
 

 

 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus 

egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSORA TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 

ARTE GISELLE BASTOS 7ºA / 7ºB  10/Out a 12 Dez 1h aula semanal  
 

EMENTA 4º BIMESTRE 

A disciplina de Arte contempla o estudo do fenômeno artístico a partir de uma perspectiva histórico-social e sua vinculação ao espaço 

educativo. Por meio de um olhar dialógico, a disciplina propõe uma incursão no universo multifacetado das diversas linguagens artísticas 

e suas formas de expressão, privilegiando o exame de conceitos, teorias e abordagens que estruturam este campo do saber. 

A proposta norteia o ver, fazer e contextualizar e é sob esse viés que atualmente a Arte é direcionada em sala de aula e principalmente com 

relação a fruição, não de contemplação apenas estética, mas para um pensamento de percepções e análises minuciosas de leituras visuais 

bem como da valorização do sentir diante das emoções individuais expressadas nas atividades. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

Ampliar o repertório imagético, estimular a criatividade, oportunizar a expressividade imaginária, sensibilização por meio da fruição da 

Arte e leituras de imagens (elementos visuais, técnicas associadas a biografia dos artistas). 

 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Percepção de que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz e permite. A Arte pode manifestar o processo criativo humano, mas é na 

elaboração que percebemos as complexidades e isso nos remete a quão amplo e magnífico é o processo criativo de Deus em tudo que Ele 

fez, faz e fará pelas vidas neste planeta. O esforço é um dos eixos para se obter bons resultados em tudo que fazemos. 

 

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

1ª – 10/Out Capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira 

Páginas 62,63, 64 e 65 

 

 

(Obs: postar no e-class a P1 para o 

aluno ter tempo de providenciar.) 

- Contextualização e apreciação do conteúdo por meio de histórias do 

povo brasileiro e seus artistas   

 

TAREFA 1 (5,0 pontos) – Atividade - Exercícios da página 67 a 69 – 

Capítulo 8 da apostila 

Obs: Postar no e-class o trabalho terminado até o dia 7 Nov. 

 

2ª - 17/Out  

P1 – Atividade – Entregar em sala até dia 

17 de Outubro, uma releitura de alguma 

obra de arte a sua escolha (antes de fazer leia 

as páginas do capitulo 11 de 95 a 98 e faca 

a releitura na página 99 da apostila ou em 

tela ou sulfite se for melhor para você, poste 

foto no e-class dos exercícios até o dia 

21/Out. 

 

P1 – Atividade – Entregar em sala até dia 17 de Outubro, uma releitura 

de alguma obra de arte a sua escolha (ante sde fazer leia as páginas do 

capitulo 11 de 95 a 98 e faça a releitura na página 99 da apostila ou em 

tela ou sulfite se for melhor para você, poste foto no e-class dos 

exercícios terminados até o dia 21/Out. 

3ª - 24/Out Capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira 

Páginas 64 e 65 

 

- Contextualização e apreciação: Fazer exercícios da página 68 e 69 

 

 

4ª - 31/Out Capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira 

Páginas 69, 70 

 Visita a museus virtuais mostrando um pouco da Arte Colonial no Brasil 

 

Lembrar no e-class (para vistar as apostilas) 

Atividade – Fazer: exercícios do capítulo 8 

5ª - 07/Nov Capítulo 9 – Arte Colonial Brasileira 

Páginas 70 e 71 

Atividade s da apostila das páginas de 72 

 

 

6ª - 14/Nov P2 – SEMANA DE REVISÃO PARA P2 

Capítulo 7 – O Romântico na Arte  

(grifar as apostilas com eles em aula) 

 

- Contextualização e apreciação: páginas 68 (fazer o vaso/mosaico) 

 

TAREFA 2 (5,0 pontos) – Atividade - Exercícios da páginas 74 a 79 – 

Capítulo 9 da apostila. Obs: Postar no e-class o trabalho terminado até o 

dia 14 Nov. 

 

 

 

7ª - 21/Nov 
 

P2 – Conteúdos dos capítulo 8 – Arte 

Colonial Brasileira - (pag. 62 a 66)  

  

P2 – Conteúdos dos capítulo  8 – Arte Colonial Brasileira - (pag. 62 

a 66) 

 
Colégio Adventista Jardim dos Estados- Caje 

Muito além do Ensino 



  

- Aplicação da Prova escrita com questões objetivas 

8ª - 28/Nov Revisão para Reavaliação – Conteúdos 

dos capítulos capítulo 8 – Arte Colonial 

Brasileira - (pag. 62 a 66)  

- Revisão para Reavaliação. 

capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira - (pag. 62 a 66) 

9ª - 05/Dez Reavaliação de Arte –  

Conteúdos dos capítulo 8 – Arte Colonial 

Brasileira - (pag. 62 a 66)  

Reavaliação – Conteúdos capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira - (pag. 

62 a 66)  

 

10ª - 12/Dez Reavaliação e fechamento das notas do 

Bimestre 

 

Reavaliação e fechamento das notas do Bimestre 

 

   

Além da utilização do livro didático, as aulas serão compostas por imagens de outras obras de arte, vídeos e fotografias não presentes 

no livro para ampliar o repertório imagético, bem como a contextualização dos períodos na história em que a Arte percorre, 

oportunizando a ampliação do reconhecimento e valorização da cultura a qual estamos inseridos. 

 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 Trabalho (10,0) = Prática: Trabalho para compor a nota da P1: (Atividade prática – 10,0 cada uma de participação)  

 

P1 – Atividade – Entregar em sala até dia 17 de Outubro, uma releitura de alguma obra de arte a sua escolha (ante sde fazer leia as 

páginas do capitulo 11 de 95 a 98 e faça a releitura na página 99 da apostila ou em tela ou sulfite se for melhor para você, poste foto 

no e-class dos exercícios terminados até o dia 21/Out. 

 

P2 Prova Escrita (10,0) = Conteúdo: P2 – Conteúdos dos capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira - (pag. 62 a 66)  

Aplicação da P2, prova escrita com questões objetivas. 

 

Tarefas (tarefa 1 =5,0 + tarefa 2 = 5,0 pontos) = Total 10.0 pontos 

 

TAREFA 1 (5,0 pontos) – Atividade - Exercícios da página 67 a 69 – Capítulo 8 da apostila 

Obs: Postar no e-class o trabalho terminado até o dia 7 Nov. 

 

TAREFA 2 (5,0 pontos) – Atividade - Exercícios da páginas 74 a 79 – Capítulo 9 da apostila.  

Obs: Postar no e-class o trabalho terminado até o dia 14 Nov. 

Obs importante: Aqueles alunos que não tem a apostila, terão que tirar xeroz para poder acompanhar toda a matéria e as 

atividades. 

 

PS (10,0) = Prova substitutiva  - Conteúdo: Reavaliação de Arte 

P2 – Conteúdos dos capítulo 8 – Arte Colonial Brasileira - (pag. 62 a 66)  

 

 

 
 



 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e 

profissional de seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Ciências Vane Maria Moura Réa 7ºano 03/10 a 16/12 3h/a 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A disciplina de Ciências tem como objetivo a construção do conhecimento através de uma abordagem integrada dos 
aspectos físicos, químicos e biológicos, influenciado por questões sociais, políticas, econômicas, culturais e éticas 
passando por revisões, retificações e novas propostas de estudos. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Entender que o sistema respiratório e cardiovascular trabalha de forma integrada para realizar as trocas gasosas 
necessárias à nossa sobrevivência. 

 Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira 
como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva 
e para a erradicação de doenças. 

 Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de 
indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de 
doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à 
saúde. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Identificar a presença de um Deus criador, que mantém a vida e toda a complexidade do Universo, notabilizando um 
planejamento inteligente e absoluto. 

 

DATA/AULA  CONTEÚDOS  
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

PREVISTAS 

03 a 07/10 Cap. 10 - O que ocorre em nosso corpo 

quando respiramos 

 

Aula 1: Assistir ao vídeo Sistema Respiratório pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU. 
 
Aula 2: Apresentar os órgãos que compõem o sistema 
respiratório através do PowerPoint. 
 
Aula 3: Pesquisa em grupo pelo celular: Qual a importância da 
respiração?  Qual componente do ar é importante para o nosso 
corpo?  Qual a diferença entre o ar que entra no nosso corpo e 
o ar que sai? Como este gás consegue chegar a todas as 
partes do nosso corpo?  Qual gás é eliminado do corpo através 
da expiração?  
 
Instrução sobre o Projeto Garage Sale – (3,0 pontos) 
 
Tarefa: Exercícios das páginas 7 a 9 
 

10 a 14/10 Cap. 10 - O que ocorre em nosso corpo 

quando respiramos 

 
 
 

Aula 1: Feriado 12/10 
 
Aula 2: Utilizar o PowerPoint para apresentar as imagens 
referentes a pequena e a grande circulação. 
Prática - Contabilizando os batimentos cardíacos. 
 
Aula 3: Trabalho em grupo (5,0 pontos). Dividir os alunos em 
grupos, utilizar massa de modelar para fazer um coração 
aberto mostrando os átrios, ventrículos, válvulas e a pequena e 
grande circulação. 
 
Apresentação dos resultados da Pesquisa Garage Sale. 
Tarefa: Exercícios das páginas 13 e 14 
 

17 a 21/10 Cap. 10 - O que ocorre em nosso corpo 

quando respiramos 

 

 Aula 1:Assistir ao vídeo sobre a composição do sangue, 
acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Av5rjwxTUW4 
Registrar no caderno os elementos figurados do sangue. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU
https://www.youtube.com/watch?v=Av5rjwxTUW4


Aula 2: Trabalhar o VOCÊ SABIA? da página 7 intitulado 
“Importância de uma dieta rica em ferro”. 
Vilões x Sistema Respiratório / Vilões x Sistema 
Cardiovascular. 
 
Aula 3: Revisão de conteúdos 
 
Tarefa:  Fazer as atividades de número 9 a 12 das páginas 13 
e 14. 
 

24 a 28/10 Prova P1 

Introdução ao - Cap. 11 Firewall do 

organismo humano 

 

Aula 1:Assistir ao vídeo: Como o corpo reage ao ataque de 
microrganismos? 
https://www.youtube.com/watch?v=kfWLJcNKQtg 
 
Aula 2: Pesquisar :a reação antígeno x anticorpo. 
Elaborar um mapa mental sobre antígeno e anticorpo. 
 
Aula 3: Apresentação dos tipos de anticorpos presentes no 
organismo pelo PowerPoint 
Tarefa: Exercícios das páginas 23 e 24 
 

31/10 a 
04/11 

Cap. 11 Firewall do organismo humano 

 
 

Aula 1: Feriado 02/11 
 
Aula 02: Assistir ao vídeo sobre o SISTEMA IMUNOLÓGICO 
acessando o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ILG3gbAzlMa  
Relacionar as principais doenças já combatidas pela vacinação 
no Brasil. 
 
Aula 03: Trabalhar o TEXTO COMPLEMENTAR da página 23 
intitulado “Um pouquinho de sujeira faz bem”. 
Distribuir xerox do sistema imunológico para os alunos 
identificarem o processo de inflamação, cicatrização e 
proteção. 
 
Tarefa Avaliativa: Questões no CPBProvas (5,0 pontos) 
 

07 a 11/11 Cap. 12 A ciência na proteção da saúde 

 

Aula 1:Assistir ao vídeo sobre a Covid-19 através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UeQyLgn_M2c  
Pesquisar outras doenças causadas por vírus, bactérias e 
protozoários. 
 
Aula 2: Ler TEXTO COMPLEMENTAR da página 44 intitulado 
“Cuidar das gestantes é cuidar do futuro”.  
Pesquisa pelo celular sobre saneamento e desnutrição. Formar 
grupos para apresentarem as conclusões das pesquisas. 
 
Aula 3: Pesquisa para a elaboração e apresentação do Jornal 
Interativo CAJENews (Nota da P2) 
 
Tarefa: Preparar a apresentação do Jornal interativo - 
CAJENews. Finalizar a pesquisa. 
Correção de exercícios 
 
 

14 a 18/11 Cap. 12 A ciência na proteção da saúde 

 
  

Aula 1: Assistir ao vídeo sobre Nova Tecnologia no tratamento 
do pâncreas no link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/nova-
tecnologia-e-usadapara-tratar-cancer-do-pancreas-no-brasil/ 
 
Aula 2: Relacionar os avanços tecnológicos no diagnóstico de 
doenças, tais como a evolução desde o raio X usado até hoje, 
passando pela tomografia, ressonância magnética e nano 
biotecnologia. 
 
Aula 3: Formar grupos para finalizar a apresentação do Jornal 
Interativo CAJENews 
 
Tarefa: Realizar os exercícios 4 a 6 e 8 da página 49. 

https://www.youtube.com/watch?v=kfWLJcNKQtg
https://www.youtube.com/watch?v=UeQyLgn_M2c


21 a 25/11 Prova P2 Apresentação do Jornal interativo CAJENews 

30/11 a 
02/12  

Revisão para Reavaliação Aula 1: Revisão Capítulo 10 
Aula 2: Revisão Capítulo 11 
Aula 3: Revisão Capítulo 12 

05 a 09/12 Reavaliação  

12 a 16/12 Bloco de Estudos  

 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

 
Prova P1 - Capítulo 10 - O que ocorre em nosso corpo quando respiramos. 
Prova P2 - Capítulo 11 - Firewall do organismo humano. / Cap. 12 A ciência na proteção da saúde. “Jornal CAJENews” 
Tarefa 1 (5,0) – Garage Sale 
Tarefa 2 (5,0) – Questões no CPBProvas 
Reavaliação: Capítulo 10 - O que ocorre em nosso corpo quando respiramos / Capítulo 11- Firewall do organismo 
humano/ Cap. 12 A ciência na proteção da saúde. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Ensino Religioso Wagner Aguiar 7º Ano A e B 03/10 a 14/12/2022 2 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A disciplina de Ensino Religioso tem como objetivo geral ampliar a cultura religiosa do aluno, promover a reflexão e incentivar o 
desenvolvimento pessoal. Também focaliza que o discente escolha valores positivos; a vida e os ensinos de Jesus Cristo; o amor de 
Deus pela humanidade, no contexto do conflito entre o bem e o mal e, por fim, a importância da espiritualidade na vida humana. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Compreender que a morte de Jesus na cruz do calvário nos dá esperança de salvação; 

 Reconhecer que a ressurreição de Cristo foi real e abriu a porta da vida eterna para quem O aceitar; 

 Saber que assim como Cristo subiu ao Céu, vitorioso, Ele irá retornar. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Utilizar os princípios ensinados nas histórias bíblicas para que o discente reflita e decida ter princípios nobres, que 
nortearão suas escolhas nos dilemas da vida, levando em conta sua responsabilidade para com o próximo e consigo 
mesmo diante de Deus. 

.  
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

3 a 7/10  *Introdução do 4º Bimestre 
*Apresentação do Cap. 13 – “As aparências 
enganam” 

 Aula 1: Apresentação macro do 4º bimestre: abrangência, 
princípios e valores. 

 Aula 2: Aula expositiva do capítulo 13 – Pág. 97 a 100. 
 

13 e 14/10 * Exercícios do Cap. 13  Aula 1: Realização interativa dos exercícios do capítulo 13 – Pág. 
100 a 102. 

17 a 21/10 *Apresentação do Cap. 14 – “SOS de Deus”  Aula 1: Aula expositiva do capítulo 14 – Pág. 103 a 106. 

 Aula 2: Aula expositiva do capítulo 14 – Pág. 103 a 106. 

24 a 28/10 * Exercícios do Cap. 14 
*P1  

 Aula 1: Realização interativa dos exercícios do capítulo 14 – Pág. 
107 a 111. 

 Aula 2: Aplicação da P1. 

31 a 4/11 * Correção da P1 
*Apresentação do Cap. 15 – “Talentos & 
Cia” 

 Aula 1: Correção da P1. 

 Aula 2: Aula expositiva do capítulo 15 – Pág. 112 a 115. 

7 a 11/11 *Apresentação do Cap. 15 – “Talentos & 
Cia” 
* Exercícios do Cap. 15 

 Aula 1: Aula expositiva do capítulo 15 – Pág. 112 a 115. 

 Aula 2: Realização interativa dos exercícios do capítulo 15 – Pág. 
116 a 120. 

14 a 18/11 *Apresentação do Cap. 16 – “Amar é viver” 
 

 Aula 1: Aula expositiva do capítulo 16 – Pág. 121 a 124. 
 

21 a 25/11 *P2 
*Correção da P2 
 

 Aula 1: Aplicação da P2. 

 Aula 2: Correção da P2. 

28/11 a 2/12 *Aulas extras  Aula 1: Temas escolhidos pelos alunos em pesquisa realizada no 
começo do 1º bimestre. 

 Aula 2: Temas escolhidos pelos alunos em pesquisa realizada no 
começo do 1º bimestre. 

5 a 9/12 *Reavaliação  Aula 1: Recapitulação dos conteúdos estudados. 

 Aula 2: Aplicação da Reavaliação. 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

 P1 – 4º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Capítulos 13, 14 – Tema + exercícios. Páginas 97 a 111. 

 P2 – 4º Bim - Valor: 10,0 – Conteúdo: Capítulos 15, 16 – Tema + exercícios. Páginas 112 a 128. 
 

 Tarefa 1 – 4º Bim – Valor: 5,0 – Realização dos exercícios dos capítulos 13 a 16. 
- Responder aos exercícios dos capítulos do bimestre, sejam eles por solicitação via e-class ou realização junto com 
o professor em sala de aula. Cada capítulo respondido ou não, receberá o “visto” do professor a fim de verificação e 
lançamento da nota correspondente a quantidade de exercícios realizados. 

 Tarefa 2 – 4º Bim – Valor: 5,0 – Realização de trabalho sobre o tema Criacionismo. 
- Elaborar em grupo um cartaz ou maquete com o tema da semana de oração sobre o Criacionismo. O trabalho será 
exposto na escola durante a semana de oração e não será necessário apresentação oral do trabalho. 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  
    



 
 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões 

éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus egressos. 

 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  FABIO ARAUJO 7º ANO EFII 03/10 a 14/12/2021  
 

EMENTA 4º BIMESTRE  
A disciplina de educação física tem o papel de estimular/aprender sobre atividade física, exercícios físicos e os esportes no geral, melhorando assim as capacidades 
físicas e motoras, usando jogos, brincadeiras e as competições como forma desenvolvimento corporal e intelectual.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 
 Entender a atividade física como um aspecto importante para o desenvolvimento da qualidade de vida. 

 Compreender situações discriminatórias diante da pluralidade de manifestações das diversas culturas, expressando sua opinião de forma clara, ordenada e 
objetiva frente às situações de injustiça e preconceito. 

 Repetir atitudes de respeito mútuo e cooperação, buscando solucionar os conflitos entendendo-os como possibilidades de aprendizagem. 

 Vivenciar e praticar a modalidade Futsal tanto no aspecto teórico como prático. 

 Compreender como funciona a Copa do Mundo, sistema de disputa por chave e principais características  

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Comparar a realidade de mundo com os valores bíblicos- cristãos que predomina a filosofia da escola e estimular os cuidados com a saúde corporal. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

04/10/2022 

Jogos cooperativos 

Pega-pega congela com condução 
 

Selecione um aluno para ser o pegador. Os demais devem se espalhar 
pela quadra, cada um com uma bola. Os participantes fogem e um aluno 
vai atrás deles segurando a bola com as mãos. Quando os fugitivos forem 
pegos, eles precisam parar com as pernas abertas e só podem ser salvos 
quando um colega conduzir a bola que está em sua mão, com os pés, 
entre as pernas do companheiro paralisado. 

06/10/2022 
Jogos cooperativos 

Jogo da velha humano 
 

A turma deverá ser dividida em duas equipes. O primeiro aluno de cada 
coluna, ao som do apito, vai conduzir a bola entre cones até o local que 
estiver disposto o jogo da velha, que pode ser feito com 9 arcos. Ao 
chegar no jogo da velha, o aluno precisa deixar o colete que representa a 
cor da sua equipe em uma casa do jogo da velha. A regra é a mesma da 
brincadeira original feita no papel. Ao final, a equipe que completar as 
linhas do jogo vence. 

13/10/2022 
Jogos cooperativos 

Jogo dos 10 passes 
 

Divida os alunos em duas equipes e coloque uma bola em jogo. O objetivo 
da atividade é que a equipe troque 10 passes entre si sem que o 
adversário intercepte a bola. Cada vez que isso ocorrer, o time marca um 
ponto. 

18/10/2022 
Jogos cooperativos 

Matemática do futebol 
 

Monte dois grupos, peça que fiquem sentados e dê um número a cada 
aluno. Faça uma pergunta de matemática, não muito complicada, como 
3+5. Os números correspondentes à resposta (no caso, 8) devem 
levantar, pegar a bola, conduzi-la por um caminho de cones e passar para 
o próximo número correspondente, que se levantará, dominará a bola e 
realizará a mesma tarefa. A equipe que receber o passe primeiro marca 
ponto. 

20/10/2022 
Jogos cooperativos 

Hand-fut-gol 
 

A atividade de hand-fut-gol exige o uso de uma bola e coletes de duas 
cores diferentes para formar os times. Após a formação das duas equipes 
opostas, os seus jogadores começarão a passar a bola usando as mãos até 
que cheguem próximo à trave. Assim que estiverem perto de fazer o gol, 
deverão usar a cabeça ou o voleio. 
 

25/10/2022 Prova Prática 
P1: Análise de desenvolvimento pratico dos alunos: critérios conhecimento e domínio da 
modalidade coletiva trabalhado durante o decorrer deste bimestre 

27/10/2022 

Aula teórica: Futebol de campo 

 História  

 Fundamentos  

 Regras  
Lista de exercícios: Futebol de campo 
01 

Este conteúdo será desenvolvido nos princípios básicos de interação, 
autonomia e cooperação tendo como base as atividades básicas: 
Slides e apostila   
 
Realização de atividades escritas disponíveis no E-Class. 

01/11/2022 

Jogos cooperativos 

Jogo dos 2 setores 
 

Times contendo 6 jogadores cada utilizarão os coletes coloridos e uma 
bola para atuar na quadra, que será dividida em dois setores. As equipes 
vão se enfrentar e realizar um jogo de 3 contra 3 para que a bola passe 
pelo outro setor e seja marcado o ponto. Antes de fazer o passe, o grupo 
terá de dar pelo menos 3 passes entre si. 
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03/11/2022 
Jogos cooperativos 

Jogo dos 10 passes 
 

Divida os alunos em duas equipes e coloque uma bola em jogo. O objetivo 
da atividade é que a equipe troque 10 passes entre si sem que o 
adversário intercepte a bola. Cada vez que isso ocorrer, o time marca um 
ponto. 

08/11/2022 

Aula teórica: Futebol de campo 

 Copa do mundo  

  Estádios e tabela de 
jogos 

Lista de exercícios: Futebol de 
campo 02  

Este conteúdo será desenvolvido nos princípios básicos de interação, 
autonomia e cooperação tendo como base as atividades básicas: 
Slides e apostila   
 
Realização de atividades escritas disponíveis no E-Class. 

10/11/2022 
Jogo coletivo 

2 gols ou 5 minutos 

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles irão jogar futsal, 
baseado nas regras oficiais da modalidade  

17/11/2022 
Jogo coletivo 

2 gols ou 5 minutos 

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles irão jogar futsal, 
baseado nas regras oficiais da modalidade  

22/11/2022 

Aula teórica: Futebol de campo 

 História  

 Fundamentos  
 Regras  

Revisão: Este conteúdo será desenvolvido nos princípios básicos de 
interação, autonomia e cooperação tendo como base as atividades 
básicas: 
Slides e apostila   
 

24/11/2022  P2 PROVA TEÓRICA:  Com questões de múltipla escolha. 

29/11/2022 
Correção da P2  

 

Esclarecimento da avaliação; 
Dia recreativo de socialização com momento lúdico - analise 
comportamental   dos alunos. 

01/12/2022 
Jogo coletivo 

2 gols ou 10 minutos 
Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles irão jogar futsal, 
baseado nas regras oficiais da modalidade  

06/12/2022  Reavaliação PROVA TEÓRICA: com 12 questões de múltipla escolha. 

08/12/2022 
Jogo coletivo 

2 gols ou 10 minutos 

Divisão da turma em equipes de 5 jogadores, onde eles irão jogar futsal, 
baseado nas regras oficiais da modalidade  

   

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (10.00) = análise prática do desempenho das aulas em quadra  

P2 (10.00) = Conteúdo: Futsal e Futebol de Campo (Prova) 
Tarefas/Trabalho (10.00) = lista de exercícios disponível no CPB Prova  
Prova de reavaliação: conteúdo – futebol de campo, fundamentos, regras, e copa do mundo 

 



 
 

 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de seus 

egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORÁRIA 
ESPANHOL Katherine Herrera 7°ano F-II - A/B 03/10 a 14/12/2021 11h/a 

 

EMENTA 4º BIMESTRE 
Buscar-se-á fazer da Língua Espanhola não uma matéria escolar a ser aprendida, mas um modo de interferir, de forma positiva, na 
relação dos estudantes com a própria língua, especialmente a escrita, dada a familiaridade que mantém com a Língua Portuguesa. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 
 Identificar e utilizar expressões que indicam obrigação, permissão e localização. 
 Aplicar vocabulário referente aos meios de transporte. 

 Empregar corretamente o uso dos verbos viajar, haber, tener e suas diferenças. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Devemos conduzir o aluno a se ver e a “constituir-se como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao 
reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006, p. 133). 

 

DATA/AULA CONTEÚDOS 
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

PREVISTAS 

03/10/22 a 
07/10/22 

“Mis vacaciones, comprensión del 
texto, género textual: Panel de vuelo”. 

• Leitura do diálogo “Las vacaciones”; 
• Tarefa: Resolução de questões pág. 97, 98 e 99. 

10/10/22 a 
14/10/22 

Semana cheia.   

17/10/22 a 
21/10/22 

“Verbo viajar, pretérito perfecto compuesto, 
diferencias entre haber y tener”. 

• Apresentação de slides. 
• Tarefa: Resolução de questões Pág 107, 108 e 109. 

24/10/22 a 
28/10/22 

PR1: “Mis vacaciones, comprensión del 
texto, género textual: Panel de vuelo; 
nuevas palabras: Medios de transporte; 
verbo viajar, pretérito perfecto compuesto, 
diferencias entre haber y tener”. 

• Avaliação impressa ou em anexo, com questões de 
múltipla escolha podendo conter questão dissertativa. 

31/10/22 a 
04/11/22 

“Género textual: Agenda, rutinas 
diárias”. 

• Leitura do texto: “Agenda” 
• Tarefa:  Exercícios da pág. 114. 

07/11/22 a 
11/11/22 

“Uso de los porqués, numerales ordinales”. • Vídeo relacionado com o tema. 
• Tarefa: Resolução de questões das páginas 119, 
120 e 121. 

14/11/22 a 
18/11/22 

Revisão. • Apresentação de slides. 
• Tarefa: Resolução de questões das páginas 122 e 
123. 

21/11/22 a 
25/11/22 

PR2: “Género textual: Agenda, rutinas 
diárias; uso de los porqués, numerales 
ordinales”. 

• Avaliação impressa ou em anexo, com questões de 
múltipla escolha podendo conter questão dissertativa. 

28/11/22 a 
02/12/22 

“Repaso” • Método ativo de resolução de questões relacionadas 
aos temas. 
• Exercícios pág. 124 e 125. 

05/12/22 a 
08/12/22 

PS: “Mis vacaciones, comprensión del 
texto, género textual: Panel de vuelo; 
nuevas palabras: medios de transporte; 
verbo viajar, pretérito perfecto compuesto, 
diferencias entre haber y tener; género 
textual; agenda, rutinas diárias; uso de los 
porqués, numerales ordinales”. 

Avaliação impressa ou em anexo, com questões de múltipla 
escolha podendo conter questão dissertativa. 

 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 
PR1 - 4º Bim - Valor: (10,0) - Conteúdo: “Mis vacaciones, comprensión del texto, género textual: Panel de vuelo; 
nuevas palabras: Medios de transporte; verbo viajar, pretérito perfecto compuesto, diferencias entre haber y tener”. 
PR2 - 4º Bim - Valor: (10,0) - Conteúdo: “Género textual: Agenda, rutinas diárias; Uso de los porqués, numerales 
ordinales”. 
Tarefas - 4º Bim – Valor: (10,0) - Conteúdo: Exercícios páginas 97 – 99; 107 – 109; 114; 119 – 123. 
PS - 4º Bim - Valor: (10,0) - Conteúdo: “Mis vacaciones, comprensión del texto, género textual: Panel de vuelo; nuevas 
palabras: medios de transporte; verbo viajar, pretérito perfecto compuesto, diferencias entre haber y tener; género textual; 
agenda, rutinas diárias; uso de los porqués, numerales ordinales”. 
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Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

GEOGRAFIA AGNALDO 7º ANO A/B 02/10 a 13/12 3 h/a 
 

EMENTA 3º BIMESTRE  

A importância do ensino da Geografia é levar o educando a perceber que as relações sociais e as relações do homem 
com a natureza estão projetadas no espaço geográfico, construído, ao longo da história a partir dos valores 
predominantes em cada grupo, da forma de produção de bens necessários à sobrevivência, da interdependência entre 
pessoas e lugares, das diferenças sociais e dos avanços tecnológicos, diferenças que caracterizam um grupo social, uma 
nação. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

 Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações 
socioeconômicas do território brasileiro. 

  Verificar historicamente as transformações que ocorreram nas taxas de crescimento populacional do Brasil, as 
mudanças em sua pirâmide etária e as consequências socioeconômicas dessas mudanças 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Apresentar de forma atrativa, dinâmica e reflexiva, o estudo do espaço geográfico em seus aspectos físicos e humanos, 
salientando a importância dos alunos como construtores e transformadores da sociedade, levando-os a uma investigação 
mais profunda e criacionista. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

03/10 a 07/10 Região Sudeste/População Aula 01: O objetivo dessa aula é identificar as características 
físicas da região Sudeste e sua localização. Pergunte aos 
estudantes quais estados fazem parte do Sudeste. 
https://www.youtube.com/watch?v=fLOxH5NKCbc 
 

Verificação dos conhecimento adquiridos. Solicitar aos 

alunos que façam comentários a respeito dos estados que 
formam a Região Sudeste.    
 
Explicar que a Região Sudeste, apesar de não ser a maior 
em área territorial, é a que mais concentra população, mas 
que em seus quatro estados temos características físicas e 
sociais bem diferentes. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno e na apostila.   
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é a compreensão do processo 
de formação populacional da Região Sudeste e o povo que a 
forma. 

Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 

alunos a respeito da população da região Sudeste, como ela 
se formou, as primeiras áreas a serem ocupadas, e as 
atividades econômicas ali desenvolvidas.  
 
A Região Sudeste em virtude da grande industrialização 
acabou atraindo pessoas de várias partes do país e também 
do mundo, e hoje tem a maior população dentre as regiões 
brasileiras, isso faz com que a população dessa área seja 
muito diversa.  
https://www.youtube.com/watch?v=uMCGW6jpSV8 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno e na apostila.  
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é relacionar movimento de 
imigração no Brasil com o crescimento populacional e a 
formação da população brasileira na Região Sudeste.  

Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
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alunos se eles sabem a sua descendência. 
 
Analisar o retrato “Os operários” de Tarsila do Amaral” e 
debater a respeito dos seguinte temas.  
 
1-Havia um padrão de pessoas que formavam a base 
operária de São Paulo? 
2- Todas as etnias são representadas na obra?  
3-Se falta alguma, qual é?  
4-Todas essas pessoas são brasileiras? 
5-O que faz com que essas pessoas tenham ido trabalhar em 
São Paulo?  
 
Conclusão da aula- Montar um quadro com a foto dos 
alunos e comparar com o retrato da obra Os Operários.  
 

10/10 a 14/10 Região Sudeste/Economia Aula 01: O objetivo dessa aula é apresentar o processo de 
desenvolvimento econômico da região Sudeste, desde o 
início dos ciclos econômicos até os dias atuais. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Conversar com os 
alunos a respeito das atividades econômicas que eles têm 
conhecimento.  
  
Destacar que desde o início da colonização a região Sudeste 
passa por atividades com fins econômicos, é possível 
destacar quatro períodos dessas atividades. Destacar: 
 
1-A atividade econômica em questão.  
2- O período em que ocorreu.  
3- Os estados que tiveram mais destaque.  
4- Quais atividades econômicas se destacam hoje em cada 
estado. 
 
 Atividades econômicas.  
 
1- Ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar – século XVI.  
2- Ciclo da mineração – século XVIII.  
 
Conclusão da aula-Registro no caderno e apostila.  
 
Aula 02:  Continuação. O objetivo dessa aula é apresentar o 
processo de desenvolvimento econômico da região Sudeste, 
desde o início dos ciclos econômicos até os dias atuais. 
 
Destacar que desde o início da colonização a região Sudeste 
passa por atividades com fins econômicos, é possível 
destacar quatro períodos dessas atividades. Destacar: 
 
1-A atividade econômica em questão.  
2- O período em que ocorreu.  
3- Os estados que tiveram mais destaque.  
4- Quais atividades econômicas se destacam hoje em cada 
estado. 
 
 Atividades econômicas.  
 
3- Ciclo do café – século XIX.  
4- Ciclo da industrialização – século XX. 
 
Conclusão da aula-Registro no caderno e apostila.  
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é conhecer os pontos 
turísticos da região Sudeste, destacando essas áreas por 
estado. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Fazer um 
levantamento junto aos alunos a respeito dos principais 
pontos turísticos da Região Sudeste que eles têm 



conhecimento.  
 
Solicitar antecipadamente aos alunos uma pesquisa sobre 
pontos turísticos de cada estado da Região Sudeste. Com os 
dados e imagens das pesquisas cada dupla realizará cartões 
ou ficha técnica com as informações desses pontos turísticos, 
como referência o ideal é padronizar as informações com: 
  
1-Imagens. 
2-Nome do ponto turístico.  
3-Estado ao qual faz parte.  
4-Descrição do local.  
5-Curiosidades sobre o ponto.  
6-Que atividades podem ser realizadas neles. 
 
Conclusão da aula-Produção da ficha técnica do ponto 
turístico escolhido.  

17/10 a 21/10 Região Sudeste/Transportes Aula 1:O objetivo dessa aula é analisar a rede de transporte 
do Sudeste. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos qual meio de transporte eles nunca utilizaram. 
 
Levar os alunos a refletirem que em virtude da região 
Sudeste possuir maior desenvolvimento econômico, possui 
também grande disponibilidade de estrutura de transportes, 
isso permite a grande circulação de pessoas, produtos e 
serviços. Para esta etapa será proposto a utilização de um 
jogo. Onde:1- O professor elaborará as questões pertinentes 
ao conteúdo estudado. 2- A sala será dividida em grupos de 5 
alunos que receberão placas visuais com as alternativas FV, 
VF, VV, FF. 3- As perguntas serão feitas e os alunos terão 
um tempo determinado para acionarem a resposta correta. 4- 
O grupo que for mais assertivo vence a trilha.  
A atividade tem como finalidade a fixação do conteúdo 
estudado.  
 
Conclusão da aula- Fixação do conteúdo estudado.  
  
Aula 2: O objetivo dessa aula é observar e entender os 
problemas sociais na Região Sudeste. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos o que eles entendem por problemas sociais e se eles 
conhecem algum caso.  
 
Contextualizar o tema, mostrando que nas grandes cidades, 
como é o caso de muitas cidades urbanizadas e 
industrializadas do Sudeste, um dos problemas mais graves é 
a falta de moradia, ou casas em áreas de risco, mesmo com 
o crescimento das cidades muitas pessoas não têm 
condições de ter sua própria moradia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D3Zwjs7WqIQ 
 
Questionamento a respeito do documentário.  
 
1-Mesmo sendo uma cidade grande, porque existe a falta de 
moradia?  
2- Esse problema tem como ser resolvido? Como?  
3- Que problemas a falta de moradia pode causar?  
4- Qual o risco de viver em uma moradia onde acontecem 
enchentes ou chuvas fortes? 
5-Como é a qualidade de vida dessas pessoas? 
 
Conclusão da aula- Registro do debate no caderno.  
 
 

Aula 3: Continuação. O objetivo dessa aula é observar e 

https://www.youtube.com/watch?v=D3Zwjs7WqIQ


entender os problemas sociais na Região Sudeste. 
 
4- Qual o risco de viver em uma moradia onde acontecem 
enchentes ou chuvas fortes? 
5-Como é a qualidade de vida dessas pessoas? 
 
Conclusão da aula- Produção de um texto com a opinião 
do aluno sobre o problema das moradias nas grandes 
cidades do Sudeste, destacando o que eles/as acham que 
poderia ser feito para reduzir 

24/10 a 28/10 Região Sul: localização, ocupação e 
demografia, imigração, problemas 
urbanos, economia, agropecuária, 
industrialização, transportes, turismo e 
geopolítica. 
 
Avaliações. P1. 

Aula 01:O objetivo dessa aula é identificar a localização da 
Região Sul do Brasil.   
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Solicitar que os 
caracterizem a Região Sul a partir dos seus conhecimento.  
 
Destacar que a Região Sul é a menor do país, formada por 
estados pequenos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, apesar de ser a menor, não é a menos povoada. Os três 
estados do Sul fazem fronteira com países da América do 
Sul. 
https://www.youtube.com/watch?v=820iirXpMRs 
 
Com base nas informações do vídeo, elaborar uma ficha 
técnica com os seguintes temas: 
 
1- Os Estados da Região Sul.  
2- Suas capitais. 
3-Os países e estados com os quais fazem fronteiras. 
4-Grupos étnicos de cada estado.  
  
Conclusão da aula- Produção    da ficha técnica.  
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é compreender como o 
processo de imigração contribuiu para a formação 
sociocultural da região Sul. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Indagar os alunos 
se eles sabem de quais países vieram os imigrantes que 
ajudaram no processo de ocupação da Região Sul.  
 
Explicar que a região passou por um período de missões 
jesuíticas, realizadas pela Coroa Portuguesa, teve como 
objetivo o ensino da língua portuguesa e da religião católica 
para os indígenas da região, nesse período houve também a 
escravização dos indígenas, povos que atualmente existem 
em pouca concentração nessas áreas, por várias questões, 
dentre elas, a falta de demarcação de terras indígenas, que 
garantiriam sua sobrevivência e a manutenção de suas 
tradições. 
Destacar: 
1- A origem dos povos que ocuparam a região.  
2-As cidades fundadas por eles.  
3-As expressões culturais ainda hoje vistas nessas cidades.  
4-Como a imigração influência no perfil populacional. 
 
Conclusão da aula- Produção    da ficha técnica no caderno. 
 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender como a 
economia da região Sul do país é estruturada. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Obter informações 
dos alunos referentes a produtos ou marcas que eles 
conhecem da Região Sul.  
 
Contextualizar como Sul a Região apresenta uma economia 
diversificada, com algumas atividades predominantes, apesar 
da agricultura ter uma parcela importante das atividades, a 

https://www.youtube.com/watch?v=820iirXpMRs


indústria e o setor de serviços são bem estruturados 
Verificação dos conhecimento adquiridos. 
https://www.youtube.com/watch?v=IsvncGWqOPc 
 
Criar um quadro de informações colaborativas no caderno 
com as seguintes informações.  
 
1-Pequenos textos descritivos das atividades econômicas. 
2- Informações de dados. 
3- Identificação das áreas onde predominam essas 
atividades. 
4- Desenhos que ilustram as atividades. 
 
Conclusão da aula- Registro da atividade proposta na 
sala de aula.  
 

31/10 a 04/11 Região Sul/ Transportes.  Aula 01: O objetivo dessa aula é a compreensão da 
infraestrutura de transportes disponíveis na região Sul. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Pedir para os 
alunos fazerem a ligação entre a forma de relevo da Região 
Sul e os transportes.  
 
Assim como o restante do país, na região Sul também há o 
predomínio das rodovias como base importante do 
transporte, além de contar com aeroportos nas capitais e 
principais cidades, a região conta ainda com hidrovias, 
aproveitando os rios da região e ainda com ferrovias que 
transportam desde carnes e insumos agrícolas até carvão 
mineral. 
 
Elaborar uma ficha técnica contendo: 
  
1- O tipo de transporte.  
2- A cobertura regional.  
3- As vantagens.  
4- As desvantagens.  
5- O tipo de carga mais transportado.  
6- Se tem como foco o transporte de passageiros. 
 
Conclusão da aula- Registro da ficha técnica no caderno.  
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é conhecer os pontos 
turísticos da região, que contribuem para a economia no 
setor. 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Listar as cidades e 
pontos turísticas que os alunos conhecem.  
 
Evidenciar que a região Sul possui uma grande variedade de 
paisagens, e muitos destinos que atrai os turistas, desde o 
entretenimento até o turismo de aventura. 
Para esta etapa será proposto a utilização de um jogo ”Trilha 
Pedagógica. Onde:1- O professor elaborará as questões 
pertinentes ao conteúdo estudado. 2- A sala será dividida em 
grupos de 5 alunos que receberão placas visuais com as 
alternativas FV, VF, VV, FF. 3- As perguntas serão feitas e os 
alunos terão um tempo determinado para acionarem a 
resposta correta. 4- O grupo que for mais assertivo vence a 
trilha.  
A atividade tem como finalidade a fixação do conteúdo 
estudado.  
Conclusão da aula- Fixação do conteúdo ministrado.  
 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender o conceito de 
cidades gêmeas e a sua relação com as áreas de fronteira no 
Sul do país. 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos se eles conhecem alguma cidade gêmea e quais são 

https://www.youtube.com/watch?v=IsvncGWqOPc


as suas características.  
 
Enfatizar que as cidades gêmeas são comuns nas áreas de 
fronteira do país, sobretudo pela boa relação do Brasil com 
os países com os quais têm suas fronteiras. 
https://www.youtube.com/watch?v=rF_eWs0FTCU 
Elaborar um mapa mental sobre as cidades gêmeas ou sobre 
a tríplice fronteira. 
 
Conclusão da aula- Registro do mapa mental no caderno.  

07/11 a 11/11 Setor primário, agricultura, pecuária, 
extrativismo, principais produtos do 
Brasil, agricultura de subsistência e 
comercial, rebanhos do país, 
atividades rurais, questões sociais e 
de terras no campo. 

Aula 1: O objetivo dessa aula é compreender as atividades 
realizadas no setor econômico primário. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Pedir para os 
alunos citarem os principais produtos agrícolas que eles 
conhecem. 
 
Destacar que e o Brasil apresenta grande atuação do setor 
primário, basicamente responsável pela produção ou 
extração de matérias primas.  
 
1-Pecuária  
2-Agricultura  
3- Extrativismo 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
Destacar os seguintes pontos:  
 
Aula 2: Continuação. O objetivo dessa aula é compreender 
as atividades realizadas no setor econômico primário. 
 
Atividade Proposta. 
 
1- Definição da atividade econômica. 
2- Áreas de maior concentração dessa atividade.  
3-Os produtos gerados a partir dela.  
4-Como essa atividade é realizada.  
5-Desenhos que representam a atividade. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 3: O objetivo dessa aula é identificar as diferenças entre 
as atividades primárias voltadas ao mercado e à subsistência. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos o que eles entendem que seja uma atividade de 
subsistência. 
 
Explicar que as atividades primárias garantem a produção ou 
extração das matérias primas, porém, há nesse seguimento 
as atividades voltadas para uma produção em grandes 
quantidades, pensadas no abastecimento do país e até na 
venda desses produtos para outros países, assim como há a 
atividade focada na garantia dos recursos de quem as 
produz, com a venda apenas do que sobra. 
https://www.youtube.com/watch?v=PmoLYBTceyc 

 
Atividade: 
1-Qual o foco da produção?  
2- As ferramentas utilizadas?  
3- As tecnologias nessas atividades?  
4- Como é a mão de obra dessas atividades?  
5- Qual delas ocupa mais espaço no Brasil? Por que? 
6- Quais produtos predominam em cada uma delas? 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rF_eWs0FTCU
https://www.youtube.com/watch?v=PmoLYBTceyc


14/11 a 18/11 Setor primário, agricultura, pecuária, 
extrativismo, principais produtos do 
Brasil, agricultura de subsistência e 

comercial, rebanhos do país, 
atividades rurais, questões sociais e 

de terras no campo. 

Aula 01:O objetivo dessa aula é a identificação das áreas do 
país de acordo com suas atividades agropecuárias. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos se eles sabem qual é o produto agrícola mais 
cultivado no estado onde eles vivem. 
 
Enfatizar que o Brasil é um grande produtor agrícola do 
mundo, alguns produtos são cultivados em maior quantidade 
no país, e cada estado se destaca pelo cultivo de tipos 
específicos. Em seguida, solicitar aos alunos para elaborarem 
um quadro no caderno com     as principais produtos 
agrícolas produzidos em cada estado e no Mato Grosso do 
Sul.  
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 02: Continuação. O objetivo dessa aula é a 
identificação das áreas do país de acordo com suas 
atividades agropecuárias. 
 
Elaboração do quadro com     os principais produtos agrícolas 
produzidos em cada estado e no Mato Grosso do Sul. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender a distribuição 
da atividade de pecuária no país, considerando o tamanho 
dos rebanhos animais em cada estado. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais são as criações de animais mais comuns de 
fazendas. 
  
Destacar a distribuição dos principais rebanhos brasileiros 
por estado. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno quais áreas do 
país se destacam na criação animal, e comparando com o 
mapa de agricultura, se há estados com grande produção nos 
dois segmentos tanto agrícola, como pecuário. 
 
 

21/11 a 25/11 Indústria brasileira, processo de 

Industrialização. 

 

Avaliações P2. 

 

Aula 01: O objetivo dessa aula é apresentar os processos 
que levaram ao desenvolvimento industrial no Brasil. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos como eles acham que os produtos eram fabricados 

antes das indústrias. 
Explicar que a indústria no Brasil, se comparada aos países 
desenvolvidos, foi iniciada há pouco tempo, mas que 
conseguiu grandes avanços e a consolidação como um país 
industrializado.  
https://www.youtube.com/watch?v=B9lXVVA2vgE 
 
Ordem cronológica dos fatos:  
 
1- Os fatores que permitiram a industrialização.  
2- O ano dos acontecimentos e sua importância.  
3- Os presidentes de cada período e seus objetivos com a 
industrialização.  
4- Os locais de relevância para seu desenvolvimento.  
5- Consequências da industrialização para o país. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é analisar os processos que 
permitiram a mudança do perfil agroexportador para industrial 
no Brasil nos anos 1950. 

https://www.youtube.com/watch?v=B9lXVVA2vgE


Verificação dos conhecimento adquiridos. Enfatizar a 
importância do café como base a industrialização no Brasil.  
 
1-Pontuando os produtos agrícolas predominantes no Brasil 
até o auge do café.  
2-Identificando o ponto de ligação entre o café e a indústria.  
3-Contextualizando o período histórico do país. 
4- O que mudou no Brasil depois da industrialização. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é identificar os processos 
referentes a modernização da produção e o ritmo de 
produção de mão de obra qualificada. 

 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais atividades eles acham que seria possível 
substituir a mão de obra humana por robôs. 
 
Explicar que com a evolução das tecnologias, cada vez mais 
os robôs e as produções que utilizam a inteligência artificial 
tomarão espaço, e isso pode impactar diretamente na 
atuação da mão de obra humana. 
https://www.youtube.com/watch?v=YkKtjWYVnyg 
 
Definir: 
1-O que é o desemprego estrutural?  
2- Quais fatores os causam? 
3- É possível resolver esse problema? 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
 

28/11 a 02/12 Revisão de reavaliação. Aula 01: O objetivo dessa aula é compreender a dinâmica 
comercial do Brasil, tanto no mercado interno como no 
externo. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais produtos o Brasil mais vende para outros 
países. 
Destacar que na dinâmica econômica, vários fatores podem 
interferir diretamente nos preços e na disponibilidade dos 
produtos. Elencar com os alunos os principais pontos na 
exportação dos produtos brasileiros para outros países.  
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 02: Continuação. O objetivo dessa aula é compreender 
a dinâmica comercial do Brasil, tanto no mercado interno 
como no externo. 
 
Os alunos irão listar no caderno os principais produtos de 
exportação do mercado brasileiro.   
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é compreender a dinâmica 
importação de produtos de outros países para o Brasil.  
 
Explicar para os alunos que o Brasil não produz tudo que 
utiliza, sendo assim, importa uma grande quantidade de 
produtos e mantem relações comerciais com vários países do 
mundo.  
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YkKtjWYVnyg


05/12 a 09/12 Revisão de conteúdo.  Revisão de conteúdo. 

12/12 a 13/12 Revisão de conteúdo. Revisão de conteúdo. 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 
P1 – 4º Bim (10,0) – Capítulo 10 – Região Sudeste. 
P2 –4º Bim (10,0) – Capítulo 08 – Região Sul 
Tarefas - 4º Bim (10,0) = Tarefas pelo E-class (01 por semana) e atividades em sala, participação do aluno. 
Reavaliação – 4º Bim (10,0) =Todos o conteúdo visto durante o bimestre. 

OBS: Este cronograma está sujeito a alteração, dependendo da dinâmica da turma e algumas atividades 
complementares. 

 



 
 

 

 
Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

GEOGRAFIA AGNALDO 7º ANO A/B 02/10 a 13/12 3 h/a 
 

EMENTA 3º BIMESTRE  

A importância do ensino da Geografia é levar o educando a perceber que as relações sociais e as relações do homem 
com a natureza estão projetadas no espaço geográfico, construído, ao longo da história a partir dos valores 
predominantes em cada grupo, da forma de produção de bens necessários à sobrevivência, da interdependência entre 
pessoas e lugares, das diferenças sociais e dos avanços tecnológicos, diferenças que caracterizam um grupo social, uma 
nação. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

 Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações 
socioeconômicas do território brasileiro. 

  Verificar historicamente as transformações que ocorreram nas taxas de crescimento populacional do Brasil, as 
mudanças em sua pirâmide etária e as consequências socioeconômicas dessas mudanças 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Apresentar de forma atrativa, dinâmica e reflexiva, o estudo do espaço geográfico em seus aspectos físicos e humanos, 
salientando a importância dos alunos como construtores e transformadores da sociedade, levando-os a uma investigação 
mais profunda e criacionista. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

03/10 a 07/10 Região Sudeste/População Aula 01: O objetivo dessa aula é identificar as características 
físicas da região Sudeste e sua localização. Pergunte aos 
estudantes quais estados fazem parte do Sudeste. 
https://www.youtube.com/watch?v=fLOxH5NKCbc 
 

Verificação dos conhecimento adquiridos. Solicitar aos 

alunos que façam comentários a respeito dos estados que 
formam a Região Sudeste.    
 
Explicar que a Região Sudeste, apesar de não ser a maior 
em área territorial, é a que mais concentra população, mas 
que em seus quatro estados temos características físicas e 
sociais bem diferentes. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno e na apostila.   
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é a compreensão do processo 
de formação populacional da Região Sudeste e o povo que a 
forma. 

Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 

alunos a respeito da população da região Sudeste, como ela 
se formou, as primeiras áreas a serem ocupadas, e as 
atividades econômicas ali desenvolvidas.  
 
A Região Sudeste em virtude da grande industrialização 
acabou atraindo pessoas de várias partes do país e também 
do mundo, e hoje tem a maior população dentre as regiões 
brasileiras, isso faz com que a população dessa área seja 
muito diversa.  
https://www.youtube.com/watch?v=uMCGW6jpSV8 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno e na apostila.  
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é relacionar movimento de 
imigração no Brasil com o crescimento populacional e a 
formação da população brasileira na Região Sudeste.  

Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 

Colégio Adventista Jardim Lebron - CAJE 

Muito Além do Ensino  
    

https://www.youtube.com/watch?v=fLOxH5NKCbc
https://www.youtube.com/watch?v=uMCGW6jpSV8


alunos se eles sabem a sua descendência. 
 
Analisar o retrato “Os operários” de Tarsila do Amaral” e 
debater a respeito dos seguinte temas.  
 
1-Havia um padrão de pessoas que formavam a base 
operária de São Paulo? 
2- Todas as etnias são representadas na obra?  
3-Se falta alguma, qual é?  
4-Todas essas pessoas são brasileiras? 
5-O que faz com que essas pessoas tenham ido trabalhar em 
São Paulo?  
 
Conclusão da aula- Montar um quadro com a foto dos 
alunos e comparar com o retrato da obra Os Operários.  
 

10/10 a 14/10 Região Sudeste/Economia Aula 01: O objetivo dessa aula é apresentar o processo de 
desenvolvimento econômico da região Sudeste, desde o 
início dos ciclos econômicos até os dias atuais. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Conversar com os 
alunos a respeito das atividades econômicas que eles têm 
conhecimento.  
  
Destacar que desde o início da colonização a região Sudeste 
passa por atividades com fins econômicos, é possível 
destacar quatro períodos dessas atividades. Destacar: 
 
1-A atividade econômica em questão.  
2- O período em que ocorreu.  
3- Os estados que tiveram mais destaque.  
4- Quais atividades econômicas se destacam hoje em cada 
estado. 
 
 Atividades econômicas.  
 
1- Ciclo do pau-brasil e da cana-de-açúcar – século XVI.  
2- Ciclo da mineração – século XVIII.  
 
Conclusão da aula-Registro no caderno e apostila.  
 
Aula 02:  Continuação. O objetivo dessa aula é apresentar o 
processo de desenvolvimento econômico da região Sudeste, 
desde o início dos ciclos econômicos até os dias atuais. 
 
Destacar que desde o início da colonização a região Sudeste 
passa por atividades com fins econômicos, é possível 
destacar quatro períodos dessas atividades. Destacar: 
 
1-A atividade econômica em questão.  
2- O período em que ocorreu.  
3- Os estados que tiveram mais destaque.  
4- Quais atividades econômicas se destacam hoje em cada 
estado. 
 
 Atividades econômicas.  
 
3- Ciclo do café – século XIX.  
4- Ciclo da industrialização – século XX. 
 
Conclusão da aula-Registro no caderno e apostila.  
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é conhecer os pontos 
turísticos da região Sudeste, destacando essas áreas por 
estado. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Fazer um 
levantamento junto aos alunos a respeito dos principais 
pontos turísticos da Região Sudeste que eles têm 



conhecimento.  
 
Solicitar antecipadamente aos alunos uma pesquisa sobre 
pontos turísticos de cada estado da Região Sudeste. Com os 
dados e imagens das pesquisas cada dupla realizará cartões 
ou ficha técnica com as informações desses pontos turísticos, 
como referência o ideal é padronizar as informações com: 
  
1-Imagens. 
2-Nome do ponto turístico.  
3-Estado ao qual faz parte.  
4-Descrição do local.  
5-Curiosidades sobre o ponto.  
6-Que atividades podem ser realizadas neles. 
 
Conclusão da aula-Produção da ficha técnica do ponto 
turístico escolhido.  

17/10 a 21/10 Região Sudeste/Transportes Aula 1:O objetivo dessa aula é analisar a rede de transporte 
do Sudeste. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos qual meio de transporte eles nunca utilizaram. 
 
Levar os alunos a refletirem que em virtude da região 
Sudeste possuir maior desenvolvimento econômico, possui 
também grande disponibilidade de estrutura de transportes, 
isso permite a grande circulação de pessoas, produtos e 
serviços. Para esta etapa será proposto a utilização de um 
jogo. Onde:1- O professor elaborará as questões pertinentes 
ao conteúdo estudado. 2- A sala será dividida em grupos de 5 
alunos que receberão placas visuais com as alternativas FV, 
VF, VV, FF. 3- As perguntas serão feitas e os alunos terão 
um tempo determinado para acionarem a resposta correta. 4- 
O grupo que for mais assertivo vence a trilha.  
A atividade tem como finalidade a fixação do conteúdo 
estudado.  
 
Conclusão da aula- Fixação do conteúdo estudado.  
  
Aula 2: O objetivo dessa aula é observar e entender os 
problemas sociais na Região Sudeste. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos o que eles entendem por problemas sociais e se eles 
conhecem algum caso.  
 
Contextualizar o tema, mostrando que nas grandes cidades, 
como é o caso de muitas cidades urbanizadas e 
industrializadas do Sudeste, um dos problemas mais graves é 
a falta de moradia, ou casas em áreas de risco, mesmo com 
o crescimento das cidades muitas pessoas não têm 
condições de ter sua própria moradia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D3Zwjs7WqIQ 
 
Questionamento a respeito do documentário.  
 
1-Mesmo sendo uma cidade grande, porque existe a falta de 
moradia?  
2- Esse problema tem como ser resolvido? Como?  
3- Que problemas a falta de moradia pode causar?  
4- Qual o risco de viver em uma moradia onde acontecem 
enchentes ou chuvas fortes? 
5-Como é a qualidade de vida dessas pessoas? 
 
Conclusão da aula- Registro do debate no caderno.  
 
 

Aula 3: Continuação. O objetivo dessa aula é observar e 

https://www.youtube.com/watch?v=D3Zwjs7WqIQ


entender os problemas sociais na Região Sudeste. 
 
4- Qual o risco de viver em uma moradia onde acontecem 
enchentes ou chuvas fortes? 
5-Como é a qualidade de vida dessas pessoas? 
 
Conclusão da aula- Produção de um texto com a opinião 
do aluno sobre o problema das moradias nas grandes 
cidades do Sudeste, destacando o que eles/as acham que 
poderia ser feito para reduzir 

24/10 a 28/10 Região Sul: localização, ocupação e 
demografia, imigração, problemas 
urbanos, economia, agropecuária, 
industrialização, transportes, turismo e 
geopolítica. 
 
Avaliações. P1. 

Aula 01:O objetivo dessa aula é identificar a localização da 
Região Sul do Brasil.   
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Solicitar que os 
caracterizem a Região Sul a partir dos seus conhecimento.  
 
Destacar que a Região Sul é a menor do país, formada por 
estados pequenos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, apesar de ser a menor, não é a menos povoada. Os três 
estados do Sul fazem fronteira com países da América do 
Sul. 
https://www.youtube.com/watch?v=820iirXpMRs 
 
Com base nas informações do vídeo, elaborar uma ficha 
técnica com os seguintes temas: 
 
1- Os Estados da Região Sul.  
2- Suas capitais. 
3-Os países e estados com os quais fazem fronteiras. 
4-Grupos étnicos de cada estado.  
  
Conclusão da aula- Produção    da ficha técnica.  
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é compreender como o 
processo de imigração contribuiu para a formação 
sociocultural da região Sul. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Indagar os alunos 
se eles sabem de quais países vieram os imigrantes que 
ajudaram no processo de ocupação da Região Sul.  
 
Explicar que a região passou por um período de missões 
jesuíticas, realizadas pela Coroa Portuguesa, teve como 
objetivo o ensino da língua portuguesa e da religião católica 
para os indígenas da região, nesse período houve também a 
escravização dos indígenas, povos que atualmente existem 
em pouca concentração nessas áreas, por várias questões, 
dentre elas, a falta de demarcação de terras indígenas, que 
garantiriam sua sobrevivência e a manutenção de suas 
tradições. 
Destacar: 
1- A origem dos povos que ocuparam a região.  
2-As cidades fundadas por eles.  
3-As expressões culturais ainda hoje vistas nessas cidades.  
4-Como a imigração influência no perfil populacional. 
 
Conclusão da aula- Produção    da ficha técnica no caderno. 
 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender como a 
economia da região Sul do país é estruturada. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Obter informações 
dos alunos referentes a produtos ou marcas que eles 
conhecem da Região Sul.  
 
Contextualizar como Sul a Região apresenta uma economia 
diversificada, com algumas atividades predominantes, apesar 
da agricultura ter uma parcela importante das atividades, a 

https://www.youtube.com/watch?v=820iirXpMRs


indústria e o setor de serviços são bem estruturados 
Verificação dos conhecimento adquiridos. 
https://www.youtube.com/watch?v=IsvncGWqOPc 
 
Criar um quadro de informações colaborativas no caderno 
com as seguintes informações.  
 
1-Pequenos textos descritivos das atividades econômicas. 
2- Informações de dados. 
3- Identificação das áreas onde predominam essas 
atividades. 
4- Desenhos que ilustram as atividades. 
 
Conclusão da aula- Registro da atividade proposta na 
sala de aula.  
 

31/10 a 04/11 Região Sul/ Transportes.  Aula 01: O objetivo dessa aula é a compreensão da 
infraestrutura de transportes disponíveis na região Sul. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Pedir para os 
alunos fazerem a ligação entre a forma de relevo da Região 
Sul e os transportes.  
 
Assim como o restante do país, na região Sul também há o 
predomínio das rodovias como base importante do 
transporte, além de contar com aeroportos nas capitais e 
principais cidades, a região conta ainda com hidrovias, 
aproveitando os rios da região e ainda com ferrovias que 
transportam desde carnes e insumos agrícolas até carvão 
mineral. 
 
Elaborar uma ficha técnica contendo: 
  
1- O tipo de transporte.  
2- A cobertura regional.  
3- As vantagens.  
4- As desvantagens.  
5- O tipo de carga mais transportado.  
6- Se tem como foco o transporte de passageiros. 
 
Conclusão da aula- Registro da ficha técnica no caderno.  
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é conhecer os pontos 
turísticos da região, que contribuem para a economia no 
setor. 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Listar as cidades e 
pontos turísticas que os alunos conhecem.  
 
Evidenciar que a região Sul possui uma grande variedade de 
paisagens, e muitos destinos que atrai os turistas, desde o 
entretenimento até o turismo de aventura. 
Para esta etapa será proposto a utilização de um jogo ”Trilha 
Pedagógica. Onde:1- O professor elaborará as questões 
pertinentes ao conteúdo estudado. 2- A sala será dividida em 
grupos de 5 alunos que receberão placas visuais com as 
alternativas FV, VF, VV, FF. 3- As perguntas serão feitas e os 
alunos terão um tempo determinado para acionarem a 
resposta correta. 4- O grupo que for mais assertivo vence a 
trilha.  
A atividade tem como finalidade a fixação do conteúdo 
estudado.  
Conclusão da aula- Fixação do conteúdo ministrado.  
 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender o conceito de 
cidades gêmeas e a sua relação com as áreas de fronteira no 
Sul do país. 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos se eles conhecem alguma cidade gêmea e quais são 

https://www.youtube.com/watch?v=IsvncGWqOPc


as suas características.  
 
Enfatizar que as cidades gêmeas são comuns nas áreas de 
fronteira do país, sobretudo pela boa relação do Brasil com 
os países com os quais têm suas fronteiras. 
https://www.youtube.com/watch?v=rF_eWs0FTCU 
Elaborar um mapa mental sobre as cidades gêmeas ou sobre 
a tríplice fronteira. 
 
Conclusão da aula- Registro do mapa mental no caderno.  

07/11 a 11/11 Setor primário, agricultura, pecuária, 
extrativismo, principais produtos do 
Brasil, agricultura de subsistência e 
comercial, rebanhos do país, 
atividades rurais, questões sociais e 
de terras no campo. 

Aula 1: O objetivo dessa aula é compreender as atividades 
realizadas no setor econômico primário. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Pedir para os 
alunos citarem os principais produtos agrícolas que eles 
conhecem. 
 
Destacar que e o Brasil apresenta grande atuação do setor 
primário, basicamente responsável pela produção ou 
extração de matérias primas.  
 
1-Pecuária  
2-Agricultura  
3- Extrativismo 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
Destacar os seguintes pontos:  
 
Aula 2: Continuação. O objetivo dessa aula é compreender 
as atividades realizadas no setor econômico primário. 
 
Atividade Proposta. 
 
1- Definição da atividade econômica. 
2- Áreas de maior concentração dessa atividade.  
3-Os produtos gerados a partir dela.  
4-Como essa atividade é realizada.  
5-Desenhos que representam a atividade. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 3: O objetivo dessa aula é identificar as diferenças entre 
as atividades primárias voltadas ao mercado e à subsistência. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos o que eles entendem que seja uma atividade de 
subsistência. 
 
Explicar que as atividades primárias garantem a produção ou 
extração das matérias primas, porém, há nesse seguimento 
as atividades voltadas para uma produção em grandes 
quantidades, pensadas no abastecimento do país e até na 
venda desses produtos para outros países, assim como há a 
atividade focada na garantia dos recursos de quem as 
produz, com a venda apenas do que sobra. 
https://www.youtube.com/watch?v=PmoLYBTceyc 

 
Atividade: 
1-Qual o foco da produção?  
2- As ferramentas utilizadas?  
3- As tecnologias nessas atividades?  
4- Como é a mão de obra dessas atividades?  
5- Qual delas ocupa mais espaço no Brasil? Por que? 
6- Quais produtos predominam em cada uma delas? 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rF_eWs0FTCU
https://www.youtube.com/watch?v=PmoLYBTceyc


14/11 a 18/11 Setor primário, agricultura, pecuária, 
extrativismo, principais produtos do 
Brasil, agricultura de subsistência e 

comercial, rebanhos do país, 
atividades rurais, questões sociais e 

de terras no campo. 

Aula 01:O objetivo dessa aula é a identificação das áreas do 
país de acordo com suas atividades agropecuárias. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos se eles sabem qual é o produto agrícola mais 
cultivado no estado onde eles vivem. 
 
Enfatizar que o Brasil é um grande produtor agrícola do 
mundo, alguns produtos são cultivados em maior quantidade 
no país, e cada estado se destaca pelo cultivo de tipos 
específicos. Em seguida, solicitar aos alunos para elaborarem 
um quadro no caderno com     as principais produtos 
agrícolas produzidos em cada estado e no Mato Grosso do 
Sul.  
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 02: Continuação. O objetivo dessa aula é a 
identificação das áreas do país de acordo com suas 
atividades agropecuárias. 
 
Elaboração do quadro com     os principais produtos agrícolas 
produzidos em cada estado e no Mato Grosso do Sul. 
 
Conclusão da aula- Registro no caderno. 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é compreender a distribuição 
da atividade de pecuária no país, considerando o tamanho 
dos rebanhos animais em cada estado. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais são as criações de animais mais comuns de 
fazendas. 
  
Destacar a distribuição dos principais rebanhos brasileiros 
por estado. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno quais áreas do 
país se destacam na criação animal, e comparando com o 
mapa de agricultura, se há estados com grande produção nos 
dois segmentos tanto agrícola, como pecuário. 
 
 

21/11 a 25/11 Indústria brasileira, processo de 

Industrialização. 

 

Avaliações P2. 

 

Aula 01: O objetivo dessa aula é apresentar os processos 
que levaram ao desenvolvimento industrial no Brasil. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos como eles acham que os produtos eram fabricados 

antes das indústrias. 
Explicar que a indústria no Brasil, se comparada aos países 
desenvolvidos, foi iniciada há pouco tempo, mas que 
conseguiu grandes avanços e a consolidação como um país 
industrializado.  
https://www.youtube.com/watch?v=B9lXVVA2vgE 
 
Ordem cronológica dos fatos:  
 
1- Os fatores que permitiram a industrialização.  
2- O ano dos acontecimentos e sua importância.  
3- Os presidentes de cada período e seus objetivos com a 
industrialização.  
4- Os locais de relevância para seu desenvolvimento.  
5- Consequências da industrialização para o país. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 02: O objetivo dessa aula é analisar os processos que 
permitiram a mudança do perfil agroexportador para industrial 
no Brasil nos anos 1950. 

https://www.youtube.com/watch?v=B9lXVVA2vgE


Verificação dos conhecimento adquiridos. Enfatizar a 
importância do café como base a industrialização no Brasil.  
 
1-Pontuando os produtos agrícolas predominantes no Brasil 
até o auge do café.  
2-Identificando o ponto de ligação entre o café e a indústria.  
3-Contextualizando o período histórico do país. 
4- O que mudou no Brasil depois da industrialização. 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 03: O objetivo dessa aula é identificar os processos 
referentes a modernização da produção e o ritmo de 
produção de mão de obra qualificada. 

 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais atividades eles acham que seria possível 
substituir a mão de obra humana por robôs. 
 
Explicar que com a evolução das tecnologias, cada vez mais 
os robôs e as produções que utilizam a inteligência artificial 
tomarão espaço, e isso pode impactar diretamente na 
atuação da mão de obra humana. 
https://www.youtube.com/watch?v=YkKtjWYVnyg 
 
Definir: 
1-O que é o desemprego estrutural?  
2- Quais fatores os causam? 
3- É possível resolver esse problema? 
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
 

28/11 a 02/12 Revisão de reavaliação. Aula 01: O objetivo dessa aula é compreender a dinâmica 
comercial do Brasil, tanto no mercado interno como no 
externo. 
 
Verificação dos conhecimento adquiridos. Perguntar aos 
alunos quais produtos o Brasil mais vende para outros 
países. 
Destacar que na dinâmica econômica, vários fatores podem 
interferir diretamente nos preços e na disponibilidade dos 
produtos. Elencar com os alunos os principais pontos na 
exportação dos produtos brasileiros para outros países.  
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 02: Continuação. O objetivo dessa aula é compreender 
a dinâmica comercial do Brasil, tanto no mercado interno 
como no externo. 
 
Os alunos irão listar no caderno os principais produtos de 
exportação do mercado brasileiro.   
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
Aula 03:  O objetivo dessa aula é compreender a dinâmica 
importação de produtos de outros países para o Brasil.  
 
Explicar para os alunos que o Brasil não produz tudo que 
utiliza, sendo assim, importa uma grande quantidade de 
produtos e mantem relações comerciais com vários países do 
mundo.  
 
Conclusão da aula- Registrar no caderno. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YkKtjWYVnyg


05/12 a 09/12 Revisão de conteúdo.  Revisão de conteúdo. 

12/12 a 13/12 Revisão de conteúdo. Revisão de conteúdo. 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 
P1 – 4º Bim (10,0) – Capítulo 10 – Região Sudeste. 
P2 –4º Bim (10,0) – Capítulo 08 – Região Sul 
Tarefas - 4º Bim (10,0) = Tarefas pelo E-class (01 por semana) e atividades em sala, participação do aluno. 
Reavaliação – 4º Bim (10,0) =Todos o conteúdo visto durante o bimestre. 

OBS: Este cronograma está sujeito a alteração, dependendo da dinâmica da turma e algumas atividades 
complementares. 

 



 

 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Língua Inglesa Joel Ramos  7º ano  03/10 a 14/12  

EMENTA 4º BIMESTRE  

Desenvolver a habilidade de pensamento lógico e interpretativo em língua inglesa. Desenvolver não apenas conteúdo acadêmico, mas 
também habilidades fundamentais para um ser humano, tais como: comunicação, investigação, questionamento, pensamento crítico e 
resolução de problemas utilizando a língua estrangeira. 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

● Promover o desenvolvimento de habilidades na língua inglesa para leitura e compreensão de textos; 

● Possibilitar o uso da língua em situações de comunicação oral e escrita; 

● Compreender e empregar regras básicas de estrutura gramatical em Língua Inglesa; 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Formar cidadãos globais que ajam com ética e respeito diante da sociedade, a partir do relacionamento com o Criador; Auxiliar os alunos 
na compreensão do propósito de vida e missão; formar indivíduos que usem sua liberdade de escolha para agir e pensar de acordo com 
a sua relação/comunicação com o Criador e com o próximo.  

DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

Week 1 
(03/10 – 07/10) 

Capítulo 7  
Weather, Temperature & Seasons  
Past Continuous  

 Aula 1: Past Continuous – p. 131  

 Atividades no Livro: 13 – 16 (p. 131 – 133)  

 Aula 2: Weather Forecast – p. 128  

 Atividades no Livro: 7 – 11 (p. 129 – 131) 

Week 2 
(10/10 – 14/10) 

Feriado 
 

 Aula 3: Feriado  

 Aula 4: Atividade no E-Class.  

Week 3 
(17/10 – 21/10) 

Past Continuous (Negative) 
Question Forms 

 Aula 5: Past Continuous (Negative) 

 Atividades no Livro: 23 – 27 (p. 137 – 139) 

 Aula 6: Words & Expressions – Winter Clothing  

 Atividades no Livro: Ex.: 21, 22 (p. 136) 

Week 4 
(24/10 – 28/10) 

Avaliações – P1   Aula 7: Revisão para a Prova (atividades no livro) 

 Aula 8: Prova no CPB Prova. 

Week 5  
(30/10 – 04/11) 

Capítulo 8  
Simple Past & Past Continuous  
When and while 
Idioms  

 Aula 9: Simple Past & Past Continuous (when and while) 

 Atividades no Livro: 12 – 14 (p. 149)  

 Aula 10: Idioms – p. 152 

 Atividades no Livro: 21 – 23 (p. 153)  

Week 6  
(07/11 – 11/11)  

Past Continuous 
WH Questions  
Words & Expressions – Extreme Weather 

 Aula 11: New Language – p. 154 

 Atividades no Livro: 24 – 28 (p. 154, 155); 

 Aula 12: Words & Expressions – Extreme Weather (p. 146) 

 Atividades no Livro: 8 – 11 (147, 148) 

Week 7  
(14/11 – 18/11) 

Research – Climate Change   Aula 13: Intercultural Corner – p. 157 

 Pesquisa em sala sob supervisão do Professor. 

 Aula 14: Revisão para a Prova – Simple Past & Past 
Continuous (When and While) 

Week 8  
(21/11 – 25/11) 

Avaliações – P2   Aula 15: Revisão para a Prova  

 Aula 16: Prova no CPB Prova. 

Week 9  
(28/11 – 02/12)  

Revisão   Aula 17: Correção da Prova com os alunos. 

 Aula 18: Revisão para a Reavaliação 

Week 10  
(05/12 – 09/12) 

Reavaliações   Atividade disponível no CPB Prova.  

Week 10  
(12/12 – 16/12) 

Exame Final  Exame Final 

 
 AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

P1 (4,0): Past Continuous (negative, interrogative, and affirmative); Weather; Winter Clothing & Text Comprehension.  

P2 (4,0): Simple Past & Past Continuous (When and While); Words & Expressions – Extreme Weather; Idioms describing Weather 

Tarefas & Atividades em Sala (10,0) 
Reavaliação (4,0): Past Continuous (negative, interrogative, and affirmative); Weather; Winter Clothing & Text Comprehension; Simple 
Past & Past Continuous (When and While); Words & Expressions – Extreme Weather; Idioms describing Weather 

 
 
 

 
 
 
 

  



 
Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 

Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela 

qualidade pessoal e profissional de seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Língua Portuguesa Elaine Rodrigues 7º A/ B  02/10 a 14/12 3 h/a semanais 

 
EMENTA 4º BIMESTRE 

A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita amplia a utilização da linguagem nas diversas situações   
de   interlocução   do   cotidiano, bem   como, reflete sobre os textos   que os alunos leem, escrevem, falam   ou   ouvem, 
possibilitando o aprendizado e a compreensão das relações semânticas, pragmáticas e discursivas. 

 
OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Perceber e aplicar, nos gêneros poéticos e musicais, os efeitos de sentidos decorrentes do uso das figuras de 
linguagem, bem como os efeitos de sentidos decorrentes do emprego de palavras e expressões conotativas; 

 Reconhecer as estruturas do complemento nominal e da concordância verbal utilizadas nos poemas e nas letras de 
canções; 

 Empregar corretamente a forma de uso dos porquês, 

 Distinguir e aplicar adequadamente palavras homônimas. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de expressar seus 
sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os outros. 

DATA/AULA CONTEÚDOS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

Semana 1 
04/10 a 07/10 
 

Cap. 07: Pátria: Terra de liberdade. 
Análise linguística:  
1. Figuras de linguagem 
Análise gramatical: 
2. Complemento nominal 

Aula 1: Iniciar a aula visando a tarefa solicitada na semana 
anterior. Apresentar e explicar algumas figuras de linguagem 
utilizando o material de apoio p. 11 a 15 

 Tarefa 3: Exercícios 37 ao 41. 
 
Aula 2 e 3: retomar a tarefa proposta na ultima aula, visar os livros 
e fazer a correção coletivamente.  
Explicar o conceito de complemento nominal, pedindo para que 
os/as estudantes acompanhem suas explicações por meio do 
material didático, pp. 18 e 19. Solicitar que os alunos façam os 
exercícios 44 e 45 do material de apoio. Apresentar o vídeo sobre 
a cidade de Itu no interior de SP, fazendo uma analogia à cidade 
dos exageros ressaltando a hipérbole. 

 Tarefa 4: Exercícios 46 e 47 p. 20. 
Explicar que as atividades serão corrigidas na próxima aula. 

 
Semana 2 
14/10 

Análise gramatical: 
3.Concordância verbal: Regras 
básicas 
A. Concordância verbal com sujeito 
simples; 
 

Aula 1 e 2: Retomar a explicação sobre o conteúdo estudado e 
realizar a correção da tarefa da aula anterior.  
Explicar para os/as estudantes o conceito de concordância verbal 
e suas regras básicas. Material didático p. 29 e 30. Solicitar a 
resolução dos exercícios 73 e 74, fazer a correção após o término. 

 Tarefa 5: Exercícios 75 e 76. 
 

Semana 3 
18/10 a 21/10 

B. Concordância verbal com sujeito 
composto. 
 

Aula 1: Visar as tarefas e fazer a correção das atividades  

 Tarefa 6: Exercícios de revisão. 
 
Aula 2 e 3:  Exercícios de revisão para a P1. 

Semana 4 
25/10 a 28/10 
(Semana de 
avaliações 
P1) 

Semana de avaliações P1 
Cap. 8: Cantar a saudade e a 
esperança. 
Análise linguística: 
1. Formas e linguagens da canção. 

Aula 1: Avaliação P1 
Aula 2 e 3: Organizar a sala em semicírculo e explicar o conceito 
de anáfora estilística, solicitar que os alunos respondam as 
atividades 22 a 30 e após o término fazer a correção. 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Semana 5 
01/11 a 04/11 
 
 
 

 
Análise gramatical: 
2. Concordância verbal: Casos 
especiais I 

 
Aula 1: Correção da avaliação P1. Explicar alguns casos especiais 
de concordância verbal, utilizar o material didático como auxílio. 
Aula 2 e 3: Concordância verbal: exercícios 32 ao 34 p. 44 e 45. 

 Tarefa 7: Exercícios 36 e 37. 
 

Semana 6 
08/11 a 11/11 
 

Análise gramatical: 
3. Concordância verbal: Casos 
especiais II 

Aula 1: Explicar que alguns verbos exige uma concordância 
especial, como os verbos nadar, caminhar, ser. Utilizar o material 
de apoio como auxilio. Solicitar a resolução dos exercícios 56 e 57. 

 Tarefa 8: Exercícios 58 ao 61. 
Aula 2 e 3: Iniciar a aula visando a tarefa da aula anterior, fazer a 
correção coletivamente. Retomar os exercícios 67 ao 70 solicitar 
que os estudantes façam e após alguns minutos fazer a correção. 

 Tarefa avaliativa 9: 
 Interdisciplinaridade com aula de produção textual. 

Semana 7 
16/11 a 18/11 

4. Concordância Nominal  Aula 1: 7º B: Explicação sobre as regras e usos mais comuns da 
concordância nominal: Páginas 56 e 57. 

 Tarefa 10: Vídeo de revisão acerca de concordância 
verbal e nominal  

Aula 2 e 3: Concordância verbal, exercícios 56 e 57. Exercícios de 
revisão  

Semana 8 
22/11 a 25/11 
 

semana de avaliações P2 
Acentuação e ortografia: Uso dos 
porquês 

Aula 1:  Revisão do conteúdo estudado com atividades no 
caderno. 
Aula 2 e 3: Avaliação P2 

Caso a aula não seja destinada para a avaliação, 
continuar com o conteúdo programado, uso dos porquês 
páginas 58 e 59. 

 
Semana 9 
29/11 a 02/12 
 

Acentuação e ortografia:  
6. Comprimento e cumprimento. 

Aula 1: Correção do livro e dos cadernos. 
Aula 2 e 3: Correção da P2, aprender o uso das palavras 
homônimas. 
Revisão para a reavaliação. 

Semana 10 
06/12 a 09/12 
 

Semana de reavaliação. Aula 1: Finalização do conteúdo do 4º bimestre. 
Aula 2 e 3: Aula destina para a reavaliação. 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

 
P1- 4º Bimestre - Valor: 0-10 – Conteúdo: Capitulo 7: Pátria: Terra de liberdade. 
Análise linguística: Figuras de linguagem; Análise gramatical: 2. Complemento nominal; 3. Concordância verbal: Regras 
básicas; Concordância verbal com sujeito simples; Concordância verbal com sujeito composto. 
 
P2 - 4º Bimestre - Valor: 0-10 – Conteúdo: Capitulo 8: Cap. 8: Cantar a saudade e a esperança. 
Análise linguística:1. Formas e linguagens da canção; Análise gramatical: 2. Concordância verbal: Casos especiais I e 
casos especiais II; Concordância Nominal. 
 
TAREFAS + PARTICIPAÇÃO - 4º Bim – Valor: 0-10 – Atividade para fixação no e-class e atividade avaliativa (5,0) 
 
Reavaliação - 4º Bimestre – Valor: 0-10 – Conteúdo: P1 + P2 
Capitulo 7: Pátria: Terra de liberdade. 
Análise linguística: Figuras de linguagem; Análise gramatical: 2. Complemento nominal; 3. Concordância verbal: Regras 
básicas; Concordância verbal com sujeito simples; Concordância verbal com sujeito composto. 
Capitulo 8: Cap. 8: Cantar a saudade e a esperança. 
Análise linguística:1. Formas e linguagens da canção; Análise gramatical: 2. Concordância verbal: Casos especiais I e 
casos especiais II; Concordância Nominal. 
 
Simulado Bimestral: 1.0 
 

 

 



Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  

 

 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

LITERATURA ANA PAULA SILVA DE LIMA 7º ANO  03/10 à 14/12/2022 11 AULAS 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

Os conteúdos do ensino de Literatura introduzem a uma análise dos conceitos manifestados na amplidão do seu sentido 
ideológico e o contexto sócio histórico cultural de hoje, priorizando a leitura e despertando um espírito indagador através 
dos textos e obras literárias desenvolvidas em seus dados períodos. 

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

 Exercitar a leitura e ampliar o vocabulário. 

 Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos no texto.  
 Promover a leitura de mundo e contextualização da obra, considerando a autoria, o contexto social e histórico 

de produção. 
 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

O exercício do pensamento é o principal meio para o fortalecimento do intelecto, de modo que o texto literário será sempre um objeto 
sobre o qual o aluno deverá se debruçar, a fim de refletir de forma crítica, com um profundo espírito investigativo. Enquanto 
pesquisador, estará em constante crescimento e a ação reflexiva se tornará uma ferramenta facilitadora do aprendizado. 

 

DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

03 a 07/10  
 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Apresentar a obra e seus aspectos gerais por meio de aula 

expositiva dialogada. 
 
Tarefa: Providenciar paradidático para as aulas seguintes. 

10 a 14/10  
 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Leitura direcionada dos textos para que os alunos se 
familiarizem com a história. Organização de grupos. 
Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro. 
Esclarecimento sobre a P1/ 4.º Bimestre. 
 
TAREFA: Preparo para o início do Trabalho Avaliativo 
através de pesquisa direcionada a ser entregue ao professor em 
sala. Temática relacionada ao paradidático. Primeira etapa do 
trabalho pesquisa e a segunda etapa apresentação do trabalho 
feito grupo.  

17 a 21/10  
 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Organização de grupos. Início das apresentações dos trabalhos 
feitos pelos grupos 
Tarefa:  
Obs.: Trabalho Avaliativo em grupo valendo de zero a dez 
considerada nota de P1. 

24 a 31/10 Avaliações (P1) do 4º Bimestre Avaliações (P1) do 4º Bimestre 

01 a 04/11  
 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Organização de grupos. Leitura direcionada. 
Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro. 
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 
07 a 11/11  

 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Preparar o material em slides para explicação do conteúdo 
através de aula expositiva dialogada. 
Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro. 
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 
14 a 18/11  

 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Auxiliar o aluno na aprendizagem através de exercícios, 
utilizando o paradidático, que servirá também como uma revisão 
para a P2 Bimestral. 
Apontamento relacionado aos capítulos lido no livro. 
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 
21 a 25/11  Avaliações (P2) do 4.º Bimestre Avaliações (P2) do 4º Bimestre 

28/11  
a 

 02/12 

 
 
Paradidático Um passo a mais/ 
Fernanda Lima 

Trazer as recordações do aluno sobre o que foi ensinado em 
sala de aula, instigar o aluno a relembrar os pontos importantes 
que foram abordados na obra com atividades sobre a mesma. 
Tarefa: Será publicada no E-class no dia da aula aplicada, 

conforme calendário. 



05 a 09/12 Reavaliações (PS) 4.º Bimestre Reavaliações (PS) 4.º Bimestre 

12 a 14/12 Encerramento 4.º Bimestre Encerramento do 4.º bimestre 
 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 
P1 (10) = Avaliação ocorrerá durante as aulas. Sendo: 
Trabalho Avaliativo através de pesquisa a ser entregue ao professor em sala. Tema relacionado ao Paradidático Um 
passo a mais/ Fernanda Lima. O Trabalho deve conter: Capa com nomes dos integrantes (1,0 pontos), Desenvolvimento 
(3,0 pontos) e eficiente organização de grupo (1,0 pontos). Totalizando 5,0 pontos. 
Apresentação= 5,0 pontos 
 
P2 (10) = Prova 
Conteúdos: Paradidático Um passo a mais/ Fernanda Lima, textos, estudos e apontamentos referente ao paradidático. 
 
TAREFA = 10,0 
Atividades pedidas durante o bimestre, totalizando 10 pontos.  
 
REAVALIAÇÃO/PS (Prova Substitutiva): Paradidático Um passo a mais/ Fernanda Lima, estudo e apontamentos do 
paradidático bimestral (a nota da reavaliação substitui a menor nota de prova do bimestre). 
 
OBS:  CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO. 

 



 
 

 
 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Matemática Adriana M.B.Crivelaro 7° A e B 3/10 à  14 /12/2022 5 aulas semanais 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

Despertar no aluno o hábito de fazer uso de seu raciocínio e de cultivar o gosto pela resolução de problemas, sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 
realidade, selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente, utilizando o conhecimento 
matemático. 
Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentação, bem como, uma 
cosmovisão de mundo em que vivem. 

 
OBJETIVOS CONCEITUAIS 

Trabalhar localização de coordenadas nos quadrantes do plano cartesiano.  
Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.  
Trabalhar situações que exijam leitura e interpretação e representação de dados em gráfico e tabelas  

 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
Estudar e compreender o mundo a sua volta, integrada a cosmovisão criacionista definida pelo colégio adventista. 

 

DATA/AULA  CONTEÚDOS  
METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

PREVISTAS 

03 a 07/10 Plano cartesiano 
Simetria 
 

Aula 1: Em sala: resolver págs 5 a 10 
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades  págs 75 a 77. 
Aula 2: Em sala: resolver págs 15 a 17 
 Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  págs 72 a 74 

13/10 Porcentagens 
 

Aula 1: Em sala: resolver págs 22 e 23 
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades  págs 78 e 79 
Aula 2: Em sala: resolver atividades de fixação 
 Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  págs 80 e 81 

17 a 21/10 Porcentagens 
Plano cartesiano 

Aula 1: Em sala: resolver atividades de fixação  
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades de fixação 
Aula 2: Em sala: resolver atividade de fixação 
 Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  de revisão 

24 a 28/10 Avaliação P1 (conteúdo: Plano 
cartesiano,simetria, e porcentagem) 

Aula 1: Em sala: resolver atividades de fixação  
Aula 2: Em sala: resolver atividade de fixação 
  

31 a 04/11 Média e amplitude 
Probabilidade e frequência de ocorrência 
 

Aula 1: Em sala: resolver págs 27 e 28. 
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades  págs 82 e 83 
Aula 2: Em sala: resolver págs 32 e 33 
 Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  págs 84 

07 a 11/11 Pictograma e gráficos de setores Aula 1: Em sala: resolver págs 37 a 39 
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades  págs 89 e 90 
Aula 2: Em sala: resolver págs 51 a 54. 
Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  págs 91 

14 a 18/11 Média e amplitude 
Probabilidade e frequência de ocorrência 
Pictograma e gráficos de setores 

Aula 1: Em sala: resolver atividades de fixação  
Tarefa 1: Tutoriar resolver atividades de fixação 
Aula 2: Em sala: resolver atividade de fixação 
 Tarefa 2:Tutoriar resolver atividades  de revisão 

21 a 25/12 Avaliação P1 (Conteúdo :Média e amplitude, 
porcentagem, pictograma e gráficos de setores) 

Aula 1: Em sala: resolver atividades de fixação  
Aula 2: Em sala: resolver atividade de fixação 

28 a 02/12 Reavaliação  (Plano cartesiano, porcentagem, 
simetria, media e amplitude, pictograma e 
gráficos de setores) 
 

Aula 1: Em sala: resolver págs 41 a 43 
Aula 2: Em sala: resolver págs 46 a 49( exer 1 a 15) 

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

Avaliação P1  Valor: 4,0 – Conteúdo: Plano cartesiano, simetria e porcentagem. 
Aaliação P2  Valor: 4,0 – Conteúdo:  Porcentagem, media e amplitude, probabilidade e frequência de ocorrência, 
pictograma e gráficos de setores. 
Tarefa: Tutoriar págs 72 a 95 
Reavaliação  Conteúdo: Plano cartesiano, porcentagem, simetria, media e amplitude, pictograma e gráficos de setores. 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  
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