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PROGRAMAÇÃO 
 

I CICLO 
 

 

  7º ANO 

 
 

 
IDENTIDADE COM A EDUCAÇÃO 

 
PREZADO(A) ESTUDANTE 

 
“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 

realmente acreditam que o poder realizador reside no 
interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre 

esse poder, algo antes considerado impossível se torna 
realidade.” (Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFICADA 

DATA DISCIPLINAS PESO 

25/03 
História – 7º A 

Ciências – 7º A / B 
Matemática – 7º C 

2,0 

26/03 

História – 7º B 

Ciências – 7º A / C 
Matemática – 7º A / Redação – 7º C 

Espanhol – 7º B 

2,0 

27/03 

Redação – 7º C  

E. Religioso – 7º A / C 
História – 7º C / Matemática – 7º B 

Redação – 7º A / B 

2,0 

28/03 

Matemática – 7º B 
Português – 7º A / B / C 

Inglês – 7º B 

Espanhol – 7º A / C 

2,0 

29/03 

Inglês – 7º B / E. Religioso – 7º B 
Arte – 7º A / B / C 

Geometria – 7º A 
Geografia – 7º C 

2,0 

01/04 
Geografia – 7º C 
Geografia – 7º B 

2,0 

02/04 
Espanhol – 7º B 

Geometria – 7º A 
Geografia – 7º B 

2,0 

03/04 
 

E. Religioso – 7º A / C 
 

2,0 

04/04 
Espanhol – 7º A / C 
Geometria – 7º B / C 

Inglês – 7º A 
2,0 

05/04 

E. Religioso – 7º B  
Arte – 7º A / B / C  

Geometria – 7º B / C 

Geografia – 7º A / Inglês – 7º C 

2,0 

DIVERSIFICADA 
 



  
 

 

 

     DIVERSIFICADA: 

  

- Livro: Histórias de encantado  

- Um Sinal de Esperança  

 Contos relacionados à Mitologia  

 Narrativa (elementos da narrativa) 

 Procedimentos: 

 Os alunos lerão os contos  

 Escolherão um deles para ilustrar  

 Faremos a exposição das ilustrações 

em papel cartão preto 

 Critérios: 

 Ilustrações de acordo com a história  

 Organização/Estética  

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Crenças religiosas e filosofias de vida 

 Campanha da Fraternidade 2019 

 Livro: Um Sinal de Esperança  

 Procedimentos: 

 Pesquisa sobre o tema 

 Estudo dirigido 

 Elaboração de trabalho individual, em 

dupla, em trio ou em grupo  

 Criação e apresentação de poemas, 

dramatização, vídeo, música, entre 

outros  

 Critérios: 

 Participação e interesse do aluno na 

elaboração e apresentação do trabalho 

 Assiduidade e disciplina durante as 

aulas e apresentações de trabalho 

 Criatividade e conhecimento sobre o 

tema  

 

- Ações Inovadoras: 
 Vídeos com reportagens sobre Educação 

Financeira e Empreendedorismo 

 Fábulas; histórias reais  

 Estudos de casos pessoais e 

empresariais  

- Global: Interdisciplinar com Matemática (3 

questões – valor: 1,0) 

 

 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Vocation  

- Weather and Seasons  

- Food  

 Procedimento: 

 Em sala e com orientação do professor, os 

alunos devem produzir um roteiro com um 

ou mais temas apresentados durante o 

ciclo. 

 Após a aprovação do roteiro pelo professor, 

os alunos deverão produzir um pequeno 

vídeo sob supervisão do professor ou 

utilizando o roteiro citado. 

 Critérios: 

 Utilização do vocabulário e das estruturas 

adequadas no roteiro e vídeo  

 Utilização dos conhecimentos e 

informações do tema apresentado  

 Capacidade de expressar-se oralmente com 

outros falantes com ritmo e entonação 

adequada  

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Número  

 Operações com números inteiros  

 Procedimentos: 

 Desenvolver algumas atividades 

utilizando a história da matemática com o 

objetivo de levar o aluno a compreender 

a construção do sistema de numeração 

decimal  

 Oficinas para compreensão de código de 

barras e código QR 

 Resolução de listas no formato QR 

 Critérios: 

 Nível de conhecimento dos conteúdos 

estudados  

 Participação e interesse do aluno na 

elaboração do trabalho 

 Correção da lista QR CODEN 

 

 DIVERSIFICADA:  

 

- Autorretrato  

 O corpo humano como linguagem estética 

na arte  

 A figura humana na arte 

 Procedimentos: 

 Trabalho em dupla 

 Pesquisar sobre artistas que produziram 

autorretrato 

 Diferenciação de retrato e autorretrato  

 Fotografar a sua dupla  

 Criar uma pintura da sua dupla 

 Discutir com a dupla características 

culturais e coletivas  

 Materiais: lápis de cor, giz de cera, caderno 

de desenho 

 Critérios: 

 Responsabilidade 

 Respeito aos colegas 

 Autonomia 

 Cumprimento das tarefas  

 Assiduidade 

 Pontualidade  

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Atividade diversificada (em anexo). 

- Atividade avaliativa utilizando o Código de 

Barras do aplicativo QR CODE Reader 

 
 DIVERSIFICADA:  

 

- Campo artístico-literário  

 Leitura de livro literário Irmão Negro, de 

Walcyr Carrasco 

 Procedimentos:  

 Apresentação da obra, a fim de despertar o 

interesse pela leitura 

 Pesquisar sobre a temática do racismo em 

diferentes situações cotidianas 

 Apresentação de pesquisas em forma de 

slides ou cartazes  

 Leitura da obra em espaços abertos da 

escola  

 Avaliação escrita  

 Critérios: 

Participação nas atividades desenvolvidas 

em sala 

Cumprimento das tarefas e dos prazos 

solicitados  

Avaliação escrita  

 

 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Formas de saludar 

 El Alfabeto  

 Procedimentos: 

 Uma atividade avaliativa utilizando o 

Código de Barras do aplicativo QR CODE 

reader 

 Serão elaboradas atividades e tarefas 

contendo enigmas para o caça tesouro 

no Código de Barras. 

 Os conteúdos envolvidos deverão ser 

explanados a priori nas aulas. 

 Todos os alunos devem baixar o 

aplicativo QR CODE Reader para 

identificar as tarefas. 

 Os alunos formarão as equipes, que 

devem se apresentar com nome do grupo 

e grito de guerra relacionada aos temas. 

 Indicar o momento da largada da 

competição. 

 Determinar horário de chegada e 

cumprimento total das tarefas. 

 Cada aluno receberá as questões para 

responder às perguntas.  

 Critérios: 

 Organização da equipe  

 Destreza dos componentes das equipes  

 Postura da equipe  

 Nível de conhecimento dos conteúdos 

estudados  

 Interpretação dos conteúdos e dos 

enigmas presentes nos códigos de 

barras, analisando as perguntas e tarefas  

   DIVERSIFICADA: 
 

- Projeto Pipas 

 Simetria 

 Ângulos  

 Procedimentos: 

 O projeto será realizado por etapas. 

 Os alunos irão pesquisar sobre a história 

das pipas e como confeccioná-las.  

 As pipas serão confeccionadas pelos 

próprios alunos, durante duas aulas de 

geometria. 

 Em um terceiro momento, iremos utilizar 

as pipas, construídas pelos alunos, para 

consolidar algumas noções geométricas. 

 Por fim, a culminância acontecerá no 

estacionamento da escola, onde os 

alunos irão empinar as pipas. 

 Critérios: 

 A avaliação será processual, 

examinaremos as produções realizadas 

em sala de aula, como as pesquisas, 

criações, produções e apresentações.  

 O comportamento, a responsabilidade, o 

comprometimento também serão 

avaliados. 

 

 

 DIVERSIFICADA:  

 

- Vírus 

- Reino Monera 

 Doenças virais  

 Doenças bacterianas  

 Procedimentos: 

 A turma será dividida em grupos. 

 Cada grupo será formado por 04 

alunos. 

 Os temas serão sorteados. 

 Cada grupo deverá realizar pesquisa de 

fundamentação teórica sobre o tema 

sorteado. 

 Produzir slides para apresentação. 

 Nos slides devem conter as principais 

características da doença estudada, 

distribuição geográfica da doença, 

agentes transmissores, agentes 

causadores, formas de contágio, efeitos 

no organismo humano, tratamento e 

prevenção. 

 Imagens ilustrativas. 

 Apresentar na forma de seminário. 

 Critérios: 

 Qualidade do conteúdo apresentado, a 

estrutura dos slides produzidos  

 Organização, estética, informações 

sobre o tema proposta 

 Desenvoltura dos alunos durante a 

apresentação  

 DIVERSIFICADA: 

- População Brasileira 
 A imigração ao longo da história 

 O êxodo rural 

 A emigração brasileira: em busca 

de uma vida melhor no exterior  

 As crianças brasileiras  

 Os idosos no Brasil 

 O papel da mulher brasileira 

frente a desigualdades no 

mercado do trabalho 

 Procedimentos: 

 Subdivisão da turma em 5 grupos 

 Pesquisa escrita individual sobre 

o tema do grupo 

 Confecção de cartazes contendo 

imagens, gráficos, charges, 

desenhos alusivos ao tema  

 Produção de um texto 

dissertativo-argumentativo sobre 

o tema do grupo (atividade 

coletiva) 

 Critérios: 

 Pesquisa individual sobre o tema 

do grupo 

 Apresentação por meio de 

seminários dos cartazes 

construídos 

 Texto elaborado pelo grupo 



 

 


