UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Arte

PROFESSOR: Marcos Bonfim

ANO: 7º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:








Contextualizar os espaços institucionais da arte no circuito cultural local, regional ou nacional.
Observar, conhecer e reconhecer formas artísticas em diferentes linguagens.
Relacionar e analisar as produções artísticas com o conteúdo sociocultural em que foram produzidas.
Explorar as múltiplas possibilidades de uso da luz e sombra, suas relações entre si e no espaço visual da
obra.
Identificar, estruturar e organizar os planos visuais na composição espacial de uma produção artística.
Identificar, relacionar e construir produções artísticas utilizando as regras básicas da perspectiva.
Criar formas artísticas em diferentes linguagens, articulando o fazer e o conhecer com criatividade,
sensibilidade e investigação.

B) CONTEÚDO:










Renascimento - Arquitetura, Pintura e Escultura (Masaccio, Fra Angélico, Paolo Uccelo, Piero della
Francesa, Botticelli, da Vinci, Michelangelo, Rafael Sânzio, Dürer, Bosch e Bruegel).
Perspectiva Paralela, Aérea e Oblíqua.
Figura Humana.
Planos e Espaço.
Barroco Europeu - Arquitetura, Pintura e Escultura (Tintoretto, Caravaggio, Andréa Pozzo, Rubens,
Vermeer, Rembrandt, Velazquez, El Greco, Bernini).
Barroco Brasileiro - Arquitetura, Pintura e Escultura (Sul do Brasil, Salvador, Olinda, Recife, RJ, SP e Minas
Gerais – Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, Sabará, Diamantina e cidades do interior de Minas)
Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho)
Manoel da Costa Ataíde (Mestre Ataíde)
Luz e Sombra

C) AVALIAÇÃO:

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas atividades
de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento das atividades
realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos.
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 Aplicação dos conceitos – OT, MB, B, S, I, fundamentados em: envolvimento com as atividades aplicadas,
compromisso com as regras e combinados pré-estabelecidos com a turma, organização com os trabalhos,
produtividade, criatividade e disciplina.
b) Atividades cotidianas:
 Atividades práticas solicitadas pelo professor.
 Socialização das pesquisas estabelecidas para o desenvolvimento dos trabalhos da etapa.
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo orientado feito
em casa e na escola.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: Ciências

PROFESSOR: Mateus Rodrigues

ANO: 7º

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS:
Terra e Ambiente
 A Terra em transformação: história, estrutura e transformações no tempo e no espaço.
B) OBJETIVOS:














Identificar os diferentes componentes do solo.
Identificar os tipos de adubação.
Relacionar intemperismo e formação dos solos.
Caracterizar dois diferentes tipos de solo: argiloso e arenoso.
Relacionar os diferentes tipos de solo com o fenômeno da permeabilidade.
Diferenciar solos ácidos e básicos através dos indicadores de pH.
Relacionar a correção do pH do solo com a sua utilização em culturas específicas.
Reconhecer alguns problemas ambientais que contribuem para a degradação dos solos (fertilizantes, agrotóxicos,
mineração, lixo etc.).
Reconhecer os principais cuidados para a conservação dos solos (cobertura vegetal, plantio em curvas de nível,
rotação e conjugação de culturas, rodízio de pastagens, proteção dos mananciais de água, evitar queimadas).
Compreender que o planeta Terra passa por constantes transformações.
Conhecer um caso de sucessão ecológica secundária: a Ilha de Cracatoa, no Oceano Pacífico.
Compreender a diversidade da vida através dos tempos.
Reconhecer os fósseis como “pistas” de informações sobre a diversidade da vida através dos tempos.

C) DESCRITORES EM FOCO:







Relacionar a ação dos agentes de intemperismo à formação dos solos e sua erosão em situações problema, em
ambientes naturais ou transformados pela ação do ser humano.
Analisar o fenômeno da permeabilidade do solo e sua alteração em situações experimentais ou do cotidiano, em
ambientes naturais ou transformados pelo ser humano.
Relacionar a correção do pH do solo com a sua utilização em culturas específicas.
Interpretar problemas ambientais e hipóteses relacionadas às suas causas, em descrições de situações reais.
Reconhecer as mudanças que ocorrem com a biodiversidade ao longo do processo de sucessão ecológica.
Relacionar informações obtidas através do estudo dos fósseis a características do passado da terra, seus
habitantes e ambientes.

D) CONTEÚDO:
Unidade 5 “A estrutura da Terra”:





História geológica e ecológica da vida na Terra.
Evidências de transformações da vida e do ambiente.
Fósseis e processo de fossilização
Obs.: A unidade 1 “Evolução biológica” será novamente abordada, dando um enfoque à interpretação do processo
de evolução por meio das árvores filogenéticas.

Unidade 6 “O solo”:





Solo e vida
pH
Desequilíbrios ambientais – degradação do solo
Transformação

2

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
1. Em sala









Aulas expositivas dialogadas.
Estudo de textos do livro-texto e outros com questões para interpretação.
Recursos audiovisuais (sala de multimídia e laboratório de informática).
Discussões de questões a partir de experimentações práticas em sala de aula.
Desenhos e esquemas ilustrativos dos diferentes conteúdos
Correção e resolução de atividades e exercícios propostos.
Memória de aula para recordação do que foi aprendido e fixado sobre determinado conteúdo na aula anterior.
Práticas no laboratório de Ciências.

2. Em casa




Atividades para fixação da aprendizagem.
Montagem de esquemas e resumos, utilizando-se de imagens coletadas na internet e outros recursos.
Memória de aula para demonstração do que foi aprendido e fixado sobre determinado conteúdo.

F) AVALIAÇÃO:
A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas atividades de
ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento das atividades realizadas
em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos.
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos.
G) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma.
b) Atividades cotidianas
 Roteiros de práticas do laboratório: 3 pontos
 Tarefas diversas: 4 pontos
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo orientado feito
em casa e na escola.
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UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO

PROFESSOR: Sandson Rotterdan

ANO : 7º

A)









ETAPA: 2ª

OBJETIVOS:
Identificar os diversos aspectos nos quais os valores se apresentam;
Identificar valores morais e como estes interferem nas relações interpessoais;
Relacionar as formas de classificação dos valores na atualidade;
Diferenciar virtudes de valores;
Identificar as virtudes humanas;
Definir religião;
Descrever as categorias específicas que constituem a religião;
Identificar os elementos constitutivos da religião.

B) CONTEÚDO:
TRANSCENDÊNCIA
Valores: conceituação
Classificação: material, moral, estético e religioso.
Virtudes teologais (fé, esperança e caridade) e cardeais (fortaleza, prudência, justiça e temperança)
Religião:
Aspectos objetivos: doutrina, tradição, rito, ética.
Aspectos subjetivos: Sagrado, Deus e Alteridade.

C)




AVALIAÇÃO
Trabalhos individuais.
Trabalhos em duplas e/ ou em grupos.
Avaliação individual.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a)

Conceituação

OT – Ótimo – 95 a 100%
MB - Muito Bom – 85 a 94%
B – Bom – 70 a 84%
S – Suficiente – 60 a 69 %
I – Insuficiente – 0 a 59%
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo
orientado feito em casa e na escola.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Língua Espanhola

PROFESSORA: Paula Cardoso

ANO: 7º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:
 Ler, compreender e/ou produzir textos dos gêneros selecionados: manual de instrução, contos fantásticos
e notícias.
 Observar, analisar e construir conhecimento sobre o funcionamento da gramática da
língua, a partir de situações de uso para:
 realizar comparações;
 expressar finalidade e necessidade;
 dar instruções e conselhos;
 expressar acordo, desacordo e desejos;
 demonstrar preferências;
 fazer descrições físicas de lugares e pessoas.
B) CONTEÚDO:
 Gramatical:









Fonética.
Preposições.
Indefinidos: alguien / nadie, etc.
Verbos com pronome complemento.
Advérbios e locuções de tempo.
Estruturas comparativas.
Verbos no Pretérito Imperfeito do Indicativo.
Presente de Subjuntivo (introdução).

 Lexical:





Estados de ânimo, estabelecimentos públicos e comerciais, acidentes geográficos, partes do corpo,
vestuário, animais, falsos amigos, esportes (acessórios e instalações esportivas).
- Revisão:
Adjetivos.
Alimentos.

 Sociocultural:
 Formas de tratamento em alguns países hispânicos (revisão), grandes atletas, canções.
 Gêneros textuais:
 Manual de instrução, contos e notícias.
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:


Avaliações: 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas).



Trabalhos em grupo / duplas: interdisciplinar / área de conhecimento no valor de 5 pontos.



Produção: tarefas individuais no valor de 2 pontos.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: EFII

DISCIPLINA: Geografia

PROFESSOR: José Marcelo

ANO: 7º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar os elementos formadores da população brasileira.
Analisar a diversidade cultural brasileira.
Explicar e justiçar a distribuição da população pelo território brasileiro.
Conceituar dd, TN, TM, CN, TMinfantil, TFecundidade.
Analisar a evolução das taxas demográficas brasileiras através de gráficos e tabelas.
Avaliar as condições de vida da população brasileira: renda, saúde, educação, alimentação e saneamento
básico.
7. Compreender e justificar a mobilidade da população brasileira.
8. Compreender o porquê da entrada de imigrantes na atualidade.
9. Analisar a dinâmica de trabalho da população brasileira.
10.Identificar os setores de atividades econômicas.
11.Identificar as atividades econômicas de cada setor econômico e explicar a distribuição setorial da
população brasileira.
12.Explicar as diferenças regionais existentes no mercado de trabalho.
13.Identificar e julgar as discriminações sofridas pela população brasileira no mercado de trabalho.
14.Debater e julgar a questão do trabalho infantil no Brasil.
15.Analisar os indicadores sociais brasileiros.
16.Analisar a dinâmica e a mobilidade da população brasileira no tempo e no espaço.
17.Analisar a dinâmica do mercado de trabalho e a inserção da sociedade brasileira no contexto do
desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
18.Caracterizar o espaço rural brasileiro.
19.Compreender e explicar a estrutura fundiária brasileira e suas consequências.
20.Debater e julgar os movimentos sociais pela terra e a Reforma Agrária.
21.Analisar o processo de industrialização do campo e suas consequências.
22.Analisar os problemas ambientais provocados pela atividade rural.
23.Localizar, no tempo e no espaço, o início da industrialização brasileira.
24.Explicar o papel do Estado no processo de industrialização brasileira.
25.Caracterizar o espaço industrial brasileiro: concentração e desconcentração.
26.Relacionar indústria e energia.
27.Aplicar os conceitos referentes à cartografia.
B) CONTEÚDO:
 Eixo 3: A população brasileira







Formação étnica da população brasileira
Dinâmica da população brasileira
Distribuição da população brasileira
Condições de vida da população brasileira
Brasileiros nos setores de atividades econômicas
Sociedade, desenvolvimento e consumo no Brasil

 Eixo 4: Organização do espaço brasileiro
▪ O espaço rural.
▪ Indústria e Energia

▪ Trabalho em dupla (Produção de um vídeo-documentário)
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 2 avaliações escritas no valor de 14 pontos cada uma (6 questões abertas e 4 fechadas).
b) Atividades Avaliativas:
 Produção de um Vídeo-Documentário – Dinâmica da população brasileira – 5,0 (cinco) pontos.
 Pesquisa sobre temas sociais brasileiros - interdisciplinar – 2,0 (dois) pontos.

Maio / 2017.
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UNIDADE DE ESTUDO/2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: História

PROFESSOR: Luiz Claudio

ANO: 7º

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:








Analisar as mudanças políticas, sociais e culturais provocadas pelo Humanismo.
Conhecer a sociedade europeia dos séculos XV e XVI, identificando suas principais
características políticas, econômicas e culturais.
Analisar as mudanças no ambiente socioeconômico que propiciaram as Grandes navegações.
Relacionar as mudanças provocadas com a descoberta de novos mundos com o desenvolvimento
europeu.
Reconhecer as mudanças no mapa-múndi.
Conhecer a cultura dos povos nativos da América.
Analisar e compreender o processo de reforma religiosa e seus impactos.

B) CONTEÚDO:




O Mundo Moderno:
 Os impactos da cultura renascentista.
 A formação dos Estados Modernos.
 A Expansão Marítima e Comercial.
 A Reforma Protestante e a Reforma Católica.
O Encontro de mundos e culturas:
 A Descoberta do Novo Mundo.

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a) Avaliações:
 2 avaliações no valor de 14,0 pontos cada uma (questões abertas e fechadas).
b) Atividades cotidianas:
 Glossário – Islamismo - 2,0 Pontos.
 Trabalho da série – 2,0 Pontos.
 Trabalho – Construindo o Mundo Moderno – 3,0 Pontos
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Língua Inglesa

PROFESSORA: Rejane Protzner

SÉRIE: 7º

ETAPA: 2a

A) OBJECTIVES
Reading:
 Ler textos de gêneros distintos e identificar informações específicas.
 Inferir sentido de palavra a partir do contexto.
 Identificar o tema de um texto.
Writing:
 Escrever parágrafos sobre fatos passados, utilizando conjunções conectoras e conceitos estudados em
Produção de Texto.
Listening:
 Usar a língua inglesa para atividades de escuta durante as aulas.
 Demonstrar compreensão dos textos do livro didático, vídeos, músicas e áudios extras.
Speaking:
 Apresentar produções em inglês utilizando a forma verbal.
 Responder a comandos, participar de diálogos e correções feitas oralmente.
Vocabulary:
 Reconhecer e usar apropriadamente o vocabulário estudado (roupas, comidas, clima, expressões de
tempo no passado).
Grammar / Use of English:
 Some / Any / Many / Much
 Countable and Uncountable nouns.
 Would like.
 Simple past – verb to be.
 Simple past – regular verbs.
Aplicar a gramática estudada em diversas situações propostas.

B) ACTIVITIES:
1. Classroom:

Atividades em grupo e duplas.

Apresentação de trabalhos.

Participação oral de correções de exercícios.

Auxiliar colegas quando solicitado.
2. Self-Study:

Caderno de estudo.

Exercícios complementares.

Revisão de vocabulário.

Coleta de dados na internet e outras fontes, com tratamento das informações.

C) ASSESSMENT:

A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados
coletados nas atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o
planejamento e replanejamento das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos
professores e alunos.
Os conteúdos serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.
POINT DISTRIBUTION: (total – 35,0 points)
 2 avaliações, valendo 14 (quatorze) pontos cada uma.
 Pontos de atividades diversificadas:
 Atividade escrita e oral com roteiro à parte - 3,0 (três pontos)
 Atividade de compreensão auditiva- 3,0 (três pontos).
 Produções diversas em sala - 1,0 (um ponto)
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Fundamental
PROFESSORA: Erika

DISCIPLINA: Matemática
ANO: 7°

ETAPA: 2ª

A) OBJETIVOS:


Aplicar a linguagem algébrica com a finalidade de desenvolver a capacidade de abstração e
generalização do aluno, assim como muni-lo de uma importante ferramenta para resolver problemas.

B) CONTEÚDO:






Valor numérico de uma expressão algébrica.
Equação do 1º grau.
Inequação do 1º grau.
Sistemas de equações do 1º grau.
Situações-problema envolvendo a resolução de equações, inequações e sistemas.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
Avaliação  14,0 pontos.
Avaliação  14,0 pontos.
b) Trabalhos - 7,0 pontos.
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UNIDADE DE ESTUDO /2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental II

DISCIPLINA: Português

PROFESSORA: Érika Abreu Sales

ANO : 7º

ETAPA: 2ª

A) Objetivos
a. Ler, compreender e/ou produzir textos dos gêneros selecionados;
b. Reconhecer as características e a funcionalidade dos diversos gêneros textuais selecionados;
c. Levantar hipóteses;
d. Reconhecer a adequação do uso de determinada expressão formal ou informal, considerando sua
finalidade e o interlocutor do texto;
e. Formular respostas adequadas;
f. Distinguir texto literário e texto não literário;
g. Reconhecer as figuras de linguagem;
h. Usar a linguagem adequada a diferentes situações discursivas;
i. Fazer inferências a partir de informações e dados apresentados no texto;
j. Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da língua, a partir de situações
de uso.
B) Conteúdos
 Compreensão de gêneros discursivos:
1. Revisão dos conteúdos da 1ª etapa
2. Formas de comunicação verbal e não verbal.
3. Modalidades da linguagem verbal (oral e escrita)
4. Intencionalidade discursiva. (Notícia X artigo de opinião)
5. Estratégias discursivas (Artigo de opinião X notícia e conto e/ou crônica X tirinha).
6. Linguagem conotativa X denotativa. (figuras de linguagem: metáfora, personificação, hipérbole,
eufemismo, onomatopeia, ironia e pleonasmo).
7. Elementos de condição de produção de charge, cartum e anúncios publicitários.
8. Função social dos gêneros
9. Coerência temática: estrutura do poema e do cordel (verso, estrofe, rima, musicalidade).
10. Mecanismos de coesão (preposição: função e relação de sentido).
11. Etapas da narrativa cordel
12. Distinção de autor/narrador, voz da narrativa e tipo do discurso (direto e indireto).
 Compreensão de gêneros do domínio literário:
1. Linguagem literária (denotativa X conotativa)
2. Literatura X realidade: (crônica X artigo de opinião)
3. Funções da linguagem: referencial, poética, conativa e emotiva.
4. Gêneros cordel, charge, cartum, anúncio publicitário, artigo de opinião.
5. Intertextualidade: alusão, paródia (retomar citação e paráfrase da 1ªetapa).
 Apropriação da língua:
1. Ortografia: (uso de traz/trás e a gente/agente).
2. Ortografia: diferentes grafias do fonema /s/.
3. Ortografia: uso dos diferentes porquês.
4. Variação linguística de natureza geográfica, social e estilística (conto).
5. Efeito de sentido resultante do emprego das classes gramaticais (revisão).
6. Pontuação (uso do hífen – introdução).
7. Pontuação (não utilização da vírgula entre sujeito e predicado).

8. Morfo-sintaxe (verbos no modo imperativo oral e escrito).
9. Frases nominais (ênfase na construção de títulos)
10. Introdução ao conceito de frase-período-oração.
C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
1. Avaliações:
 02 avaliações no valor de 14,0 pontos cada uma.
2. Produção de texto:
 Atividades propostas no valor de 7 pontos.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Fundamental

DISCIPLINA: PT

PROFESSOR: Otávio Xavier

ANO: 7º

ETAPA: 2

A) OBJETIVOS:
O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de:









Ler e compreender sinopses, cartas pessoais e quadrinhos, reconhecendo seus recursos
expressivos característicos.
Produzir textos dos gêneros selecionados nas modalidades oral e escrita.
Reconhecer as características essenciais (tema; assunto; finalidade; situação de interlocução) dos
gêneros textuais selecionados para a etapa.
Reconhecer recursos expressivos diversos, tais como ironia, humor, intertextualidade e ambiguidade,
segundo efeito de sentido que se quer produzir.
Observar, analisar e construir conhecimentos sobre o funcionamento da gramática da língua, a partir
de situações de uso, priorizando a relação que as palavras estabelecem nos textos.
Escrever com coesão e coerência.
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita.
Ler e analisar textos literários.

B) CONTEÚDO:









Elementos constituintes dos gêneros selecionados.
Variação linguística/Locução e interlocução.
Vocabulário.
Recursos expressivos: humor, ironia, duplo sentido e ambiguidade nas produções.
Recursos inerentes ao texto literário.
Comparação, metáfora e metonímia nas produções.
Aspectos de textualidade: coerência e coesão.
Produção dos gêneros selecionados.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
Uma das produções será cobrada como questão de avaliação, no valor de dois (2,0) pontos.
As demais produções textuais serão avaliadas em quatro (4,0) pontos cada, podendo se somar a eventuais
atividades cotidianas de Língua Portuguesa de mesma pontuação. No que diz respeito às produções que
valem quatro (4,0) pontos, o resultado alcançado será o da média das notas distribuídas. Este valor será
somado à disciplina de Língua Portuguesa.

