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7º Ano
LÍNGUA PORTUGUESA


Produção e interpretação textual;



Classes gramaticais (identificação e classificação);



Pronomes e suas tipologias;



Conjunções e suas relações de sentido;



Preposições (identificação e suas relações de sentido);



Ortografia (mal/mau; há/ah/a);



Verbos (conjugações e flexões);



Modo Imperativo (características e conjugação);



Identificação do sujeito e do predicado.

LÍNGUA INGLESA


Habitual actions



Telling time / Adverbs of frequency



Making plans



Talk about everyday activities



Simple present (affirmative, negative, interrogative forms and short
answers)



Ask about prices / numbers up to 1000



“would like…”



Countable

and non-countable nouns / container and units of

measurement


Questions with “How much…?” “How many?”



Some/any



Containers/Units of measurement



Was/were



There was/were



Describing people and weather



Simple past – regular and irregular verbs



Describe events in the past



Adjectives related to feelings (review)

CIÊNCIAS


Vírus/Bactérias/Protozoários



Cnidários e Poríferos



Fungos



Anelídeos e vermes



Insetos, Aracnídeos, Crustáceos e Miriápodes



Equinodermos



Moluscos



Vertebrados: peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos



Classificação dos seres vivos

MATEMÁTICA


Números decimais e operações.



Números positivos e negativos e suas operações.



Números racionais e suas operações.



Equações e sistemas de equações.



Geometria: área, perímetro, poliedros.



Regra de três simples



Juros simples



Probabilidade

FILOSOFIA


O que nos levar a filosofar? A dúvida como mobilizadora do filosofar.



As relações humanas: empatia, subjetividade e alteridade.



Amor e amizade.

HISTÓRIA


Unidade 1 (Capítulo 1);



Unidade 2 (Capítulo 1);



Unidade 3 (Capítulo 1);



Unidade 4 (Capítulo 1);



Unidade 5 (Capítulos 1 e 2);



Unidade 6 (Capítulos 1, 2 e 3),



Unidade 7 (Capítulo 1)



Unidade 8 (Capítulo 1).

ENSINO RELIGIOSO


Preconceito e Intolerância



Pluralismo Religioso



As emoções humanas



Mitos e narrativas da criação: mitologia grega e romana



O enigma de Deus



Quem é Deus?



Cristianismo, Budismo, Islamismo, Umbanda e Candomblé, Espiritismo,
Judaísmo.



Bullying



Onde mora a divindade: Arte Sacra e Lugares Sagrados

GEOGRAFIA


População: populoso, povoado, movimentos migratórios, recenseamento



Divisão etária da população.



Setores da economia: primário, secundário e terciário. PEA (população
economicamente ativa). Exportação e importação.



Regiões: Nordeste, Amazônia e Centro-Sul.



Mapa Político do Brasil sg. a divisão geoeconômica: Amazônia,
Nordeste e Centro-Sul.

