
Conteúdo 7º Ano 6ª Série 1º Semestre – 2013 

Coordenação Fundamental II 

 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 1º semestre, em caso de 
perda, acessar www.americanobatista.com.br 

História 

I Etapa II Etapa 

Cap.1- A alta idade média e o inicio do 
Feudalismo na Europa 
Cap.2- Nascimento e expansão do Islã 
Cap.3- A África antes dos Europeus 

Cap.4- Impérios do oriente: China e Japão 
Cap.5- A baixa idade média e a crise do 
Feudalismo 
Cap.6- O Renascimento cultural 
Cap.7- Reformas religiosas na Europa 

 

Ciências  

I Etapa II Etapa 

1. Características dos seres vivos. 
2. Origem da vida e evolução. 
3. Classificação dos seres vivos. 
4. Vírus, bactérias, protistas e fungos. 
5. Características do Planeta Terra. 

1. Poríferos, cnidários, platelmintos, 
nematódeos e moluscos. 
2. Anelídeos, artrópodes e equinodermos. 
3. A reprodução dos animais 

 

Português 

I Etapa II Etapa 

-Leitura: Compreensão e interpretação de 
texto  
-Estrutura Verbal : radical, vogal temática, 
tema desinências verbais  
-Verbos Regulares  e Irregulares  
 -Formas Nominais do verbo  
-Locuções verbais  
-Tempos do modo Subjuntivo  
-Advérbio  
- Emprego de  G  e J  
- Produção de texto  
- O mito     
 
 
 

-Leitura: Compreensão e interpretação de 
texto   
- Sujeito  
-Tipos de sujeito  
- A concordância do verbo com o sujeito 
simples  
-A concordância do verbo com o sujeito 
composto  
- Verbo de ligação e predicativo do sujeito   
- Acentuação dos ditongos e hiatos  
-Acentuação: O acento diferencial  
 Produção de texto   
- O poema  
-Produção e declamação de poemas  
- Poema- imagem  

 

 

 

 

 



Matemática 7º ano A 

I Etapa II Etapa 

1ª etapa(cap. 1 e 2): 

 Os números inteiros: a 

necessidade de outros números, 

 Representação dos números 

inteiros na reta numérica, 

 Valor absoluto ou módulo de 

um número inteiro, 

 Números inteiros opostos ou 

simétricos, 

 Comparação de números 

inteiros, 

 Adição e subtração com 

números inteiros e algumas 

propriedades da adição, 

 Adição algébrica de números 
inteiros e expressões numéricas, 

  Multiplicação e divisão de 

números inteiros e algumas 

propriedades da multiplicação,      

 Potenciação de números 

inteiros e algumas 

propriedades. 

 Raiz quadrada de números 

inteiros, 

 Expressões numéricas 

envolvendo as seis operações, 

 Os números racionais na forma 

decimal e fracionária, 

 Representação dos racionais 

na reta numérica, 

 Módulo e oposto de um 

número racional, 

 Comparação de números 

racionais, 

 Adição, subtração, 

multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação de 

números racionais, 

 Potência com expoente 

negativo, 

 Expressões numéricas com 

números racionais. 
 

2ª etapa(cap. 3, 4 e 5) 

 Equações: um pouco de história, 

 Expressões algébricas: valor 

numérico, 

 Termos algébricos: termos 

semelhantes e redução de termos 

semelhantes, 

 Sentenças matemáticas, 

 Como resolver uma equação do 1º 

grau com uma incógnita: raiz, 

conjunto universo e solução, 

 Equações equivalentes, 

 Equacionando problemas e 
resolvendo-os, 

 Resolvendo equações com 

parênteses, 

 Resolução de equações com 

frações, 

 O que é uma inequação, 

 Solução e resolução de uma 

inequação, 

 Sistemas de equações: o conceito 

de par ordenado, 

 Representação geométrica de 

pares ordenados, 

 Soluções de uma equação do 1º 

grau com duas incógnitas, 

 Sistemas de equações do 1º grau 

com duas incógnitas: resolução pelo 

método da substituição e adição. 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA 7º ANO B  

I Etapa II Etapa 

 
NÚMEROS INTEIROS 

1.A necessidade de outros números 
2.Representação dos números 
inteiros na reta numérica 
 
3.Valor absoluto ou módulo de um 
número inteiro 

 
4.Números inteiros opostos ou 
simétricos 
 
5.Comparação de números inteiros 
 
6.“Andando” na reta numérica  
7.Adição de números inteiros  
 
8.Subtração de números inteiros 
9.Adição algébrica de números 
inteiros 
 
10.Multiplicação de números inteiros   
11.Divisão de números inteiros  
12. Potenciação de números inteiros  
13. Raiz quadrada de números 
inteiros  
 
NÚMEROS RACIONAIS 

 
1. Os números racionais 
 
2.Representação de números 
racionais na reta numérica  
 
3.Módulo de um número racional 
 
4.Comparação de números racionais 

 
5.Adição e subtração de números 
racionais 
6.Multiplicação de números racionais. 
8.Divisão de números racionais 
 
9.Potenciação de números racionais  

 
10.Raiz quadrada racional de 
números racionais. 
 
11.Expressões numéricas com 
números racionais 

 
EQUAÇÕES 

 
1. Um pouco de história 
2. Expressões algébricas 
3. Valor numérico de uma expressão 

algébrica 
4. Termos algébricos 
5. Sentenças matemáticas  
6. As  equações. 
7. Equações  equivalentes 
8. Resolução de equações 

 
INEQUAÇÕES 

 
1. O  que é inequação ? 
2. Solução de uma inequação  
3. Resolução de inequações 

 
SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

 
1. O  Conceito de par ordenado 
2. Equações do 1º grau com duas 

incógnitas 
       3.Sistemas de equações do 1º grau com 
duas incógnitas 
        4. Resolução de sistemas  

 



Inglês 

I Etapa/ I Bimestre II Etapa/ II Bimestre 

 Pronouns, possessive forms 

 Present simple  

 Affirmative , negative, 

interrogative 

 Routines and time 

 Life experiences and material 

possessions 

 Third person singular 

 Pages 10 -37 

 Present simple 

 Interrogative and short answers 

 Adverbs and frequency 

expressions 

 Compound nouns 

 Hygiene 

 Pages 44 - 67 
 

 

Geografia 

I Etapa II Etapa 

 Divisão política e regional 

    Dimensão e localização 

    Formação do território brasileiro 

   Ocupação e interação do 
território  

 Região Norte  

 Região Nordeste  
 

 

 Regiões Centro- Oeste e Sul 

 Região Sudeste 

 O relevo brasileiro  

  Principais formas do relevo 
brasileiro 

 Águas no território brasileiro 

 Uso dos recursos hídricos no 
Brasil. 

 Aspectos da vegetação 
brasileira 

 Ações humanas: devastação e 
preservação 

 O clima no Brasil  

 Os tipos de clima no Brasil 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   I ETAPA Contenidos de la II ETAPA 

 Los Medios de Transporte; 
 Las horas; 
 Presente de Indicativo: 

repaso de los verbos 
regulares e irregulares; 

 Presente de Indicativo: 
verbos pronominales; 

 Adverbios y locuciones 
adverbiales de frecuencia; 

 Gerundio; 
 Perífrasis “estar+gerundio” 
 Los Momentos y lugares de 

Ocio; 
 Las Actividades de Ocio; 
 Los números Cardinales (del 

100 al 1 000 000 ) 

 Perífrasis Verbal de Futuro; 
 Verbos gustar y encantar; 
 Las profesiones; 
 Los tipos de Comercios y los 

profesionales que trabajan en 
ellos; 

 Pretérito Indefinido de 
Indicativo: verbos regulares e 
irregulares; 
Adverbios de tiempo 

 


