7º ano Ensino Fundamental – Conteúdo do 2º trimestre 2018
Arte
 Definição de clássico, moderno e contemporâneo nas artes visuais
 Leitura de imagens: a imagem como geradora de sentidos e significados.
O objetivo e o subjetivo, na arte
 O real como referência: reprodução e transformação
 Gênero: figura humana, retrato / autorretrato
 O corpo como suporte e identidade na obra de arte
 Identidade na diferença de seus iguais
 A expressão pessoal
 Expressão pictórica e expressão gráfica
 Autorretrato de observação - clássico
 Autorretrato moderno/contemporâneo

Ciências
 Teste – reino Protista e reino Fungi (representantes, características
gerais e relações ecológicas)
 Prova – reino Vegetal (principais grupos, características gerais e
adaptações ambientais)

Desenho
 Ângulos
 Polígonos
 Triângulos

Formação Religiosa
 Fraternidade e superação da violência - Campanha da Fraternidade
 O papel das Igrejas diante da violência e suas relações com as políticas
públicas
 De onde surge a violência? O que dizem as pessoas?
 Como superar a violência? O que dizem as pessoas?
 Qual é o conceito de paz que existe nas culturas e nas pessoas em um
mesmo espaço de convivência?
 Relação do ser humano com o sagrado a partir das descobertas das
tradições religiosas primeiras da humanidade
 O papel das tradições religiosas na redescoberta da dimensão sagrada da
existência

Geografia
 Migrações regionais no Brasil
 Espaço rural brasileiro
 Espaço urbano brasileiro

História
 Alta idade média
 Nascimento e expansão do Islamismo
 Baixa idade média

Inglês
 Units 3, 4 and 5
 Grammar: Countable and Uncountable nouns, How much and How
many, whose ? Possessive pronouns, Can (permission)
 Vocabualry: Food and drink ,Ordinal numbers and Places to go
 Elaboração de um cardápio, um teste, o projeto da feira e a avaliação
trimestral

Língua Portuguesa (Incl. Redação)










Foco narrativo
Tipos de discurso: direto e indireto
Acentuação gráfica
Advérbio e locução adverbial
Frase, oração e período
Sujeito e predicado
Verbos de ligação e significativos
Núcleos do sujeito e do predicado
Concordância verbal (regra básica: adequação do verbo ao número e à
pessoa do sujeito)

Matemática






Equação de primeiro grau
Sistema de equações de primeiro grau
Resolução gráfica de sistemas
Plano cartesiano
Problemas que geram equações de primeiro grau

Música
 Prática com instrumentos de percussão

 Prática com instrumentos melódicos (flauta doce - principal; metalofone;
teclado)
 Exercícios em sala e em casa de execução de partituras melódicas
simples

