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3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

30/jul 

Vermes achatados e cilíndricos Conhecer alguns 

representantes dos 

platelmintos e nematelmintos 

as principais novidades 

evolutivas desse grupo.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

 

01/ago 

Doenças causadas por vermes Conhecer algumas das 

doenças mais comuns 

causadas por vermes 

platelmintos e 

nematelmintos, suas formas 

de contágio, métodos 

profiláticos e os ciclos de 

vida dos parasitas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

06/ago 

Mais invertebrados se 

diversificam 

Conhecer exemplos da 

diversidade de moluscos, 

anelídeos, artrópodes 

aquáticos (crustáceos) e 

equinodermos.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

08/ago 

Mais invertebrados se 

diversificam 

• Compreender as principais 

novidades evolutivas dos 

moluscos, anelídeos, 

artrópodes aquáticos 

(crustáceos) e equinodermos 

sob o ponto de vista da 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



ocupação mais efetiva de 

diversos ambientes aquáticos. 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

13/ago 

Cordados Identificar as relações de 

parentesco entre 

equinodermos, protocordados 

e craniados, por meio das 

novidades evolutivas 

apresentadas por esses 

grupos. • Reconhecer as 

novidades evolutivas dos 

protocordados e craniados.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

15/ago 

Cordados • Conhecer parte da 

diversidade dos 

protocordados e dos ágnatos 

(primeiros craniados) e suas 

principais características. • 

Preencher adequadamente 

um mapa conceitual com 

elementos de ligação e 

conceitos previamente 

estabelecidos. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

20/ago 

Ocupação inicial do ambiente 

terrestre – plantas 

Identificar as principais 

adaptações necessárias às 

plantas para a ocupação 

inicial do ambiente terrestre. 

• Conhecer um pouco da 

biodiversidade das briófitas. • 

Relacionar o porte das 

briófitas com seu processo de 

transporte de substâncias 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

22/ago 

Ocupação inicial do ambiente 

terrestre – plantas 

. • Entender a necessidade da 

água para que ocorra a 

fecundação dos gametas nas 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



briófitas. • Preencher 

adequadamente um mapa 

conceitual com elementos de 

ligação. 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

27/ago 

Ocupação inicial do ambiente 

terrestre – artrópodes terrestres 

Identificar as principais 

adaptações dos artrópodes 

que possibilitaram a 

ocupação do ambiente 

terrestre. • Conhecer um 

pouco da biodiversidade e do 

modo de vida dos 

miriápodes.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

29/ago 

Os vasos que mudaram a 

história 

Identificar os vasos 

condutores como uma das 

principais adaptações que 

propiciaram a ocupação mais 

efetiva do ambiente terrestre 

pelas plantas. • Reconhecer a 

existência de um sistema de 

transporte de substâncias nas 

plantas com vasos 

condutores. Água e sais 

minerais obtidos do solo são 

transportados para cima e 

substâncias orgânicas 

produzidas pelas folhas, para 

baixo.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

03/set 

Os vasos que mudaram a 

história 

• Relacionar o porte das 

pteridófitas com sua forma de 

transporte de substâncias. • 

Conhecer um pouco da 

biodiversidade das 

pteridófitas. • Entender a 

necessidade de água para que 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



ocorra a fecundação dos 

gametas no ciclo de vida de 

uma pteridófita. • Preencher 

adequadamente um mapa 

conceitual com elementos de 

ligação para relacionar 

conceitos indicados ou a 

determinar. 

05/set 

Asas, para que te quero? Reconhecer a aquisição de 

asas pelos insetos como 

importante novidade 

evolutiva. • Identificar as 

principais novidades 

evolutivas dos insetos. • 

Conhecer um pouco da 

diversidade do grupo de 

insetos sociais.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

10/set TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL 

12/set 

Asas, para que te quero? • Reconhecer as diferentes 

castas de uma colmeia. • 

Diferenciar sociedade de 

colônia. • Desenvolver a 

habilidade de construir 

mapas conceituais, partindo 

apenas de uma lista de 

conceitos, sem nenhuma 

relação previamente definida 

entre eles. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

17/set 

Peixes continuam a nadar Conhecer a diversidade do 

grupo dos peixes e suas 

novidades evolutivas. • 

Analisar filogenias. • 

Reconhecer adaptações dos 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



peixes ao ambiente aquático 

e terrestre.  

• Reconhecer adaptações que 

apareceram nos peixes e 

permanecem nos animais 

vertebrados que povoaram o 

ambiente terrestre. 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

19/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

24/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

26/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

01/out Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

03/out Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educacional Ouro Preto 

Planejamento bimestral do 7o ano de 2018 

Disciplina de GEOGRAFIA 

Prof. Rui Mauricio F. Evangelista 

DATA Conteúdos Objetivo Procedimento Materiais 

Semana de 

31 de Julho. 

Revisão dos conteúdos do 

2o 

bimestre  

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a 

circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos 

ambientais, assim como influem na distribuição de 

Aula dialogada relacionando os 

conteúdos vistos no primeiro 

semestre com os pretendidos para 

Material de registros. 



riquezas, em diferentes lugares o seguinte. 

3a aula Recursos minerais (EF07GE06) Discutir em que 

medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam 

impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas, 

em diferentes lugares 

Debate sobre os aspectos sociais e 

ambientais presentes no filme. 

Para casa: Cap. 10 

Material de registros. 

Semana de 

06 de agosto 

Discussão e Apresentação 

do planejamento 

(EF07GE06) Discutir em que 

medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam 

impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas, 

em diferentes lugares 

Leitura de um vídeo sobre 

Mineração. 

Correção cap. 10 

Material de registros 

3a aula Recurso Minerais (EF07GE02) Analisar a influência 

dos fluxos econômicos e 

populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do 

Brasil. 

Atividade avaliativa 1 Apostila 3 e material de 

registros. 

3a semana 

13 de agosto 

Recursos Minerais (EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Estudo do meio - Escola de Minas Apostila 3 e material de 

registros. 

3a aula Fontes de energia (EF07GE06) Discutir em que 

medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam 

impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas, 

em diferentes lugares 

Apresentação das principais 

características das fontes de 

energia mais utilizadas. 

Para Casa: Cap. 11 

Apostila 3 e material de 

registros. 

4a semana 

28 de agosto 

Fontes de Energia (EF07GE06) Discutir em que 

medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam 

impactos ambientais, assim como 

influem na distribuição de riquezas, 

Exercício e identificação das 

principais formas de exploração 

energética. 

Correção cap. 11 

Apostila 3 e material de 

registros. 



em diferentes lugares 

3a aula Seminário (EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Dialogo sobre as principais 

vantagens e desvantagens. 

 

5a semana 

04 de 

setembro 

Fontes de Energia (EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Dialogo sobre as principais 

vantagens e desvantagens. 

Apostila 3 e material de 

registros. 

3a aula Fontes de Energia (EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Atividade avaliativa 2 Apostila 3 e material de 

registros. 

6a semana 

11 de 

setembro. 

Leitura do vídeo 

''Daens um grito de justiça'' 

''Tempos modernos'' 

(EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro e no cenário global. 

Leitura de vídeo 

Para Casa cap. 12 

Material de registros e roteiro 

de leitura. 

3a aula Leitura do vídeo (EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Leitura de vídeo Material de registros e roteiro 

de leitura. 

7a semana 

18 de 

setembro 

Leitura do vídeo / 

Atividade 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de 

industrialização e inovação tecnológica com as 

transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Debate sobre as questões sobre a 

história, política e economia 

presentes no filme. 

Correção cap. 12 

 



3a aula Industrialização brasileira (EF07GE02) Analisar a influência 

dos fluxos econômicos e 

populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do 

Brasil. 

Ativ. Avaliativa 2 

Diálogo sobre o nível de 

industrialização do Brasil. 

Para casa: cap. 13 

Apostila 3 e material de 

registros. 

8a semana Industrialização brasileira (EF07GE02) Analisar a influência 

dos fluxos econômicos e 

populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do 

Brasil. 

(EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Seminários - Fontes de energia 

 

 

Apostila 3 e material de 

registros. 

3a aula Industrialização brasileira (EF07GE02) Analisar a influência 

dos fluxos econômicos e 

populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do 

Brasil. 

(EF07GE08) Estabelecer relações 

entre os processos de 

industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 

socioeconômicas do território 

brasileiro. 

Encerramento dos seminários 

Correção - cap. 13 

 

Apostila 3 e material de 

registros. 

9a semana Avaliações bimestrais    

3a aula Avaliações bimestrais    

10 semana Folga de programação    

3a aula Correção e devolução das 

provas 

   

 * Planejamento sujeito a alteração em função de necessidades didáticas e pedagógicas. 

 Obs.: As folgas de programação e as aulas dedicadas à orientação do trabalho interdisciplinar, poderão sofrer alterações de datas ou de 

programação sem maiores avisos prévios.  



Proposta de avaliação: 

Prova bimestral - 10 pontos 

Atividade Avaliativa I - 2,5 pontos. 

Atividade Avaliativa II - 2,5 pontos. 

Podcast - Guia da Escola de Minas - 3,0 

Tarefas e correções - 3,0 

Seminários e participações- 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: História 

Professor: Guina 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

01/08 

03/08 

08/08 

 

 

- A Europa já não é a mesma: 

humanismo e renascimento 

cultural 

- Compreender a relação entre 

as mudanças econômicas e 

sociais da Baixa Idade Média 

na visão dos europeus do 

período. 

 

- Entender os novos 

paradigmas de pensamento 

que foram sendo criados, 

como o antropocentrismo, o 

racionalismo, o 

individualismo e as condições 

para sua afirmação. 

 

- Entender o Humanismo e 

sua importância para o mundo 

moderno. 

 

- Compreender a 

denominação “Renascimento 

cultural”. 

- Noções básicas: Renascimento 

comercial e urbano; as mudanças 

econômicas e sociais; Humanismo. 

 

-  Conhecimento prévio: retomar com 

os alunos as mudanças que ocorriam na 

Europa desde a Baixa Idade Média e 

sua inter-relação: Renascimento 

comercial, Renascimento urbano, 

Burguesia, Centralização do poder. 

 

- Cenas do filme: O nome da rosa – 

cena que discute a importância do riso 

entre um padre conservador e um 

beneditino no período da Baixa Idade 

Média. 

 

- Compreender o desenvolvimento do 

método científico como elemento de 

importância crítica no que diz respeito 

a valorização da razão e pensamento 

humano. 

 

- Cena do filme: Código da Vinci – a 

partir da obra de Leonardo da Vinci : A 

Última Ceia. Cena que discute a visão 

do autor do do livro que inspirou o 

filme sobre a figura de Magdalena 

- Livro Anglo 

 

- TV 

 

- Imagens 



estar ou não na imagem da Última 

Ceia. 

10/08 

15/08 

17/08 

 

- A arte dos renascentistas. - Propiciar contato dos alunos 

com manifestações artísticas 

plásticas e literárias do 

período. 

 

- Destacar características 

específicas da produção 

renascentista. 

 

- Possibilitar que os alunos 

reconheçam na produção 

artística atual atitudes e 

valores apreciados pelo 

Renascimento Cultural. 

- Noções básicas: contexto do 

Renascimento Cultural; abordagens 

das questões humanas retratadas 

através das obras dos artistas 

renascentistas. 

 

- Entender de que qual forma é possível 

fazer análise de uma obra de arte 

através do estudo iconográfico (análise 

e compreensão de uma obra de arte) 

 

- Compreender o Renascimento  

cultural através de uma obra de arte: 

suas técnicas; a utilização do método 

científico; temáticas e características 

das obras literárias. 

 

- Livro Anglo 

 

- Imagens de obras renascentistas 

 

- Reportagens 

 

22/08 

24/08 

 

 

 

- O cristianismo em reforma: 

uma religião, várias igrejas 

- Contextualizar o movimento 

de Reformas religiosas e 

permitir uma visão processual 

sobre a ruptura da unidade do 

cristianismo. 

 

- Contextualizar o movimento 

de Reformas religiosas e 

permitir uma visão processual 

sobre a ruptura da unidade do 

cristianismo. 

 

- Identificar fatores internos à 

Igreja católica, como as 

questões teológicas, 

- Aula expositiva – conceito de 

religião; reforma; protesto. 

 

 

 

 

- Conhecimento prévio: quadro 

sinóptico (linha do tempo) com as 

principais características da Alta Idade 

Média, Baixa Idade Média e Idade 

Moderna a ser montado juntamente 

com os alunos. 

 

-  Análise de cenas do filme: Lutero – 

filme lançado em 2003 e contou com o 

 



doutrinárias e de hierarquia; e 

externos, como os conflitos 

políticos, os interesses 

comerciais e a mentalidade 

renascentista presentes na 

Reforma luterana e calvinista. 

 

- Identificar as principais 

características da Igreja 

luterana e da calvinista. 

 

- Compreender como na 

Reforma luterana e calvinista 

é possível encontrar 

elementos morais e religiosos 

que justificam o poder da 

nobreza e da burguesia. 

 

- Reconhecer, respeitar e 

valorizar a diversidade e 

liberdade religiosa. 

 

apoio financeiro de organizações 

luteranas na sua produção e 

distribuição (apresentação das cenas 

como ponto de referência para o tema 

da Reforma; abordar junto aos alunos: 

se o filme fosse feito por organizações 

católicas, ou se ele tivesse sido 

produzido em outro momento, se fosse 

mais antigo, teria o mesmo teor? O que 

seria diferente? 

 

. 

 

 

29/08 

31/08 

05/09 

 

 

 

- A Reforma católica e os 

conflitos religiosos. 

 

 

 

- Compreender a 

Contrarreforma no contexto 

das transformações políticas, 

econômicas e culturais no 

início da Idade Moderna. 

 

- Relacionar a Contrarreforma 

ao movimento protestante. 

 

- Identificar as principais 

medidas tomadas pela Igreja 

católica no contesto das 

Reformas religiosas. 

-Noções básicas: reação da Igreja 

católica à Reforma protestante; 

práticas de intolerância e violência;  

 

- Cena do filme: A Rainha Margot 

(trecho da Noite de São Bartolomeu, 

conflito entre católicos e protestantes) 

 

- Utilização do mapa-atlas: 

distribuição religiosa para concretizar 

a ideia da divisão do cristianismo. 

 

- Debate em sala: respeitamos as 

- Livro Anglo 

 

- TV 

 

- Reportagens. 

 



 

- Refletir sobre a intolerância 

religiosa e a prática da tortura 

durante as Reformas e a 

Contrarreforma religiosas. 

 

religiões diferentes da nossa?  

 

12/09 

14/09 

19/09 

21/09 

 

 

 

As navegações na Idade 

Moderna: novos mares, novos 

mundos. 

.- Contextualizar as Grandes 

Navegações em meio às 

novas necessidades 

comerciais, políticas e 

religiosas da Europa e ao 

novo clima cultural 

renascentista. 

 

- Esclarecer o interesse dos 

reis e as intenções da Igreja 

católica no apoio a esse 

expansionismo, a fim de 

facilitar a compreensão 

posterior dos mecanismos e 

operacionalização da 

exploração colonial. 

 

- Dimensionar a 

grandiosidade do projeto de 

expansão marítima naquela 

época. 

 

- Apresentar, em linhas gerais, 

a expansão marítima 

portuguesa e espanhola. 

- Noções básicas: Renascimento 

comercial; Grandes navegações; grupo 

social e instituições envolvidas; a 

busca de novas terras; pioneirismo nas 

expedições marítimas. 

 

- Introdução: imagem sobre a chegada 

dos seres humanos à lua e o frisson 

mundial que  isso provocou  

- Análise de cenas do filme: 1492 – a 

conquista do paraíso. 

- Análise de texto em dupla sobre 

biopirataria: Floresta amazônica, 

ecossistema ameaçado. 

 

 

 

 

 

- Livro Anglo 

 

- TV 

 

- Reportagens 

 

 

 

 

________ _________________________ _______________________  ____________________________ 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 



Professora: Celina Gontijo  

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDO OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

30/07 Elementos da 

narrativa 

(personagem, 

foco narrativo, 

enredo) 

-Ler e 

interpretar 

texto narrativo 

complexo 

-Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura. 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de texto. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

31/07 Elementos da 

narrativa 

(personagem, 

foco narrativo, 

enredo) 

- Aprofundar 

conhecimentos 

sobre 

elementos 

categoriais da 

narrativa. 

-Aplicar 

conhecimentos 

teóricos na 

leitura e 

interpretação 

de um texto. 

 

- Aula expositiva e 

exercícios de 

fixação. 

- Produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

  

06/08 Adjunto 

Adnominal  

-Caracterizar 

as classes de 

palavras que se 

ligam ao 

substantivo. 

- Conhecer as 

características 

e a função do 

adjunto 

- Aula expositiva e 

exercícios de 

fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 



adnominal.  

 

07/08 Adjunto 

Adnominal 

- Diferenciar 

adjunto 

adnominal e 

predicativo do 

sujeito. 

- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

identificar 

palavras com 

sílabas 

finalizadas em 

p, t, d, f, c, g e 

m. 

 

- Aula expositiva, 

leitura e exercícios 

de fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 

13/08 O espaço na 

narrativa 

ficcional 

- Perceber o 

espaço como 

elemento 

fundamental 

do texto 

narrativo. 

- Perceber as 

dimensões 

(física e social) 

do espaço. 

- Compreender 

a função da 

descrição do 

espaço. 

- Criar texto 

oral de caráter 

argumentativo.  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 



 

14/08 O espaço na 

narrativa 

ficcional 

-Produzir 

descrição de 

espaço com 

finalidade 

definida.  

-Elaborar 

narrativa 

ficcional em 

que o espaço 

seja o elemento 

desencadeador 

da ação. 

 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

  

-Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

 

20/08 Texto 

informativo-

jornalístico: 

reportagem 

-Ler e 

interpretar 

textos 

informativo-

jornalísticos. 

Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura.  

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre as 

principais 

características do 

texto jornalístico. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 

21/08 Texto 

informativo-

jornalístico: 

reportagem 

-Aprofundar 

conhecimentos 

sobre textos 

jornalísticos. 

- Exercitar as 

habilidades 

necessárias à 

confecção de 

resumos 

(seleção, 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

inferência/ 

interpretação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 



síntese, 

generalização). 

- Depreender a 

estrutura e a 

progressão do 

assunto de um 

texto 

informativo.  

 

27/08 Aposto - Conceituar 

aposto. 

- Conhecer os 

tipos de aposto 

- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

inferir a regra 

da acentuação 

das palavras 

paroxítonas 

terminadas em 

i (s), us, ã (s), 

ao (s), um, n, 

om, on, ons.  

  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação.  

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 

28/08 Reportagem  - Retomar as 

características 

da reportagem. 

-Perceber 

semelhanças e 

diferenças 

entre 

reportagem e 

notícia (gênero 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre as 

diferenças e 

semelhanças entre 

reportagem e notícia.  

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

  

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 

 

 

 

 

 



estudado 

anteriormente). 

-Obter 

informações 

coerentes e 

suficientes 

para a 

produção da 

reportagem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/09 Reportagem -Produzir uma 

reportagem. 

- Compreender 

a importância 

do infográfico 

e das imagens 

nesse gênero 

textual. 

-Diagramar 

reportagem. 

-Apresentar 

reportagens 

emblemáticas e 

refletir sobre o 

problema. 

-Apresentar 

opinião e 

argumento.  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação.  

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/09 Teste de     



Literatura 

10/09 Texto 

normativo: 

Lei: estatuto 

da criança e do 

adolescente 

- Conhecer as 

características 

dos textos 

legais. 

- Ler e 

interpretar 

textos de 

artigos de uma 

lei. 

- Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura 

específicos 

para textos de 

consulta. 

- Utilizar a 

leitura de texto 

de lei para 

discutir e 

resolver 

problemas. 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

atividade em grupo. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 

11/09 Concordância 

verbal 

- Rever o 

conceito e a 

regra de 

concordância 

verbal. 

- Conhecer e 

aplicar 

algumas regras 

de 

concordância 

verbal. 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 



- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

inferir a regra 

de acentuação 

das palavras 

paroxítonas 

terminas em l, 

ei (s), r, x e os. 

17/09 Teste de  

Língua 

Portuguesa 

    

18/09 Leis e 

estatutos 

-Refletir sobre 

direitos e 

deveres como 

valores 

intrínsecos à 

democracia e 

ao exercício da 

cidadania. 

- Retomar as 

características 

comuns à 

maioria dos 

textos 

prescritivos. 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 

24/09 Leis e 

estatutos 

- Produzir 

texto (Estatuto) 

com linguagem 

e estrutura 

semelhante às 

dos textos 

legais 

- Produção de texto e 

atividade em grupo. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 -Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 



25/09 Avaliação 

Bimestral 

    

01/10 Revisão: 

Procedimentos 

de leitura: 

elementos da 

narrativa 

 - Ler e 

interpretar uma 

crônica. 

- Rever e 

sistematizar os 

elementos 

categoriais e os 

processos 

estruturadores 

da narrativa 

estudados até o 

momento. 

- Avaliar o uso 

de estratégias e 

procedimentos 

de leitura. 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre o tema. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

- Análise das colocações dos alunos e identificação da participação. 

02/10 Variação 

linguística 

- Observar os 

usos da língua 

e perceber a 

variação 

linguística. 

- Entender os 

conceitos de 

variação 

linguística, fala 

e registro. 

 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada, 

exercícios e debate 

sobre o tema. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

-Data show. 

- Análise das colocações dos alunos e identificação da participação. 

 

 

 

 



 
 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3º BIMESTRE DE 2018 -  7º ANO 

Professor: Luís Carlos Figueiredo Brandão 

Disciplina: Matemática 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

30/07 e 01/08 

 

▪ Volume e capacidade. 

▪ Radiciação. 

▪ Conjunto dos 

números racionais. 

▪ Medidas de tendência 

central. 

▪ Álgebra. 

▪ Equações de 1º grau. 

▪ Seções em sólidos 

geométricos. 

 

 

▪ Apresentar aos alunos 

os conteúdos a serem 

abordados no terceiro 

bimestre. 

 

▪ Leitura dinâmica da Apostila III 

do Anglo, apresentando aos 

alunos os conteúdos que serão 

abordados no terceiro bimestre. 

 

▪ Apostila Anglo. 

 

02/08 a 03/08 

 

 

▪ Volumes de 

poliedros. 

 

▪ Conceituar volume de 

um poliedro. 

▪ Calcular o volume de 

um cubo. 

▪ Exploração do conceito de 

volume como grandeza usada 

para medir o espaço ocupado por 

um poliedro, através da 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 



▪ Calcular o volume de 

um paralelepípedo. 

 

resolução de problemas 

propostas na apostila. 

▪ Retomada dos conceitos de cubo 

e paralelepípedo. 

▪ Organização dos alunos em 

grupos, para explorar as 

regularidades existentes no 

cálculo dos volumes de cubos e 

paralelepípedos. 

▪ Proposição e correção de 

exercícios sobre volumes de 

cubos e paralelepípedos, 

propostos na Apostila do Anglo. 

 

. 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

06/08 

 

▪ Unidades de medida de 

volume e capacidade. 

 

▪ Identificar as principais 

unidades de medida de 

volume. 

▪ Converter unidades de 

volume e de capacidade. 

 

 

▪ Estabelecimento das relações 

entre as principais unidades de 

medida de volume. 

▪ Abordagem da relação entre 

volume e capacidade. 

▪ Conversão entre as diversas 

unidades de volume e de 

capacidade, usando a tabela dos 

múltiplos e submúltiplos do 

metro cúbico. 

▪ Utilização da calculadora 

científica na realização dos 

cálculos com potência de 10 e 

notação científica. 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

07/08 a 08/08 

 

▪ Volumes de poliedros. 

   

▪ Lista de Exercícios. 



▪ Unidades de medida de 

volume e capacidade. 

▪ Resolver problemas 

envolvendo medidas de 

volume e capacidade 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XII, com 10 questões envolvendo 

volume de poliedros e unidades 

de medida de volume e 

capacidade. 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

09/08 

 

▪ Relações entre Música 

e Matemática. 

 

 

▪ Analisar 

matematicamente uma 

partitura musical, nas 

dimensões rítmicas, 

melódicas e 

harmônicas.  

 

▪ Leitura matemática da partitura 

musical da canção “Panis et 

Circensis”, dividindo a turma em 

três grupos: Ritmo, Melodia e 

Harmonia. 

 

 

 

▪ Partitura musical. 

▪ Roteiro da leitura 

matemática da partitura 

musical. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

13/08 

 

▪ Radiciação. 

 

▪ Identificar a radiciação 

como operação inversa 

da potenciação. 

▪ Calcular a raiz 

quadrada de números 

inteiros (quadrados 

perfeitos) e de números 

racionais, 

representados como 

fração de quadrados 

perfeitos. 

▪ Calcular o valor 

numérico de expressões 

numéricas envolvendo 

 

▪ Discussão entre as operações 

matemáticas e suas operações 

inversas: adição/subtração, 

multiplicação/divisão, 

potenciação/radiciação. 

▪ Abordagem do conceito da 

radiciação e seus principais 

elementos. 

▪ Exploração das propriedades da 

radiciação. 

▪ Resolução de exercícios, 

envolvendo expressões numéricas 

com radiciação.  

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Régua. 

. 

 



operações de 

radiciação. 

 

14/08 a 16/08 

 

▪ Radiciação. 

 

▪ Calcular a raiz 

quadrada de números 

inteiros e de números 

racionais, 

representados como 

fração de quadrados 

perfeitos. 

▪ Calcular o valor 

numérico de expressões 

numéricas envolvendo 

operações de 

radiciação. 

 

▪ Resolução e correção de 

exercícios propostos na Apostila 

III do Anglo, envolvendo cálculos 

de radiciação e expressões 

numéricas com radicais. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XIII, com dez expressões 

numéricas, envolvendo 

potenciação e radiciação. 

 

▪ Lista de Exercícios. 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Transferidor. 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

20/08 

 

▪ Volumes de poliedros. 

▪ Unidades de medida de 

volume e capacidade. 

▪ Radiciação. 

 

▪ Resolver problemas 

envolvendo medidas de 

volume e capacidade. 

▪ Identificar a radiciação 

como operação inversa 

da potenciação. 

▪ Calcular a raiz 

quadrada de números 

inteiros (quadrados 

perfeitos) e de números 

racionais, 

representados como 

fração de quadrados 

perfeitos. 

 

▪ Realização do Teste I de 

Matemática do 3º bimestre, com 

cinco questões abertas 

envolvendo o seguinte conteúdo: 

o Volume e Capacidade. 

o Expressões numéricas 

com radiciação. 

 

  

 

▪ Teste de Matemática. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Caneta. 

▪ Borracha. 

 



▪ Calcular o valor 

numérico de expressões 

numéricas com 

radiciação. 

 

21/08 a 23/08 

 

 

▪ O Conjunto dos 

Números Racionais. 

 

 

▪ Identificar os números 

naturais, inteiros e 

racionais. 

▪ Identificar uma dízima 

periódica como um 

número racional. 

 

▪ Abordagem histórica da 

sistematização dos conjuntos 

numéricos. 

▪ Sistematização dos conjuntos dos 

números naturais, inteiros e 

racionais. 

▪ Proposição do Listão XIV, com 

exercícios da Apostila Anglo, 

páginas 393, 394 e 454. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

27/08  

 

▪ Relações entre Música 

e Matemática. 

 

 

▪ Analisar 

matematicamente uma 

partitura musical, nas 

dimensões rítmicas, 

melódicas e harmônicas.  

 

▪ Apresentação dos alunos do 

trabalho abordando a leitura 

matemática da partitura musical 

da canção “Panis et Circensis”, 

nas dimensões do Ritmo, da 

Melodia e da Harmonia. 

 

 

 

▪ Partitura musical. 

▪ Roteiro da leitura 

matemática da partitura 

musical. 

▪ Caderno. 

▪ Quadro e pincéis. 

▪ Cartazes de cartolina. 

 

 

28/08 a 30/08  

 

▪ Medidas estatísticas: 

média, moda e 

mediana. 

 

▪ Identificar e calcular 

média, moda e mediana 

 

▪ Exploração das medidas de 

tendência central em contextos 

do cotidiano: numeração dos 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 



de um conjunto de 

dados numéricos. 

calçados, salários, notas de 

avaliações. 

▪ Sistematização dos conceitos de 

média, moda e mediana. 

 

▪ Calculadora. 

 

 

03/09 

 

 

▪ Medidas de tendência 

central: média, moda e 

mediana. 

 

 

▪ Calcular a média, a 

moda e a mediana de 

uma sequência de dados 

numéricos. 

 

 

▪ Atividade de análise da música 

“Estúpido Cupido”, com cálculo 

da média, moda e mediana da 

sequência dos números de sílabas 

dos versos da canção. 

▪ Utilização do software Geogebra 

para determinação da média, 

moda e mediana. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XV, com problemas envolvendo 

as medidas de tendência central. 

 

 

▪ Listas de Exercícios. 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ Geogebra. 

. 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

04/09 a 06/09 

 

▪ O uso de letras em 

Matemática. 

 

▪ Introduzir o uso de 

letras para expressar 

um elemento qualquer 

de uma sequência. 

▪ Criar expressões para 

leis de formação de 

contextos aritméticos e 

algébricos. 

 

 

▪ Divisão dos alunos em grupos, 

para realização das três situações 

propostas na Apostila do Anglo. 

▪ Exploração de contextos de 

sequências numéricas: modelo 

de mesas redondas, números de 

pessoas em uma reunião e 

número de cordas em uma 

circunferência. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

 



 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

10/09 

 

▪ Elementos de uma 

expressão algébrica.  

 

 

▪ Identificar os principais 

elementos de uma 

expressão algébrica. 

 

 

 

▪ Abordagem histórica do 

desenvolvimento da Álgebra. 

▪ Exploração dos principais 

elementos de uma expressão 

algébrica: termos, variáveis, 

coeficientes, partes literais e 

termos independentes. 

▪ Resolução dialogada das 

atividades e exercícios da 

Apostila. 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

. 

 

 

11/09 

 

▪ Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica. 

 

 

▪ Calcular o valor 

numérico de uma 

expressão algébrica. 

 

 

 

▪ Resolução de exercícios e tarefas 

de casa da Apostila III do Anglo. 

▪ Proposição do Listão do Brandão 

XVI, com problemas envolvendo 

elementos de uma expressão 

algébrica e valor numérico. 

 

 

▪ Listas de Exercícios. 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 

12/09 e 13/09 

 

▪ Redução de termos 

semelhantes. 

 

 

▪ Identificar termos 

semelhantes em uma 

expressão algébrica. 

▪ Reduzir os termos 

semelhantes de uma 

expressão algébrica. 

 

▪ Apresentação das técnicas de 

agrupamento e redução dos 

termos semelhantes de uma 

expressão algébrica. 

▪ Resolução de exercícios da 

Apostila. 

 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

 



 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 

 

17/09 e 18/09  

 

▪ Equação de 1º grau. 

 

 

▪ Resolver uma equação 

de 1º grau com uma 

incógnita. 

 

 

 

▪ Revisão das técnicas de 

resolução de uma equação de 

primeiro grau, destacando a 

utilização das operações inversas 

para isolar a incógnita em um dos 

membros da equação. 

▪ Estímulo à verificação dos 

resultados encontrados com o 

uso do aplicativo PhotoMath 

(aprendizagem móvel). 

 

 

▪ Apostila do Anglo. 

▪ Caderno. 

▪ Lápis. 

▪ Calculadora. 

▪ PhotoMath. 

 

 

19/09 e 20/09 

 

 

▪ Conteúdos 

matemáticos 

diversos, trabalhados 

neste ano e em anos 

anteriores. 

 

▪ Verificar a proficiência 

dos alunos nos 

conteúdos matemáticos 

trabalhados. 

▪ Acompanhar o 

desempenho da turma, 

comparando-o com 

outras turmas da Rede 

de Ensino. 

 

 

▪ Aplicação da Terceira Prova 

Anglo de 2018. 

 

▪ Prova Anglo. 

▪ Lápis. 

▪ Borracha. 

▪ Caneta. 

 

 

 

 

Data/Período 

 

Conteúdos Objetivos Procedimentos Didáticos 

 

Materiais 



 

24/09 a 29/09 

 

▪ Volumes de poliedros. 

▪ Unidades de medida 

de volume e 

capacidade. 

▪ Radiciação. 

▪ O Conjunto dos 

Números Racionais.  

▪ Medidas de tendência 

central: média, moda e 

mediana. 

▪ Elementos de uma 

expressão algébrica.  

▪ Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica. 

▪ Redução de termos 

semelhantes. 

▪ Resolução de uma 

equação de primeiro 

grau com uma 

incógnita. 

 

▪ Resolver problemas 

envolvendo medidas de 

volume e capacidade. 

▪ Identificar a radiciação 

como operação inversa 

da potenciação. 

▪ Calcular o valor 

numérico de expressões 

numéricas, com 

radiciação. 

▪ Identificar os números 

naturais, inteiros e 

racionais. 

▪ Calcular a média, a 

moda e a mediana de 

uma sequência de 

dados numéricos. 

▪ Identificar os principais 

elementos de uma 

expressão algébrica. 

▪ Calcular o valor 

numérico de uma 

expressão algébrica. 

▪ Reduzir os termos 

semelhantes de uma 

expressão algébrica. 

▪ Resolver uma equação 

de 1º grau. 

 

▪ Realização da Prova Bimestral de 

Matemática, com 10 questões 

abordando o seguinte conteúdo: 

o Volume e capacidade. 

o Radiciação. 

o Conjunto dos números 

racionais. 

o Medidas de tendência 

central. 

o Números racionais. 

o Expressões algébricas. 

o Valor numérico de 

expressões algébricas. 

o Redução de termos 

semelhantes. 

o Equação de 1º grau. 

 

▪ Prova de Matemática. 

▪ Lápis. 

▪ Caneta. 

▪ Borracha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano Bimestral - CEOP 

Disciplina: Música                                

Professor Breno Henrique Matias 

Turma: 7º ano 

 

Período Conteúdo Objetivos Procedimentos Materiais 

3º Bimestre Tropicalismo; 

 

Notas e acordes 

musicais; 

 

Interpretação de 

musical; 

 

Percepção musical 

auditiva; 

 

Executar 

instrumentos 

musicais e trabalhar 

a voz nas 

interpretações do 

repertório; 

 

✓ Apresentação coletiva 

de canções, 

✓ Estudo do 

Tropicalismo; 

✓ Trabalhar e conceituar 

notas musicais; 

✓ Tocar músicas em 

grupo; 

✓ Desenvolver a 

percepção musical 

auditiva. 

Estudar a canção: Panis et Circenses e pesquisar 

sobre o movimento Tropicalista, buscando 

conhecer seus principais nomes, o objetivo e o 

tipo de construção das canções. 

A outra canção será de livre escolha, tocada em 

pequenos grupos e fará parte da avaliação. 

Haverá avaliação prática onde a turma será 

dividida em grupos para a sua realização. Além 

deste instrumento avaliativo ocorrerá uma auto 

avaliação, análise de participação e do 

desenvolvimento de cada aluno. 

Instrumentos musicais 

(Flautas, violões e 

teclado). 

Letras e cifras musicais. 

Recursos de áudio e vídeo. 

Lápis, borracha e caderno 

de anotações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: Língua Inglesa 

Professor: Danilo Tomesani 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

02/08 Atividade lúdica em inglês 

Treinar a habilidade de 

audição com dinâmica 

conduzida em inglês. 

Condução da dinâmica The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

Lousa, cópia do jogo The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

09/08 

Vocabulário relacionado a 

compras e directions (pedir e 

dar instruções de como chegar 

a algum lugar na cidade). 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

66 a 70) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

16/08 

Prática de escrita, passado 

contínuo, expressões de 

quantidade. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

71 a 74) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

23/08 

Entrega dos textos da 

Avaliação de Interpretação de 

Texto.  Atividades de leitura e 

práticas orais. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Leitura guiada dos textos que serão 

objeto da avaliação. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

75 a 77) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Textos impressos; Livro Alive. 



30/08 

Vocabulário relacionado a 

saúde, sufixo –ness e verbos 

modais should, must e have to. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

80 a 85) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

06/09 
Avaliação de Interpretação de 

Texto. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Revisão e aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 
Materiais regulares de sala de aula. 

13/09 

Pronomes relativos who, that e 

which, introdução aos 

advérbios de frequência. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

86 a 91) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

20/09 

Exercícios de áudio; exercícios 

de revisão para a Avaliação 

Bimestral. 

Revisar o conteúdo do 

primeiro bimestre, prepara os 

alunos para a Avaliação 

Bimestral. 

Exercícios de revisão do conteúdo do 

bimestre. 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

27/09 Avaliações bimestrais.    

04/10 

Semana de segundas chamadas 

e recuperação, exibição de 

animação. 

Entreter, treinar leitura e 

escuta em inglês. 

Exibição da animação Sita Sings The 

Blues (áudio e legendas em inglês). 
Aparelho televisor na sala de aula. 

 

 



 

 

 

 

Disciplina: Educação Física 

Professor: Jorge Sebastião Batista 

3º bimestre / 2018 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

De 30/07 a 

14/10 

 

 

 

 

As Capacidades do 

Movimento Humano:  

 A Velocidade 

-Retomar o conceito de velocidade como forma 

de ativação do conhecimento prévio; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com a velocidade; 

-Conscientizar-se na necessidade de respeito aos 

próprios limites e às diferenças individuais 

(desempenho, biótipo, interesse, classe social etc.) 

no que se refere à capacidade velocidade. 

-Abordagem prática de vivências 

de atividades motórias, 

observando as respostas 

fisiológicas nas execuções de 

máxima rapidez de movimento 

que pode se alcançada nas 

atividades propostas. 

Vídeos 

Som 

Livro Anglo 

Caderno 

Bolas (desportos, 

plástico, borracha, 

grande pequenas...). 

Espaços: quadra, rua, 

pátio coberto, áreas 

verdes, salas de aula. 

Cordas 

Arcos 

Bastões 

 

As Capacidades do 

Movimento Humano:  

 Resistência 

cardiorrespiratória 

-Retomar o conceito de resistência 

cardiorrespiratória; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com a resistência cardiorrespiratória; 

-Conscientizar-se na necessidade de respeito aos 

próprios limites e às diferenças individuais no que 

se refere à resistência cardiorrespiratória. 

- Abordagem prática de vivências 

de atividades motórias, 

observando as respostas 

fisiológicas nas execuções de 

número excessivo de repetições 

de uma atividade fatigante de 

baixa intensidade, porém de longa 



duração. 

As Capacidades do 

Movimento Humano:  

 Resistência muscular 

-Retomar o conceito de resistência muscular 

como forma de ativação do conhecimento prévio; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com a resistência muscular; 

-Conscientizar-se na necessidade de respeito aos 

próprios limites e às diferenças individuais no que 

se refere à resistência muscular. 

- Abordagem prática de vivências 

de atividades motórias, 

observando as respostas 

fisiológicas nas execuções que 

permite a repetição de 

movimentos no maior tempo 

possível com a mesma eficiência. 

As Capacidades do 

Movimento Humano:  

 Potência muscular 

-Retomar o conceito de potência muscular como 

forma de ativação do conhecimento prévio; 

- Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com a potência muscular; 

-Conscientizar-se na necessidade de respeito aos 

próprios limites e às diferenças individuais no que 

se refere à potência muscular. 

-Abordagem prática de vivências 

de atividades motórias, 

observando as respostas 

fisiológicas das execuções dos 

movimentos de braços e pernas 

ou de objetos (bolas, pesos, 

discos...) com velocidade 

máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Língua Portuguesa 

Professora: Celina Gontijo  

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDO OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

30/07 Elementos da 

narrativa 

(personagem, 

foco narrativo, 

enredo) 

-Ler e 

interpretar 

texto narrativo 

complexo 

-Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura. 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de texto. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

31/07 Elementos da 

narrativa 

(personagem, 

foco narrativo, 

enredo) 

- Aprofundar 

conhecimentos 

sobre 

elementos 

categoriais da 

narrativa. 

-Aplicar 

conhecimentos 

teóricos na 

leitura e 

interpretação 

de um texto. 

 

- Aula expositiva e 

exercícios de 

fixação. 

- Produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

  

06/08 Adjunto 

Adnominal  

-Caracterizar 

as classes de 

palavras que se 

ligam ao 

substantivo. 

- Conhecer as 

características 

e a função do 

- Aula expositiva e 

exercícios de 

fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 



adjunto 

adnominal.  

 

07/08 Adjunto 

Adnominal 

- Diferenciar 

adjunto 

adnominal e 

predicativo do 

sujeito. 

- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

identificar 

palavras com 

sílabas 

finalizadas em 

p, t, d, f, c, g e 

m. 

 

- Aula expositiva, 

leitura e exercícios 

de fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 

13/08 O espaço na 

narrativa 

ficcional 

- Perceber o 

espaço como 

elemento 

fundamental do 

texto narrativo. 

- Perceber as 

dimensões 

(física e social) 

do espaço. 

- Compreender 

a função da 

descrição do 

espaço. 

- Criar texto 

oral de caráter 

argumentativo.  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 



 

14/08 O espaço na 

narrativa 

ficcional 

-Produzir 

descrição de 

espaço com 

finalidade 

definida.  

-Elaborar 

narrativa 

ficcional em 

que o espaço 

seja o elemento 

desencadeador 

da ação. 

 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

produção de uma 

narrativa. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

  

-Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

 

20/08 Texto 

informativo-

jornalístico: 

reportagem 

-Ler e 

interpretar 

textos 

informativo-

jornalísticos. 

Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura.  

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre as 

principais 

características do 

texto jornalístico. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 

21/08 Texto 

informativo-

jornalístico: 

reportagem 

-Aprofundar 

conhecimentos 

sobre textos 

jornalísticos. 

- Exercitar as 

habilidades 

necessárias à 

confecção de 

resumos 

(seleção, 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

inferência/ 

interpretação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 



síntese, 

generalização). 

- Depreender a 

estrutura e a 

progressão do 

assunto de um 

texto 

informativo.  

 

27/08 Aposto - Conceituar 

aposto. 

- Conhecer os 

tipos de aposto 

- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

inferir a regra 

da acentuação 

das palavras 

paroxítonas 

terminadas em 

i (s), us, ã (s), 

ao (s), um, n, 

om, on, ons.  

  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação.  

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 

28/08 Reportagem  - Retomar as 

características 

da reportagem. 

-Perceber 

semelhanças e 

diferenças 

entre 

reportagem e 

notícia (gênero 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre as 

diferenças e 

semelhanças entre 

reportagem e notícia.  

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

  

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma.  

 



estudado 

anteriormente). 

-Obter 

informações 

coerentes e 

suficientes para 

a produção da 

reportagem. 

  

03/09 Reportagem -Produzir uma 

reportagem. 

- Compreender 

a importância 

do infográfico 

e das imagens 

nesse gênero 

textual. 

-Diagramar 

reportagem. 

-Apresentar 

reportagens 

emblemáticas e 

refletir sobre o 

problema. 

-Apresentar 

opinião e 

argumento.  

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação.  

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

- Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

04/09 Teste de 

Literatura 

    

10/09 Texto 

normativo: 

Lei: estatuto 

da criança e do 

adolescente 

- Conhecer as 

características 

dos textos 

legais. 

- Ler e 

interpretar 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

atividade em grupo. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno.  

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 



textos de 

artigos de uma 

lei. 

- Praticar 

estratégias e 

procedimentos 

de leitura 

específicos 

para textos de 

consulta. 

- Utilizar a 

leitura de texto 

de lei para 

discutir e 

resolver 

problemas. 

 

11/09 Concordância 

verbal 

- Rever o 

conceito e a 

regra de 

concordância 

verbal. 

- Conhecer e 

aplicar 

algumas regras 

de 

concordância 

verbal. 

- Desenvolver 

o 

conhecimento 

da ortografia: 

inferir a regra 

de acentuação 

das palavras 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 



paroxítonas 

terminas em l, 

ei (s), r, x e os. 

17/09 Teste de  

Língua 

Portuguesa 

    

18/09 Leis e 

estatutos 

-Refletir sobre 

direitos e 

deveres como 

valores 

intrínsecos à 

democracia e 

ao exercício da 

cidadania. 

- Retomar as 

características 

comuns à 

maioria dos 

textos 

prescritivos. 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

exercícios de 

fixação. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 

- Identificação da  

participação de cada aluno frente às tarefas  

sugeridas para a turma. 

 

24/09 Leis e 

estatutos 

- Produzir texto 

(Estatuto) com 

linguagem e 

estrutura 

semelhante às 

dos textos 

legais 

- Produção de texto e 

atividade em grupo. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

 -Avaliação das produções  

textuais dos alunos. 

 

25/09 Avaliação 

Bimestral 

    



01/10 Revisão: 

Procedimentos 

de leitura: 

elementos da 

narrativa 

 - Ler e 

interpretar uma 

crônica. 

- Rever e 

sistematizar os 

elementos 

categoriais e os 

processos 

estruturadores 

da narrativa 

estudados até o 

momento. 

- Avaliar o uso 

de estratégias e 

procedimentos 

de leitura. 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada e 

debate sobre o tema. 

- Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

- Análise das colocações dos alunos e identificação da participação. 

02/10 Variação 

linguística 

- Observar os 

usos da língua 

e perceber a 

variação 

linguística. 

- Entender os 

conceitos de 

variação 

linguística, fala 

e registro. 

 

 

- Aula expositiva, 

leitura 

compartilhada, 

exercícios e debate 

sobre o tema. 

-Apostila, 

lápis, 

borracha e  

caderno. 

-Data show. 

- Análise das colocações dos alunos e identificação da participação. 

 

 


