
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DO NOME: __________________ 7º ANO 
 15/05/18 – ARTE 
 Tema 03 – O corpo na arte popular
 15/05/18 – REDAÇÃO 
 Conto. 
 15/05/18 – ED. FÍSICA
 Futsal: Jogadoresdefensivos; Regras
 16/05/18 – GEOGRAFIA
 Unidade 03 – Relevo e águas no Brasil
 16/05/18 – HISTÓRIA 
 Capítulo 06 – A expansão marítima europeia
 17/05/18 – PORTUGUÊS
 Predicado verbal e nominal;
 Predicação verbal: verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e de ligação;
 Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas
 17/05/18 – CIÊNCIAS 
 UNIDADE 2: OS ANIM
 Capítulo 5: Invertebrados I.
 Poríferos. 
 Cnidários. 
 Platelmintos. 
 Nematelmintos. 
 Anelídeos. 

18/05/18 – INGLÊS 
 Abilities (sports);
 Can; 
 Adjective + Preposition;
 Musical instruments
 18/05/18 – DESENHO 
 Triângulos: construções elementares, páginas 32 a 
 19/05/18 – MATEMÁTICA
 resolução de problemas;
 aplicação das equações as formulas matemáticas;
 equação do 1º grau com duas incógnitas;
 sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas;

PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DO MÊS DE MAIO DE 2018NOME: _______________________________________________________

O corpo na arte popular. 

ED. FÍSICA 
Jogadores e suas funções; Sistemas ofensivosRegras simplificadas. 
GEOGRAFIA 

Relevo e águas no Brasil. 
 

A expansão marítima europeia. 
PORTUGUÊS 

Predicado verbal e nominal; 
Predicação verbal: verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e de ligação;
Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 
UNIDADE 2: OS ANIMAIS. 
Capítulo 5: Invertebrados I. 

Abilities (sports); 
Adjective + Preposition; 
Musical instruments. 

Triângulos: construções elementares, páginas 32 a 44
MATEMÁTICA 

resolução de problemas; 
aplicação das equações as formulas matemáticas; 
equação do 1º grau com duas incógnitas; 
sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas;

DE 2018 _______________________________

ofensivos e 

Predicação verbal: verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e de ligação; 
Acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas, 

44. 

sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas; 



 
 
 
 
 
 
 
 inequações; 
 desigualdades; 
 propriedades das desigualdades;
 princípios de equivalência;
 inequações do 1º grau com uma incógnitas.
 19/05/18 – ESPANHOL 
 Capítulo 3 - El clima y Verbos en presente (regulares y irregulares)       

propriedades das desigualdades; 
princípios de equivalência; 
inequações do 1º grau com uma incógnitas. 

 
El clima y Verbos en presente del(regulares y irregulares). del indicativo 


