
 
AVALIAÇÕES 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 VALOR:  
2,0 pontos 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
19/09 A 03/10 

 Os pontos das diversificadas de Inglês e Espanhol serão divididas, 1,0 para o 
The Voice CSA e 1,0 para o Projeto Grandes Navegações. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III 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 

19/09 

Espanhol – 7º A / C 
Inglês – 7º B 

Matemática – 7º B 

Português – 7º C 

2,0 

20/09 

Geografia – 7º A 
Arte – 7º A/ B / C 

Ensino Religioso – 7º B 
Inglês– 7º C 

2,0 

23/09 
História– 7º A 

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

2,0 

24/09 

Matemática – 7º A 
História – 7º B 

Espanhol – 7º B 
Ciências – 7º C 

2,0 

25/09 

Redação – 7º A 
Ensino Religioso – 7º A / C 

Português – 7º B 
História – 7º C 

2,0 

26/09 

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

Inglês – 7º B 
 

2,0 

27/09 
Geometria – 7º A / C 

Arte – 7º A / B 
Ensino Religioso – 7º B 

2,0 

30/09 
Ciências – 7º A 

Geografia – 7º B / C 
2,0 

01/10 

Ciências – 7º A 
Geometria – 7º A 
Geografia – 7º B 
Espanhol - 7º B 
Redação – 7º C 

2,0 

02/10 
Ensino Religioso – 7º A / C 

Português – 7º A 
Redação – 7º B / C 

2,0 

03/10 
Inglês – 7º A 

Geometria – 7º B 
Geografia – 7º C 

2,0 

 

 



  
 

- Harry Potter e a Pedra Filosofal 
 As bruxarias na época medieval  

 Procedimentos: 
 Harry Potter será trabalhado dentro do 

projeto “Grandes navegações” – 
Cartazes das bruxarias de Harry. 

 Critérios: 
 Participação nas atividades 

desenvolvidas em sala 
 Cumprimento das tarefas e dos prazos 

solicitados 
 Avaliação escrita (produção de 

cartazes) 

 

- O Ensino Religioso e a Aprendizagem dos 
Valores de Vida. 

 Valores diversos: Solidariedade, 
Partilha, Amor. 

 Procedimentos: 
 Culminância do projeto: será planejada 

de acordo com as sugestões dos 
estudantes. 

 Critérios: 
- A apropriação do conteúdo será avaliada 
durante o processo através da observação 
dos seguintes pontos:  

 na expressão de uma relação 
respeitosa com os colegas; 

 na aceitação das diferenças de 
opiniões e de credos; 

 na participação em sala; 
 assiduidade, pontualidade. 

 
- Campo artístico-literário  

 Leitura de livro “Sonho de uma noite 
de verão” 

 Procedimentos:  
 Apresentação da obra, a fim de 

despertar o interesse pela leitura 
 Leitura da obra em espaços abertos da 

escola 
 Encenações de trechos da obra 
 Avaliação escrita. 

 

 Critérios: 
 Participação nas atividades 

desenvolvidas em sala 
 Cumprimento das tarefas e dos prazos 

solicitados. 
 Avaliação escrita. 

 

 
- Projeto Grandes Navegações 
- The Voice  

 Procedimentos: 
 A música ao longo da história vem sendo 

um instrumento para fomentar a 
aprendizagem. Nessa perspectiva, 
vivenciamos essa experiência visando não 
somente a aprendizagem da língua 
estrangeira, mas também desenvolver a 
sensibilidade, a inteligência emocional, a 
percepção auditiva, além da sociabilidade. 
Os alunos deverão criar pot-pourri entre 2 e 
3 minutos, com músicas em língua inglesa e 
espanhola e apresentar em grupos de 4 a 6 
componentes. 

 Criação de post estilo Instagram, noticiando 
as Grandes Navegações. 

 Critérios: 
 Montagem de pot-pourri 
 Entonação/ Pronúncia 
 Criatividade/ Harmonia 
 Prazo 

 

 

 

- Número 
- Projeto Grandes Navegações – Abordagem 
interdisciplinar e interligada a Robótica. 
Desenvolvimento completo da atividade no 
Projeto. 

 Procedimentos: 
 Projeto Grandes Navegações: Abordagem 

interdisciplinar interligada a Robótica e ao 
Mundo Virtual. 

 Critérios: 
 Desenvolvimento completo da atividade no 

Projeto. 
 

- Ações Inovadoras:
 História do Instituto Beleza Natural 
 História de Luiza Trajano do Magazine Luisa 
 História da Loja Imaginarium 

 

- Viagem a SSA 

- Fotografia 
- Projeto Grandes Navegações 
 Procedimentos: 

 Produção de seminário: danças 
mundiais, trabalho em equipe. 

 Deverão ser apresentados: história, 
figurino, significado e coreografia. 

 Critérios: 
 Observar posicionamento do aluno 

com relação à produção artística do 
outro 

 Responsabilidade 
 Respeito pelos outros 
 Autonomia 
 Cumprimento das tarefas 
 Assiduidade 
 Pontualidade 
 Respeitar às diversidades 
 Desenvolver uma imagem positiva de 

si (independência e confiança) 
 

 
- As viagens marítimas europeias 
- Portugueses na América: Conquista e 
Colonização. 

 As motivações para a expansão 
marítima europeia 

 As viagens marítimas portuguesas 
 As viagens marítimas espanholas 
 Outras viagens marítimas: francesas, 

inglesas e corsárias. 
 Os povos que os portugueses 

encontraram 
 A conquista e o início da colonização 
 Escravidão e resistência indígena 
 O Nordeste açucareiro. 

 Procedimentos: 
 Projeto Grandes Navegações: 

Abordagem interdisciplinar 
interligada à Robótica e ao Mundo 
Virtual. 

 Critérios: 
 Desenvolvimento completo da 

atividade no Projeto 
 Participação nas atividades 

desenvolvidas em sala 
 Cumprimento das tarefas e dos 

prazos solicitados 
 Avaliação escrita 
 Animações 
 Confecção de mapas 
 Apresentação oral 

 

 

 

- Projeto Grandes Navegações 
- The Voice  
 Procedimentos: 

 A música ao longo da história vem 
sendo um instrumento para 
fomentar a aprendizagem. Nessa 
perspectiva, vivenciamos essa 
experiência visando não somente a 
aprendizagem da língua estrangeira, 
mas também desenvolver a 
sensibilidade, a inteligência 
emocional, a percepção auditiva 
além da sociabilidade. Os alunos 
deverão criar pot-pourri entre 2 e 3 
minutos, com músicas em língua 
inglesa e espanhola e apresentar 
em grupos de 4 a 6 componentes. 

 Critérios: 
 Montagem pot-pourri 
 Entonação/ Pronúncia 
 Criatividade/ Harmonia 
 Prazo 

 

 

- Projeto Grandes Navegações 
 O ângulo e seus elementos 
 Medida de ângulo 
 Construção de ângulos 
 Ângulos consecutivos e ângulos 

adjacentes 
 Bissetriz de um ângulo 
 Ângulos: agudo, obtuso e reto 
 Elementos de um triângulo e de um 

quadrilátero 
 Classificação de triângulos e 

quadriláteros 
 Soma dos ângulos internos de um 

triângulo e de um quadrilátero 
 Procedimentos: 

 Os alunos irão pesquisar sobre a 
história e os diferentes tipos de 
embarcações. 

 As embarcações serão 
confeccionadas pelos próprios 
alunos durante duas aulas de 
geometria. 

 Em um terceiro momento, iremos 
utilizar as embarcações, 
construídas pelos alunos, para 
consolidar algumas noções 
geométricas. 

 E, por fim, a culminância acontecerá 
no ginásio da escola, onde os 
alunos irão expor as embarcações, 
num evento interdisciplinar. 

 Critérios: 
 A avaliação será processual. 
 Examinaremos as produções realizadas 

em sala de aula, como: as pesquisas; as 
criações; as produções; e as 
apresentações; o comportamento; a 
responsabilidade; o comprometimento do 

aluno durante as atividades também 
serão avaliados. 

 

 

- Reino Plantae 
 Angiospermas 

 Procedimentos: 
 Construção de prancha 

botânica com estruturas 
vegetais e socialização. 

 Critérios: 
 Serão considerados como 

critérios de avaliação a 
qualidade do conteúdo 
apresentado, a estrutura das 
pranchas botânicas produzidas 
e a desenvoltura dos alunos 
durante a apresentação. 

 

 
- Viagem a SSA 
- Projeto interdisciplinar sobre as 
Grandes Navegações 

 Viagens portuguesas e 
espanholas 

 Tratados territoriais 
 Processo de formação do 

território brasileiro 
 Primeiras atividades 

econômicas (cana de açúcar, 
pecuária, algodão, café, etc.) 

 Impactos ambientais brasileiros 
ao longo da história 

 A evolução dos meios de 
transportes 

 Procedimentos: 
 Pesquisa sobre os eventos que 

envolveram o período das 
grandes navegações 

 Confeccionar mapas temáticos 
sobre as viagens marítimas 

 Confeccionar uma 
apresentação virtual sobre as 
grandes viagens marítimas 
(slides/vídeos) 

 Elaborar falas específicas para 
as apresentações dos mapas 

 Apresentar, por meio de 
exposição oral, o material 
confeccionado. 
 

 Critérios: 
 Pesquisa escrita 
 Confecção dos mapas 
 Apresentação oral do trabalho 
 Animações 



 

 


