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A) TEMAS E TÓPICOS: 

1. Energia e Ambiente 

2. Propriedade dos materiais: densidade, massa e volume. 

 

B) OBJETIVOS: 

1. A energia como “aquilo que faz acontecer” e que “não surge do nada”. 

2. Identificar, em situações reais, as transformações, o armazenamento, a transferência, a 

conservação e a degradação de energia. 

3. Reconhecer a luz como forma de energia. 

4. Identificar a transformação da luz em calor, em situações reais. 

5. Reconhecer a transformação de alguns vegetais quando expostos à luz. 

6. Reconhecer a fotossíntese como modo de obtenção de energia e transformações de 

materiais nos vegetais. 

7. Discriminar características físico-químicas das substâncias (massa, volume, densidade, 

solubilidade etc.). 

 

 

C) CONTEÚDO:  

 

1. Energia e ambiente 

 

o Transformações de energia 

 

▪ Energia envolvida em processos: termelétrica, hidrelétrica, queda de 

objetos, transformação de alimentos e combustíveis. 

▪ Conservação, transformação, armazenamento e degradação de energia. 

▪ Calor como forma de transferência de energia. 

▪ Impactos ambientais associados à obtenção de energia. 

▪ Descrição da estrutura e funcionamento dos motores e geradores 

elétricos. 

 

2. Propriedade dos materiais: densidade, massa e volume. 

 

▪ Densidade: propriedades específicas dos materiais. 

▪ Densidade de líquidos. 
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E) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

1. Em sala 

 Sondagem de conhecimentos prévios em relação ao conteúdo a ser estudado. 

 Discussão dos assuntos abordados em sala de aula. 

 Leitura e interpretação do livro-texto. 

 Resolução e correção de exercícios. 

 Atividades em dupla e em grupo  

 Aulas práticas no laboratório de Ciências. 

 Memória das aulas anteriores antes de cada nova aula. 

 

2. Em casa 

 Atividades para fixação da aprendizagem. 

 Sugestão de vídeos e simuladores online. 

 Leitura de capítulos do livro-texto. 

 Coletas de dados relacionadas aos conteúdos estudados. 

 Memória de aula com uso de recursos, como imagens e vídeos. 

 

F) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

a) Avaliações: 

✓ 2 avaliações de 14,0 pontos cada uma. 

 

b) Atividades cotidianas 

✓ Prática interdisciplinar Ciências-Matemática: densidade, massa e volume  

• Laboratório de Ciências: 1,5 

• Laboratório de informática: 1,5 

✓ Atividade interdisciplinar Ciências-Geografia: transformações de energia  

• Apresentação em sala: 2,0 

• Laboratório de informática: 2,0 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Conceituar as formas religiosas: monoteísmo e politeísmo. 

 Inferir que as formas religiosas são categorias interpretativas da relação do grupo com o 

Sagrado. 

 Conceituar as cosmovisões das Religiões Primitivas, Sapienciais, Proféticas e 

espiritualistas. 

 

B) CONTEÚDO: 

 

TRANSCENDÊNCIA 

 Formas religiosas: politeísmo e monoteísmo. 

 Classificação e cosmovisões das Tradições Religiosas: religiões primitivas, sapienciais, 

proféticas e espiritualistas. 

 

 

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% 
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A) OBJETIVOS: 

 Ler, compreender e/ou produzir textos dos gêneros selecionados: cartões, anúncios e 

letras de canções.  

 Observar, analisar e construir conhecimento sobre o funcionamento da gramática da                                               

língua, a partir de situações de uso, para 

 

 narrar uma história. 

 expressar sentimentos. 

 descrever hábitos no passado. 

 mostrar finalidade e necessidade. 

 escrever textos que descrevem experiências e impressões. 

 expressar probabilidades, desejos, dar conselhos e instruções. 

 falar de planos e situar atividades no futuro. 

 

B) CONTEÚDO: 

 Gramatical: 

 Fonética. 

 Estruturas para desculpar-se: “es que…” 

 Verbos no Presente do Subjuntivo (continuação). 

 Introdução ao Futuro Imperfecto do Indicativo. 

 Advérbios e locuções de lugar. 

 Perífrases de infinitivo e de gerúndio.   

 Alguns falsos cognatos. 

 

 Lexical:  

 Números de 1000 a 2000; lugares, histórias, protagonistas de textos de ficção e 

falsos cognatos. 

- Revisão: Profissões e objetos de casa. 

  

 Sociocultural: 

 Costumes da Espanha e datas comemorativas. 

 

 Gêneros textuais:  

 Romance, anúncios, cartões, letras de canções. 
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C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

 Avaliações - 2 avaliações escritas - 14 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 Produção - tarefas individuais avaliadas ao longo da etapa - 2 pontos. 

 Projeto interdisciplinar em grupo – Geografia - 2 pontos.  

 Trabalho interdisciplinar em grupo - Artes “El arte entre nosotros” - 3 pontos. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Relacionar indústria e energia. 

 Diferenciar as diversas fontes de energia. 

 Caracterizar o Brasil quanto às fontes de energia existentes, utilizadas e perspectivas. 

 Analisar o processo de industrialização e urbanização do espaço brasileiro. 

 Analisar os problemas sociais e ambientais urbanos, propondo soluções. 

 Calcular distância a partir de uma escala numérica, usando uma relação de proporção. 

 Ler documentos cartográficos, gráficos e tabelas. 

 Utilizar corretamente o vocabulário específico. 

 Aplicar os conceitos referentes à cartografia. 

 

B) CONTEÚDOS: 

 

 Organização do espaço brasileiro 

o Fontes de energia no Brasil. 

o O espaço urbano. 

o Os transportes no Brasil. 

o Rede e hierarquia urbana. 

o Problemas sociais e ambientais nas cidades brasileiras. 

 

 Fundamentos básicos da Cartografia 

o Escala 

 

 Montagem projeto da série: Festival de cinema do Agustim  

 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

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

 Trabalho de geociências: Montagem e apresentação de trabalho em grupo – Tema: 

Fontes de Energia – 3,0 (três) pontos. 

 Trabalho com Matemática (Escala) no valor de 2,0 (dois) pontos. 

 Trabalho interdisciplinar da série: Vídeos documentários no valor de 2,0 (dois) pontos. 

SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL II ETAPA   3ª 

DISCIPLINA GEOGRAFIA PROFESSOR JOSÉ MARCELO 

ANO/SÉRIE 7º TURNO Manhã /tarde 

mailto:santoagostinho@santoagostinho.com.br


 
 

 
UNIDADE DE ESTUDO - 2017 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Amazonas, 1803 – Santo Agostinho - CEP: 30.180-007 – Belo Horizonte – MG  
Fone: (31) 2125-6888 santoagostinho@santoagostinho.com.br. 

 

 

A) OBJETIVOS:  

 

 Compreender a estrutura social dos povos pré-colombianos. 

 Analisar a dominação Espanhola na América. 

 Entender a estrutura do Antigo Sistema colonial na colônia Brasileira. 

 Compreender a organização política, econômica e social do Brasil colônia.    

 Identificar as formas de trabalho utilizadas no Brasil colônia. 

 Descrever a dinâmica da sociedade colonial Brasileira.    

 

B) CONTEÚDO: 

 

 América Ibérica. 

  Colonização da América Espanhola. 

 Colonização da América Portuguesa.  

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

a)  Avaliações 

 2 avaliações no valor de 14,0 pontos cada uma (questões abertas e fechadas). 

 

b) Atividades cotidianas 

 Projeto interdisciplinar: 2,0 pontos. 

 Pesquisa e atividades individuais e em grupo: 5,0 pontos.     
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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. 

 Comparar pessoas, objetos, lugares, informações e situações.  

 

Writing: 

 Escrever parágrafos sobre fatos passados, utilizando conjunções conectoras e conceitos 

estudados em Produção de Texto. 

 Escrever parágrafos em que apareçam comparações.  

 

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 (animais, lugares 

geográficos, meios de transporte, adjetivos, e colocações com verbo + nome – ex.: make 

a mistake). 

 

Grammar / Use of English: 

 Simple past – regular and irregular verbs. 

 Could / Couldn’t 

 Comparative of adjectives. 

 One / Ones 

 

Aplicar a gramática estudada em diversas situações propostas. 
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B) ACTIVITIES: 

 

1. Classroom: 

 Atividades em grupo e duplas. 

 Apresentação de trabalhos / deveres de casa. 

 Participação oral de correções de exercícios. 

 Auxiliar colegas quando solicitado. 

 

2. Self-Study: 

 Caderno de estudo completo. 

 Exercícios complementares (como intervenções e outras atividades). 

 Revisão de vocabulário. 

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

 Verificação dos materiais e indicações de estudo postados na plataforma Conecsa.  

 

C) ASSESSMENT: 

POINT DISTRIBUTION: (total – 35,0 points) 

 

 2 avaliações, valendo 14 (quatorze) pontos cada uma. 

 Pontos de atividades diversificadas: 

 Atividade de compreensão textual (prática de questões de múltipla escolha) - 2,0 

(dois pontos) 

 Atividade de compreensão auditiva - 3,0 (três pontos). 

 Atividade interdisciplinar da série - 2,0 (dois pontos) 
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A) OBJETIVOS: 

 

O trabalho desenvolvido na etapa buscará aperfeiçoar as habilidades de: 
 

 Ler e compreender parágrafos dissertativo-expositivos, relatos de viagens e 

anúncios, 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. 

 

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

Uma das produções será cobrada como questão de avaliação, no valor de dois (2,0) pontos. 
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As demais produções textuais serão avaliadas em quatro (4,0) pontos cada uma, 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. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Fazer com que o aluno compreenda, analise e aplique a língua /linguagem como 
mecanismo de expressão cultural e interacional.  

 Incentivar a leitura de diversos gêneros textuais nos distintos suportes. 

 Auxiliar o aluno no processo de ensino aprendizagem, aprofundando os conceitos 
trabalhados na etapa anterior. 

 Habilitar o aluno para que possa fazer uma leitura crítica de textos de diferentes gêneros 
nos diversos suportes. 

           

B) CONTEÚDO: 

 Compreensão de gêneros discursivos: 

1. Variedade linguística (formal e informal).  

2. Formas de comunicação verbal e não verbal. 

3. Modalidades da linguagem verbal (oral e escrita). 

4. Intencionalidade discursiva. (Carta pessoal X carta do leitor). 

5. Estratégias discursivas (carta do leitor X carta pessoal e carta do leitor X carta de 

reclamação). 

6. Linguagem conotativa X denotativa. (Figuras de linguagem da 1ª e 2ª etapas, e 

antítese). 

7. Elementos de condição de produção da carta pessoal, carta do leitor e carta de 

reclamação.  

8. Função social dos gêneros.  

9. Coerência temática: retomar a estrutura da reportagem. 

10. Mecanismo de coesão nominal (consolidação). 

11. Distinguir parcialidade de pessoalidade. 

 

 Compreensão de gêneros do domínio literário: 
1. Linguagem literária (denotativa X conotativa) 

2. Funções da linguagem: referencial e emotiva. 

3. Intertextualidade: aprofundar 1ª e 2ª etapas. 

 

 Apropriação da língua: 
1. Ortografia: (a/há, mas/mais, afim/a fim). 

2. Ortografia: (terminação em –são, –ção e  –ssão).  

3. Pontuação (não se separa verbo do complemento verbal por meio de vírgula).  
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4. Sintaxe (classificação do sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado e 

oração sem sujeito). 

5. Sintaxe: predicado (verbal, nominal e verbo-nominal). 

 

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 5,0 pontos. 

 

3. Trabalho interdisciplinar: 

 2,0. 
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A) OBJETIVOS: 

 

 Aplicar os conceitos de razão e de proporção. 

 Diferenciar relações entre grandezas. 

 Identificar e calcular juros simples e compostos. 

 

           

B) CONTEÚDO: 

 

 Grandezas diretamente proporcionais. 

 Grandezas inversamente proporcionais. 

 Regra de três simples. 

 Proporcionalidade direta e gráfico. 

 Noções de juros simples e compostos (sem a utilização de fórmulas). 

 

   

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS: 

 

a)  Avaliações: 

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

 

b) Atividades cotidianas: 

 Trabalhos individuais ou em grupo no valor de 7 pontos. 
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