Domingues e Marcos Farias. Brasil, 1962. 

 Brasília 45 anos. TV Câmara. Brasil, 2005. 

 Desmundo. Direção: Alain Fresnot. Brasil, 2003. 

 Kuarup. Direção: Ruy Guerra. Brasil, 1989. 

 Mehinaku: mensagem da Amazônia. Direção: Maria Inês Landgraf. Brasil, 2000. 

 O quatrilho. Direção: Fábio Barreto. Brasil, 1994. 

 Rondon, o sentimento da terra. Direção: Eduardo Escorel. Brasil, 1992. 
 

http://www.missaobioma.g1.globo.com/
http://www.ziraldo.com/menino/home.htm
http://www.chc.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.educarparacrescer.abril.com.br/
http://www.ibge.org.br/
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Avaliação 
 A avaliação dará ênfase aos conteúdos específicos de Geografia por meio de provas 
individuais, mapas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo e de leituras de paradidáticos.  

Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 
fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE CIÊNCIAS 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  
Biodiversidade: as diferentes formas de vida no planeta terra 

1. Diferentes Reinos 

 Animália 

o Alimentação 

o Respiração 

o Circulação 

o Excreção 

o Reprodução  

 Fungi 

o Alimentação 

o Respiração 

o Circulação 

o Excreção 

o Reprodução  

 Protista 

o Alimentação 

o Respiração 

o Circulação 

o Excreção 

o Reprodução  

 Monera  

o Alimentação 

o Respiração 

o Circulação 

o Excreção 

o Reprodução  

 

2. A célula nos diferentes seres vivos 

Carga horária anual: 120 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE CONSULTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sites para o aluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  
 
 A avaliação dará ênfase a interpretação oral e escrita dos conceitos fundamentais em Ciências 
relacionando-os com os fenômenos que ocorrem no planeta e na vida, por meio de trabalhos individuais e 
coletivos, provas individuais, produções textuais, relatórios de atividades praticas, saídas de campo, 
observação contínua e sistemática da avaliação, interesse, organização e responsabilidade. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar, 
retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio Pedagógico, correção dos 
temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para fixação dos conteúdos, 
recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em avaliações realizadas pelo aluno  e 
de Reavaliação. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE CIÊNCIAS 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  
RELAÇÕES ENTRE SERES VIVOS E COM O AMBIENTE FÍSICO 

 

 ESTUDO DA CÉLULA ANIMAL E VEGETAL 
 Estrutura celular e funções das membranas, citoplasma e núcleo 
 Estudo do citoplasma 
 Estudo do núcleo 

 ESTUDO DOS TECIDOS ANIMAIS 
 Epitelial 
 Muscular 
 Nervoso 
 Conjuntivo 

 ESTUDO DOS DIFERENTES REINOS 
1. Reino Monera 
2. Reino Protista 
3. Reino Fungi 
4. Reino Plantae (retomar conteúdos trabalhados em 2014, acrescentar 

reprodução) 
5. Reino Animalia 
 
Características anatômicas e fisiológicas, principais grupos. 

 Alimentação e digestão 
 Respiração 
 Circulação 
 Excreção 
 Reprodução 
  

 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS SERES VIVOS 
 

NOÇÕES DE QUÍMICA: 
 ÁTOMO 

 ELEMENTO QUÍMICO 

 MOLÉCULA 

 

 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 
6. Seres vivos e o ambiente 

 Ciclo da água 
 Ciclo do carbono 
 Ciclo do oxigênio 
 Ciclo do nitrogênio 

7. Seres vivo entre si 
Diferentes tipos de relação 

 
Carga horária anual: 120 h/a 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE ARTE 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. Arte Medieval  

 Pintura 

 Escultura 

 Arquitetura 

 Teatro 

 Musica  
 

2. Luz e sombra  

 Sombra própria 

 Sombra projetada; 
 

3. Cor – estudo sobre cores quentes, neutras, frias, contrastantes e análogas; 

4. Gêneros da pintura 

 Retrato 

 Autorretrato  

 Paisagem  

 Natureza-morta 

 Cenas históricas; 
 

5. O Modernismo no Brasil  

 Características 

 Representantes 

 Obras  
 

6. Música e dança – reprodução de uma coreografia baseada em ritmos brasileiros, 

influência afro; 

7. Modalidades de desenho – de memória e de observação; 

8. Simetria e assimetria. 

9. Arte Renascentista  

 Pintura 

 Escultura 

 Arquitetura 

 Teatro 

 Musica  
 
Carga horária anual: 40 h/a 
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SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Sites para o aluno 

Filmes, vídeos, documentários 

 

 http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/arte_medieval.htm 

 http://www.youtube.com/watch?v=esJf7fPkH78 ( arte românica) 

 http://www.youtube.com/watch?v=n8E8Pf8PY2k ( arte gótica) 

 http://www.youtube.com/watch?v=6RXIFxFvqoU (vídeo are medieval) 

 http://www.slideshare.net/angelibni/desenho-modalidades-7-srie-3692871 

  http://www.amopintar.com/pintar-com-lapis-de-cor 

 http://www.amopintar.com/circulo-cromatico 

 
 
Artistas brasileiros Biografias e obras: 

 http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas 

 http://pironauta.com.br/xicostockinger/  

 http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx 
 
 
Estilos musicais:  
 
 
 
Instrumentos musicais:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Arte por meio de atividades 
práticas individuais e trabalhos de grupo. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações, retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, esclarecimentos de 
dúvidas, atividades adicionais, recomendações e comentários do professor. 
 

http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/arte_medieval.htm
http://www.youtube.com/watch?v=esJf7fPkH78
http://www.youtube.com/watch?v=n8E8Pf8PY2k
http://www.youtube.com/watch?v=6RXIFxFvqoU
http://www.slideshare.net/angelibni/desenho-modalidades-7-srie-3692871
http://www.amopintar.com/pintar-com-lapis-de-cor
http://www.amopintar.com/circulo-cromatico
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas
http://pironauta.com.br/xicostockinger/
http://www.iberecamargo.org.br/site/default.aspx
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS 

 Aquecimentos – para todos os segmentos corporais 

 Circuitos – recreativos, localizados e de força 

 Aeróbicos – desenvolvimento do condicionamento cardiorrespiratório através de 

caminhas e corridas 

 Jogos – recreativos, coletivos e individuais 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 

 Voleibol – posicionamento, toque, manchete, recepção, saque por baixo e por cima e 

regras 

 Handebol – arremessos simples e suspensão, passes, fintas, táticas defensivas e 

ofensivas e regras. 

 Futsal – condução de bola, domínio de bola, passes, cabeceios, chutes e regras. 

 Basquete – passes, recepção, dribles, arremessos peito e picado, táticas de jogo e 

regras. 

 

SAÚDE – correção postural, cuidados corporais, alimentação e higiene 

ATUALIDADE – Fatos esportivos e descobertas na área da saúde 

PSICOSSOCIAL – relacionamento interpessoal e aceitação de regras através do esporte 

 
Carga horária anual: 80 h/a 
 
 
 



 

 

Conteúdos Conceituais de Educação Física – 7º ano do Ensino Fundamental - 2015 

SUGESTÕES DE SITES PARA PESQUISAS: 

 http://www.fchb.com.br/ 

 http://www.cbb.com.br/ 

 http://www.cbv.com.br/v1/ 

 http://esporte.uol.com.br/ 

 http://www.esporte.gov.br/ 

 http://www.esporteescolar.com.br/  

 http://globoesporte.globo.com/  

 http://revistaescola.abril.com.br/  

 
AVALIAÇÃO  
 
 AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase a participação do aluno nas atividades práticas, na boa 
convivência e respeito entre colegas e professores e no uso de uniforme. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de trabalho teórico e atividades práticas 
que envolvem as modalidades trabalhadas no ano letivo. 
 
 
ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (por tempo curto) 

 Solicitação de uma reportagem semanal sobre saúde, doenças ou esportes (ex:  regimes, 
,vitaminas, diabetes, artrose, infecções, atleta destaque da semana,  etc ) 

 

ALUNOS DISPENSADOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ( por longo tempo) 

 Solicitação de uma reportagem semanal e um trabalho mensal de maior conteúdo de 
pesquisa (ex: olimpíadas, desidratação, alergias, atividades para 3ª idade, natação, 
desvios posturais, etc) 

 
 

http://www.fchb.com.br/
http://www.cbb.com.br/
http://www.cbv.com.br/v1/
http://esporte.uol.com.br/
http://www.esporte.gov.br/
http://www.esporteescolar.com.br/
http://globoesporte.globo.com/
http://revistaescola.abril.com.br/


 

 

Conteúdos Conceituais de Ensino Religioso – 7º ano do Ensino Fundamental - 2015 

 
CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE  

ENSINO RELIGIOSO 
7ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. Nossa identidade 

2. Identidade pessoal: quem sou 

3. Identidade social: o meu papel na sociedade 

4. Identidade afetiva: na busca do acolhimento, da partilha  e da convivência 

5. Identidade sexual: questão de gênero; mudanças em meu corpo; a compreensão da 

sexualidade nas tradições religiosas  

6. Identidade ética e religiosa: origem, limites e perspectivas à luz das tradições religiosas 

7. O conceito de liberdade 

8. Liberdade e responsabilidade 

9. Liberdade e nossas escolhas 

10. Liberdade e as diferentes manifestações religiosas 

11. Sabedoria da convivência para alcançarmos a liberdade 

12. Ritos e símbolos presentes no cotidiano 

13. Ritos e símbolos nas tradições religiosas 

14. Práticas religiosas significantes 

15. símbolos e elementos religiosos nas diversas culturas 

 
 

Carga horária anual: 80 h/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conteúdos Conceituais de Ensino Religioso – 7º ano do Ensino Fundamental - 2015 

SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
 
Livros e revistas 

 Revista Diálogo  

 Mundo Jovem 

 Todos os jeitos de crescer 

 As Religiões do Mundo 

 Em que você acredita 

 

Vídeos e filmes 

 Patch Adams: o amor é contagioso 

 Deus é Brasileiro 

 Gandhi 

 São Francisco de Assis 

 Madre Tereza 

 A fuga das Galinhas 

 Um homem de família 

 O pequeno Buda 

 Sete anos no Tibet 

 A corrente do bem 

 Um sonho de liberdade 

 

Sites para o aluno 

 

 www.revistadialogo.com.br 

 www.alcorao.com.br  

 http://www.otranscendente.com.br/ 

 http://www.fonaper.com.br/ 

 http://www.mundojovem.com.br/ 

 http://www.cnbb.com.br/ 

 http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/ 

 http://www.asreligioes.com.br/ 

 http://budismokadampa.org.br/ 

 http://www.catolicismo.com.br/  
 
 

 
 
Avaliação 
  
           A avaliação dará como ênfase aos conteúdos específicos de Ensino Religioso, por meio de provas e atividades 
individuais, trabalhos em grupos. 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como estudar e retomada dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios 
adicionais para fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno e de Reavaliação. 
 

http://www.revistadialogo.com.br/
http://www.alcorao.com.br/
http://www.otranscendente.com.br/
http://www.fonaper.com.br/
http://www.mundojovem.com.br/
http://www.cnbb.com.br/
http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/
http://www.asreligioes.com.br/
http://budismokadampa.org.br/
http://www.catolicismo.com.br/


 

 

Conteúdos Conceituais de Língua Inglesa – 7ª ano do Ensino Fundamental 2015 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS DE LÍNGUA INGLESA 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ORALIDADE 

 Utilizar a língua estrangeira que está sendo ensinada nos momentos de comunicação em sala 

de aula 

 Pronúncia: desenvolvimento de atividades de “listening” e “speaking” 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

 Redação de pequenos parágrafos dominando vocábulos e estruturas gramaticais da Língua 

Inglesa.  

 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 Leitura de textos e audição de músicas, diálogos, entrevistas, filmes, desenhos, documentários 

etc 

 

GRAMÁTICA 

 Simple Present  

 Present Progressive 

 Possessive Pronouns 

 Adverbs of manner 

 Be: simple Past 

 Past time Expressions 

 Informations questions With was/ were 

 Simple Past: Regular and Irregular verbs 

 Questions words + Simple Past 

 Present Progressive for future 

 How long? + take 

 Countable and uncontable nous 

 Some – any 

 A lot / much / many 

 Comparative adjectives – ( regular and irregular) – as...as / less...than 

 Superlative adjectives 

 A little/ a few 

 
VOCABULÁRIO 

 Physical descriptions 

 Musical instruments and genres  

 The weather  

 movies 

 transportation 

 food and drink 

 geography 

 feeling and emotions 

 
Carga horária anual: 80 h/a 
 



 

 

Conteúdos Conceituais de Língua Inglesa – 7ª ano do Ensino Fundamental 2015 

LIVRO ADOTADO 
Got it!- Level 1 -Student and Workbook de Philippa Bowen & Denis Delaney - Ed. Oxford. 
 
SUGESTÕES DE MATERIAIS E FONTES DE ESTUDO 
livros 

 My Family – Dolphin Readers Starter Level – Ed. Oxford 

 Moving House – Dolphin Readers Starter Level – Ed. Oxford 
 
Dicionários sugeridos: 

 Oxford Escolar com CD-rom para estudantes Brasileiros de Inglês - Oxford ou 

 Michaelis com Cd-Rom Dicionário Escolar Inglês - Ed. Melhoramentos ou 

 The Landmark Dictionary Hollaender e Sanders Ed. Moderna ou 

 Dicionário Larousse Ática Escolar Ed. Ática ou 

 Amadeus Marques - Ed. Ática ou 

 Minidicionário Silveira Bueno - Ed. FTD 
 

Pronuncia e anotações 
 http://pt.englishcentral.com/videos#!index 
 http://www.soundsofenglish.org/ 
 http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm 

 
Compreensão escrita 

 http://abaut.com/ 
 http://www.eslgold.net/reading.html 
 http://www.eslreading.org/ 
 http://www.eslyes.com/ 
 http://www.famouspeoplessons.com/ 
 http://www.onlinenewspapers.com/ 
 http://www.short-stories.co.uk/ 
 http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials 
 http://learning.blogs.nytimes.com/ 

 
Compreensão oral 

 http://www.breakingnewsenglis.com/ 
 http://www.ello.org/ 
 http://esl-lab.com/ 
 http://www.voanews.com/learningenglish/home 

 
Bibliografia para alunos: 

 http://www.rong-chang.com/easyread/ 
 
Dicionário on-line 

 http://dictionary.cambridge.org/ 
 http://dictionary.reference.com/ 
 http://www.pdictionary.com/ 
 http://www.yourdictionary.com/ 

 
 
 
 

http://pt.englishcentral.com/videos#!index
http://www.soundsofenglish.org/
http://www.antimoon.com/how/pronunc.htm
http://abaut.com/
http://www.eslgold.net/reading.html
http://www.eslreading.org/
http://www.eslyes.com/
http://www.famouspeoplessons.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.short-stories.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/education/series/classroommaterials
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.breakingnewsenglis.com/
http://www.ello.org/
http://esl-lab.com/
http://www.voanews.com/learningenglish/home
http://www.rong-chang.com/easyread/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.pdictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/


 

 

Conteúdos Conceituais de Língua Inglesa – 7ª ano do Ensino Fundamental 2015 

Gramática 
 http://www.dalygrammar.com/archive.html 
 http://www.english-grammar-lessons.com/ 
 http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 

 
Inglês geral 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise 
 http://a4esl.org/ 
 http://esl.about.com/ 
 http://www.inglishclub.com/ 
 http://wwwmanythings.org/ 
 http://www.world-english.org/ 
 http://www.manythings.org/ 
 www.mes.english.com 
 http://www.portugues.com.br  

 http://www.gaudez.com.br     

http://guida.querido.net   

 http://www.anossaescola.com   

 http://educacao.uol.com.br  

 WWW.infoescola.com.br 

 WWW.recantodasletras.com 

 WWW.mundodaeducacao.com.br 

 WWW.vestibular1.com.br 

 
AVALIAÇÃO  
 A avaliação dará ênfase os conteúdos específicos de Língua Inglesa por meio de provas 
individuais, provas em dupla e/ou consulta, trabalhos individuais, trabalhos de grupo e de leituras 
de paradidáticos. 
 
 Estudos de Recuperação são ofertados por meio de orientações específicas de como 
estudar, retomada dos conteúdos trabalhados em sala de aula e nos Plantões de Apoio 
Pedagógico, correção dos temas de casa, esclarecimentos de dúvidas, exercícios adicionais para 
fixação dos conteúdos, recomendações, comentários e anotações realizadas pelo professor em 
avaliações realizadas pelo aluno.  
 

http://www.dalygrammar.com/archive.html
http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://www.bbc.co.uk/skillswise
http://a4esl.org/
http://esl.about.com/
http://www.inglishclub.com/
http://wwwmanythings.org/
http://www.world-english.org/
http://www.manythings.org/
http://www.mes.english.com/
http://www.portugues.com.br/
http://www.gaudez.com.br/
http://guida.querido.net/
http://www.anossaescola.com/
http://educacao.uol.com.br/
http://www.infoescola.com.br/
http://www.recantodasletras.com/
http://www.mundodaeducacao.com.br/
http://www.vestibular1.com.br/

