
 

 
 

HORÁRIO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

       
 
 

 
 

MATUTINO 

HORA 
QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA 

09/DEZ 10/DEZ 13/DEZ 14/DEZ 15/DEZ 

7h20 ING RED PORT MAT HIST 

8h10 GEO RED FILO MAT HIST 

9h GEO ING MAT PORT ING  

 

10h20 PORT PORT MAT CIEN ARTE 

11h10 MAT    CIEN CIEN 

 
 

QUINTA SEXTA 

16/DEZ 17/DEZ 

7h30 às 10h 7h30 às 10h 

PORTUGUÊS 

GEOGRAFIA 

MATEMÁTICA 

REDAÇÃO 

14h às 16h30 14h às 16h30 

CIÊNCIAS 

 FILOSOFIA/ ARTE 

HISTÓRIA 

INGLÊS 

 

 

 

LINGUAGENS 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

PORTUGUÊS 

Capítulo 14 - Histórias de amizade - 
p. 9 a 16. 

 Vozes verbais; 

 Figuras de linguagem; 

 Processo de formação de palavras: derivação; 

 Paradidático: “O mistério da casa verde” (disponível em 
PDF no Google Sala de Aula). 

 OBSERVAÇÃO: Utilize os mapas conceituais como fontes 
de estudo. Estão disponíveis no Google Sala de Aula > 
Gramática> Atividades> Materiais de Estudo do 3º 
Trimestre. 

Capítulo 15 - Imigrantes e sua 
cultura - p. 33 a 38. 

Capítulo 16 - Abram-se as cortinas! 
- p. 51 a 54. 

REDAÇÃO 

Capítulo 14 - Histórias de amizade -  
P. 17 a 22  Gênero textual romance e primeira página do jornal; 

 Gênero textual poema.  

 Paradidático: “O mistério da casa verde” Capítulo 15 - Imigrantes e sua 
cultura - P. 39 a 41. 



 

LINGUAGENS 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

INGLÊS 

Unidades 6, 7 e 8. 
Palavras chave unidade 8 (páginas 
128, 129 e 130) 
Identificar frases usando 
comparativos (unidade 6 página 
98/99 e unidade 7 superlativos 
página 116). 
FUTURO SIMPLES: BE GOING TO 
+VERBO X WILL +VERBO. PÁGINA 
122. 
Present perfect (identificar uso do 
present perfect have/has + verbo 
no particípio passado). 

 Palavras chave páginas 128, 129 e 130: 

 civilizations,origins,species,believe, ancestors,  skeleton, 
diet,continue, discover,site,diet, bones, adults, 
skulls,advanced, back,descendant and helpful. 

 Adjetivo comparativo de inferioridade e superioridade 
páginas 98 e 99.( old, hot,young, tall + er than/ more 
expensive, unusual, traditional than/ equality: AS+ 
ADJETIVO +AS. 

 adjetivo superlativo página 116..(the tall, old,big(g) + est/ 
the most beautiful, fun ,difficult , the best , the worst. 

 FUTURO SIMPLES :BE GOING TO +VERBO X WILL 
+VERBO. PÁGINA 122. 

 Present perfect use : have/has + verbo do particípio 
passado) life experiences . diferença entre SINCE e FOR. 
página  132. 

ARTE 

Capítulo 14 - Gestos sem palavras - 
páginas 172 a 180 

 Compreender a origem dos termos mímica e pantomima; 

 Conhecer grandes nomes da mímica e pantomima; 

 Perceber as características da commedia dell’arte; 

 Diferenciar trilha sonora de trilha musical em produções 
artísticas 

 Reconhecer elementos sonoros em determinadas 
produções artísticas 

 Reconhecer a ilustração de design gráfico nas diferentes 
obras 

 Identificar técnicas de ilustração 

 Conhecer designers gráficos brasileiros. 

Capítulo 15 – Sonoplastia -  páginas 
182 a 188 

Capítulo 16 - Ilustração e design 
gráfico- páginas 190 a 199 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

GEOGRAFIA 

Capítulo 13: Norte, paisagens ricas 
e ameaçadas. Págs. 46, 47, 48, 49 e 
55. 

 Identificar as características do clima, da hidrografia, 
vegetação e do relevo da Região Sul. ● Compreender a 
importância do agronegócio para a região. ● Conhecer as 
indústrias do Sul. ● Identificar a importância das missões 
jesuíticas para a ocupação da Região Sul no período 
colonial. ● Compreender o desenvolvimento econômico 
da região, por meio da pecuária, devido às necessidades 
da região das minas no século XVIII. ● Produção, 
circulação e consumo de mercadorias; ● Desigualdade 
social e o trabalho; ● Mapas temáticos do Brasil; 

 Biodiversidade brasileira. 

Capítulo 14: Sul: imigrantes, 
agropecuária e industrialização.   
Páginas: 5, 7, 8, 9, 12 e 16. 

Capítulo 15 - Sul: O Brasil abaixo 
do trópico. Páginas: 23, 25, 26, 27, 
30,31, 33 e 34. 

HISTÓRIA 

Capítulo 15 - Palmares e outras 
resistências - pág. 24 até 39 

 A estruturação dos vice-reinos na Américas; 

Capítulo 16 - A Febre do Ouro - pág. 
42 até 59 

 Resistências indígenas, invasões e expansão na América 
portuguesa 

FILOSOFIA 

Capítulo 14 – Participação e 
responsabilidade social (pág. 80 a 
88) 

 Refletir sobre a necessidade de viver em comunidade. 

 Analisar as formas de participação e responsabilidade na 
vida social. ● Refletir sobre o conceito de cidadania e 
sobre os direitos e os deveres característicos da vida 
social ● Analisar se a participação nas discussões 
políticas, a reação contra a má administração pública, o 
respeito às leis e o compromisso com a construção de um 
mundo melhor podem ser considerados como exercício 
de cidadania. ● Refletir sobre o conceito de Democracia. 

 Analisar a prática da Democracia. ● Pensar a relação 
entre Democracia e direitos humanos, identificando os 
valores necessários à existência de uma sociedade 
democrática. 

Capítulo 15 – Cidadania: a luta por 
direitos (pág. 89 a 96) 

Capítulo 16 – Democracia: um por 
todos e todos por um (pág. 97 a 
104) 



 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

MATEMÁTICA 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS 

Capítulo 14 - atmosfera terrestre 
(págs 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 
19)   Composição do ar  

 Efeito estufa  

 Camada de ozônio  

 Placas tectônicas e deriva continental  

 Fenômenos naturais (vulcões, tsunamis e terremotos)  

Capítulo 15 - dança dos continentes 
(págs 24, 25, 28 a 33)  

Capítulo 16 - a agitada superfície da 
Terra (págs 39, 42 43, 45, 48, 50, 51, 
53, 54, 55) 

DISCIPLINA CAPÍTULOS OBJETO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICA 

Capítulo 13 - Grandezas 
Proporcionais e Regra de três 
(páginas 48 a 72) - Livro 3 

 Estabelecer e compreender as razões diretas e inversas 
em situações de contexto social e matemático. Elaborar e 
resolver problemas envolvendo os conceitos de razão e 
proporção. ● Problemas envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais e Grandezas inversamente 
proporcionais ● Cálculos de porcentagem de acréscimos 
e decréscimos simples. ● Estatística: Média e amplitude 
de um conjunto de dados ● Gráficos de setores: 
interpretação, pertinência e construção para representar 
conjunto de dados 

Capítulo 14 - Porcentagem e Juros 
Simples (páginas 4 a 23) - Livro 4 

Capítulo 15 - Probabilidade e 
estatística (Páginas 26 a 40) - Livro 
4 


