
 

 Datas da Global atualizadas 13/08 

AVALIAÇÕES 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Os Componentes Curriculares Ensino Religioso e 

Arte terão avaliação (parcial) de forma 

diferenciada. 

 A(s) atividade(s) diversificada(s) serão realizadas 

durante o(s) ciclo(s), de acordo com as 

programações entregues aos estudantes e nos 

meios de comunicação do colégio. 

 Após as avaliações haverá aula normal. (Caso a 

maioria dos estudantes terminem antes do 

horário preestabelecido no cronograma, as aulas 

serão iniciadas). 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III CICLO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

PARCIAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

02/09 (Segunda-
feira) 

Português e Redação 3,0 

04/09 (Quarta-feira) 
Matemática e 

Espanhol 
3,0 

06/09 (Sexta-feira) História e Inglês 3,0 

10/09 (Terça-feira) Ciências e Geometria 3,0 

12/09 (Quinta-feira) Geografia 3,0 

GLOBAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

07/11 (Quinta-feira) Português e Redação 5,0 

08/11 (Sexta-feira) 
Matemática e 

Espanhol 
5,0 

11/11 (Segunda-
feira) 

História e Inglês 5,0 

12/11 (Terça-feira) Ciências e Geometria 5,0 

13/11 (Quarta-feira) Geografia e Arte 5,0 

7º ANO 



 

 
 

 

 PARCIAL 
 

- Gênero textual: Artigo de opinião 
- Predicação verbal 

- Predicativo do sujeito – VL 

- Transitividade Verbal 

- Complementos verbais 

- Ortografia: “mal” ou “mau”, “agente” ou “a 

gente” 

- Emprego de c, ç, s e ss 

 Transitividade 

 Os objetos e a construção dos sentidos 

 

 

 GLOBAL 
 

- Gênero textual: Propaganda 

- Tipos de predicado 

- Adjunto adnominal 

- Adjunto adverbial 

- Aposto 

- Vocativo 

- Ortografia: “mas” e “mais”, “a” e “há”, “afim” e 

“a fim” 

- Emprego de sc, sç, xc 

 Predicado verbal e nominal 

 O predicado nominal na construção de 

descrições e definições 

 A caracterização das palavras - núcleo nos 

contextos frasais (AA) 

 

 PARCIAL 

 

- As terras do Atlântico interligadas pela 

escravidão 

- A crise na Europa e as reações na colônia 

 Trabalho escravo e trabalho servil 

 O tráfico transatlântico 

 A escravidão africana no Brasil 

 A escravidão no Caribe e nos Estados Unidos 

 A crise do século XVII na Europa 

 

 GLOBAL 

 
- A crise na Europa e as reações na colônia 

- A expansão da América Portuguesa 

 A crise e a dependência portuguesa 

 O aumento do controle português 

 Rebeliões na colônia 

 A pecuária avança pelo interior da colônia 

 Conflitos e trocas culturais no sertão 

 A descoberta de ouro nas Minas Gerais 

 A sociedade mineira: divisão social, arte e fé. 

 

 
 PARCIAL 

 

- Vocabulary 

 Verbs: adventure 

 Verbs: life events 

 Simple Past (Regular verbs) – Affirmative 

 Simple Past (Irregular verbs) –  Affirmative 

 

 GLOBAL 

 

- Vocabulary 

 Adjectives to describe people 

 Online activies  

 Simple Past Tense 

 Fitness and health / Illness and injury 

 Love / like / hate + ing 

 Should / Shouldn’t for advice 

 

 PARCIAL 

 

- Álgebra 

 Equações do 1° grau com duas incógnitas 

(par ordenado) 

 Equação do 1° grau com duas incógnitas 

 Sistemas de equações 1° grau com duas 

incógnitas 

 

 GLOBAL 

 

- Números 

 Razão 

 Proporção 

 Grandezas proporcionais e números 

diretamente proporcionais 

 Números inversamente proporcionais 

 PARCIAL 

 

- Ângulos complementares 

- Ângulos suplementares 

- Ângulos opostos pelo vértice 

  

 GLOBAL 

 

- Triângulos 

- Quadriláteros 

 

 PARCIAL/ GLOBAL  
 

- Fotografia 

- Comunicação de signos e símbolos 

- Conceito de logotipos e logomarcas 

- HQs 

- Ilustração 

- A dança como expressão corporal 

 Placas informativas 

 Uso de signos e símbolos na publicidade 

e propaganda 

 Linguagem verbal e não verbal 

 Ilustração para livros 

 Origem da dança 

 Dança popular 

 Dança erudita 

 Dança contemporânea 

 

 PARCIAL 

 

- A comunicação 

 Pretérito Perfeito Composto 
 Formação - Particípio Passado 
 Transportes 

 

 GLOBAL 

 

- Formas de passado 

- Vocabulário 

 Pretérito Perfeito Composto 

 Formação - Particípio Passado 

 Transportes 

 Pretérito Imperfecto (verbos regulares) 

 

 

 PARCIAL 
 

- Campo de atuação na vida pública 

 Carta do leitor 

 Tipologia argumentativa 

 Estrutura e linguagem da carta do 

leitor 

 Função social da carta do leitor 

 

 GLOBAL 

 

- Campo de atuação pública 

- Campo jornalístico/ midiático 

 Artigo de opinião 

 Construção da argumentação 

 
 PARCIAL 

 
- Narrativas sagradas 

 Tradição Oral e Escrita nas diferentes 
religiões monoteístas 

 Códigos morais das religiões estudadas 
 

 GLOBAL 
 

- Liberdade religiosa no contexto da pluralidade 
cultural, religiosa e do sincretismo 

 A relação homem e natureza a partir das 

tradições estudadas 

Sincretismo Religioso. 

 

 

 PARCIAL 

 

- Reino Plantae 

 Briófitas 

 Petridófitas 

 Gimnospermas 

 

 GLOBAL 

 

- Reino Plantae 

 Angiospermas 

 PARCIAL 

 

- Região Sul 
- Região Centro-oeste 

 Meio natural 
 Construção do espaço geográfico 
 Problemas ambientais 
 População e economia 
 Localização e meio natural 
 Fatores iniciais da construção de 

espaços geográficos 
 Dinamização da região 
 População, economia e meio 

ambiente 

 
 GLOBAL 

 

- Região Norte 

 Localização e meio norte 

 Construção do espaço geográfico 

 Amazônia: conflitos e 

desmatamento 

 Amazônia: desenvolvimento 

sustentável 



 

 


