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7A/B - MATEMÁTICA
EE PROF. UACURY

SALALEITURAUACURY 03/01/19, 14:26 HS

HABILIDADES E CONTEÚDOS

7B_11/12/19
MP16 - Calcular a Razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
 MP17 - Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem
 MP18 - Identi�car razões constantes presentes em quadrados e circunferências.

7B_10/12/19
MP16 - Calcular a Razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
 MP17 - Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem
 MP18 - Identi�car razões constantes presentes em quadrados e circunferências.

7B_05/12/19
MP16 - Calcular a Razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
 MP17 - Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem
 MP18 - Identi�car razões constantes presentes em quadrados e circunferências.

7B_04/12/19
MP16 - Calcular a Razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
 MP17 - Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem
 MP18 - Identi�car razões constantes presentes em quadrados e circunferências.

7B_03/12/19
Projeto reforço
 MP16 - Calcular a Razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
 MP17 - Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem
 MP18 - Identi�car razões constantes presentes em quadrados e circunferências.

7A_21/11/19
Avaliação Bimestral

7A_19/11/19
Revisão Para Avaliação

7A_14/11/19
Trabalho Jogos Matemáticos 

7A_13/11/19
Trabalho Jogos Matemáticos 

7A_12/11/19

7A_7/11/19

7A_6/11/19

7A_5/11/19

7B_28/11/19
45_Ler e interpretar enunciados. 
47_Resolver equações               

7B_27/11/19
45_Ler e interpretar enunciados. 
47_Resolver equações               

7B_26/11/19
         PLANO DE AÇÃO
 MP17_ Calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
MP19 Representar porcentagem em gra�cos de setores, com base na proporcionalidade entre
porcentagem e grau.     

7B_21/11/19 45_Ler e interpretar enunciados.
 47_Resolver equações 

7B_19/11/19
PLANO DE AÇÃO
 MP17_ Calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.
MP19 Representar porcentagem em gra�cos de setores, com base na proporcionalidade entre
porcentagem e grau.

7B_14/11/19
49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 

7B_13/11/19
 49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 

7B_12/11/19
PLANO DE AÇÃO
MP14 _Identi�car situações em que existe proporcionalidade entre grandezas.
probabilidade. 
 MP17_ Calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta.

7B_07/11/19
 47_Resolver equações 

7B_06/11/19
Dragonlearn

7B_05/11/19
PLANO DE AÇÃO
 MP14_Identi�car situações em que existe proporcionalidade entre grandezas.
MP16_Resolver situações problemas que envolvam razões com: escala ,porcentagem,velocidade
probabilidade.

7A
Plano de Ação (01/10 á 10/10)
Trabalhar habilidades:
 • Resolver situações problemas que envolvam razões como: escala, porcentagem, velocidade,
probabilidade etc. 
 • Calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta. 

7B_31/10/19
 49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 
 47_Resolver equações 

7B_30/10/19
 49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 
 47_Resolver equações 
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7B_29/10/19
PLANO DE AÇÃO
   MP14_Identi�car situações em que existe proporcionalidade entre grandezas.
MP16_Resolver situações problemas que envolvam razões com: escala ,porcentagem,velocidade
probabilidade.

7B_24/10/19
48_Transpor a linguagem escrita para a algébrica .
 49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 

7B_23/10/19
 48_Transpor a linguagem escrita para a algébrica .
 49_Resolver equações de 1º grau por meio de operações inversas e por equivalência. 

7B_22/10/19

PLANO DE AÇÃO                                       MP14_Identi�car situações em que existe
proporcionalidade entre grandezas.
MP16_Resolver situações problemas que envolvam razões com: escala ,porcentagem,velocidade
probabilidade.

7B_18/10/19
 47_Resolver equações 

7B_17/10/19
 47_Resolver equações 

7B_16/10/19
PLANO DE AÇÃO                                       MP14_Identi�car situações em que existe
proporcionalidade entre grandezas.

7B_10/10/19
 41_Calcular porcentagens a partir da razão entre as partes e o todo de uma situação-problema. 

7B_09/10/19
 41_Calcular porcentagens a partir da razão entre as partes e o todo de uma situação-problema. 

7B_08/10/19
 41_Calcular porcentagens a partir da razão entre as partes e o todo de uma situação-problema. 

7B_03/10/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc.   

7B_02/10/19
Conselho

7B_01/10/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc.   

7A_31/10/19
 47_Resolver equações 
45_Ler e interpretar enunciados. 
 46_Transpor linguagem escrita para algébrica e viceversa 
 44_Realizar generalizações utilizando a linguagem escrita e expressões matemáticas que
envolvem o uso de letras. 
CORREÇÃO

7A_30/10/19
 47_Resolver equações 
45_Ler e interpretar enunciados. 
 46_Transpor linguagem escrita para algébrica e viceversa 
 44_Realizar generalizações utilizando a linguagem escrita e expressões matemáticas que
envolvem o uso de letras. 

7A_29/10/19

jogos com equações

7A_24/10/19
Construir
Jogos de equações

7A_23/10/19
 47_Resolver equações 

7A_22/10/19
 47_Resolver equações 

7A_17/10/19
45_Ler e interpretar enunciados. 
 46_Transpor linguagem escrita para algébrica e viceversa 

7A_16/10/19
 45_Ler e interpretar enunciados. 
 46_Transpor linguagem escrita para algébrica e viceversa 

7A_10/10/19
 44_Realizar generalizações utilizando a linguagem escrita e expressões matemáticas que
envolvem o uso de letras. 

7A_09/10/19
37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7A_08/10/19
 42_Representar porcentagens em grá�cos de setores, fazendo a correspondência em graus de
forma proporcional. 
 43_Usar o transferidor para representar setores circulares correspondentes a determinados
ângulos 

7A_03/10/19
 42_Representar porcentagens em grá�cos de setores, fazendo a correspondência em graus de
forma proporcional. 

7A_02/10/19
Conselho de classe

7A_01/10/19
recuperação continuada
refazer questões AAP

7A_26/09/19
 42_Conhecer a relação de proporcionalidade entre ângulos e arcos em uma circunferência 

7A_25/09/19
AAP

7A_24/09/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7A_19/09/19
Correção da Avaliação

7A_18/09/19
Avaliação Mensal

7A_17/09/19



recuperação continua
Revisão

7B_26/09/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7B_25/09/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7B_24/09/19
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade. 

7B_19/09/19
 41_Calcular porcentagens a partir da razão entre as partes e o todo de uma situação-problema. 

7B_18/09/19
 40_Conhecer as principais razões constantes presentes em �guras simples: quadrados, triângulos
e circunferências. 

7B_17/09/19
 40_Conhecer as principais razões constantes presentes em �guras simples: quadrados, triângulos
e circunferências. 

7A_12/09/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7A_11/09/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7A_10/09/19
36_Saber calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta

7A_05/09/19
 36_Saber calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta 

7A_04/09/19
35_Compreender o conceito de razão na Matemática 

7A_03/09/19
Recuperação continuada 
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7B_12/09/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7B_11/09/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7B_10/09/19
 37_Conhecer os principais tipos de razão: escala, porcentagem, velocidade, probabilidade etc. 

7B_05/09/19
36_Saber calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta 

7B_04/09/19
 36_Saber calcular a razão entre duas grandezas de mesma natureza ou de natureza distinta 

7B_05/09/19
36_EC_Discutir a resolução das atividades com o auxílio dos alunos.

7B_03/09/19
 35_Compreender o conceito de razão na Matemática 

7A_29/08/19
Recuperação continuada 
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7A_28/08/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza .

7A_27/08/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza .

7B_29/08/19
34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 
 35_Compreender o conceito de razão na Matemática 

7B_28/08/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7B_27/08/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza .

7A_22/08/19
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza

7A_21/08/19
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7A_20/08/19
 32_ Identi�car situações em que existe proporcionalidade entre grandezas. 
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.

7B_22/08/19
 34_Resolver problemas que envolvem a variação diretamente e inversamente proporcional entre
grandeza 

7B_21/08/19
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade. 

7B_20/08/19
 32_ Identi�car situações em que existe proporcionalidade entre grandezas. 
 33_ Usar a competência leitora para interpretar problemas de proporcionalidade.

7A_15/08/19
 26_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7A_14/08/19
 26_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 



7A_13/08/19
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7A_8/08/19
 24_Representar �guras planas e espaciais em malhas de pontos

7A_7/08/19
 19_ Identi�car simetrias por meio da leitura, comparar e interpretar imagens 

7A_6/08/19
 19_ Identi�car simetrias por meio da leitura, comparar e interpretar imagens (TAMBÉM
ROTAÇÃO)

7A_1/08/19
RECUPERAÇÃO
15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 
21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo 

7A_31/07/19
RECUPERAÇÃO
15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 
21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo 
ACORDOS PEDAGÓGICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE.

7B_15/08/19
Recuperação
 30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7B_14/08/19
Recuperação
 30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7B_13/08/19
Recuperação 
 30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7B_08/08/19
Recuperação
 30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7B_07/08/19
Recuperação
 30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles 

7B_06/08/19
Recuperação
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7B_01/08/19
Recuperação
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7B_31/07/19
Recuperação
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos .

7B_21/08/19
MMR 133008
Hab_Compreender os signi�cados das operações básicas.

Conteúdos _Operações básicas.

7A_19/06/19
Dragonlearn e Recuperação Continuada

7A_18/06/19
recuperação continuada

7A_13/06/19
Revendo as Avaliações/ Correção

7A_12/06/19
Avaliação Bimestral

7A_11/06/19
Avaliação Situação Problema

7B_19/06/19
Poliedro
25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos                    30_ Identi�car os
elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles .

7B_18/06/19
Poliedro
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos  
30_ Identi�car os elementos de um poliedro e estabelecer a relação entre eles .

7B_13/06/19
Poliedros.
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7B_12/06/19
Poliedros.
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7B_11/06/19
Poliedros.
 25_Classi�car poliedros de acordo com critérios prede�nidos 

7B_ 06/06/19 Projeto SANASA

7B_05/06/19
 Geometria /
 Medidas •
 Ângulos • Polígonos • 
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo .
 22_Levantar e veri�car hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo 
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7B_04/06/19
 Geometria /
 Medidas •
 Ângulos • Polígonos • 
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo .
 22_Levantar e veri�car hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo 

7A_6/06/19
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo 

7A_5/06/19
Cinema SANASA

7A_4/06/19
 18_ Desenvolver a motricidade �na por meio de instrumentos geométricos de desenho, bem
como o pensamento antecipatório nos processos de resolução de problemas. (continuação).

7A_30/05/19
Apresentação do trabalho (quatro operações)

7A_29/05/19
 18_ Desenvolver a motricidade �na por meio de instrumentos geométricos de desenho, bem
como o pensamento antecipatório nos processos de resolução de problemas. 

7A_28/05/19
 17_Utilizar a lógica de pensamento estruturado para resolver problemas de natureza geométrica. 

7B_30/05/19
Geometria /
 Medidas •
 Ângulos • Polígonos • 
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo .
 22_Levantar e veri�car hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo 

7A_23/05/19
Geometria - Ângulos
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas

7B_28/05/19
 Geometria /
 Medidas •
 Ângulos • Polígonos • 
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo .
 22_Levantar e veri�car hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo 

7A_22/05/19
AAP

7A_21/05/19
OBMEP

7A_16/05/19
Geometria - Ângulos
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas

7A_15/05/19
DRAGONLEARN

7A_14/05/19
Geometria - Ângulos
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas

7A_09/05/19
Trabalho em grupo (explicar, dividir os grupos e iniciar pesquisa)

7A_08/05/19
 13_Compreender a ideia de ordenação com números negativos. 

7A_07/05/19
 13_Compreender a ideia de ordenação com números negativos. 

7A_02/05/19
REUNIÃO

7B_23/05/19
 Geometria /
 • Ângulos • 
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 

7B_22/05/19
 Geometria /
 • Ângulos • 
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 

7B_21/05/19
Prova OBMEP

7B_16/05/18
Geometria/medida-ângulos
 15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 

7B_15/05/19
Geometria/medida-ângulos
15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 

7B_14/05/19
 Geometria / Medidas • Ângulos 
  15_ Reconhecer e estimar medidas angulares em contextos e formas de linguagem diversi�cadas 

7B_09/05/19
Números Racionais  • Operações com decimais e frações 
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7B_08/05/19
 Números Racionais  • Operações com decimais e frações 
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7B_07/05/19
 Números Racionais  • Operações com decimais e frações 
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7B_02/05/19
Reunião

7A_30/04/19
 Números inteiros
14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem ouso de números negativos.

7A_25/04/19
Avaliação de Recuperação

7A_24/04/19
  7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão (também adição e subtração)



7A_23/04/19
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão (também adição e subtração)

7A_18/04/19
Avaliação Bimestral

7A_17/04/19
exercício para nota com situação problema

7A_16/04/19
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão (também adição e subtração)

 14_Estabelecer correspondência

7B_30/04/19
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão .

7B_25/04/19
 9_Utilizar a ideia de equivalência como um recurso na resolução de problemas aritméticos com
frações. 
 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos 

7B_24/04/19
 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos 

7B_23/04/19
Números racionais/números negativos
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7B_18/04/19
Números Negativos
 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos 

7B_17/04/19
Nùmeros Negativos

 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos 

7B_16/04/19
Números Negativos

 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos 

7A_11/04/19
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7A_10/04/19
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7A_9/04/19
Números Interios 
11_ Identi�car a insu�ciência dos naturais para a resolução de novos problemas 

7B-11/04/19

Números Racionais/números negativos. 
7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão 

7B_10/04/19
Números Racionais/números negativos.
 7_Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão .
 14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem o uso de números negativos. 

7B_09/04/19
Números Inteiros /negativos
 14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem o uso de números negativos. 

7A_04/04/19
 Números inteiros
14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem ouso de números negativos.

7A_03/04/19
 Números Inteiros
13_Compreender a ideia de ordenação com números negativos. 

7A_02/04/19
 Números Inteiros
13_Compreender a ideia de ordenação com números negativos. 

7A_28/03/19
Números Inteiros
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos Números Inteiros /Operações.

7A_27/03/19
Números Inteiros
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos Números Inteiros /Operações.

7A_26/03/19
Números Inteiros
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos Números Inteiros /Operações.

7A_18/03/19 a 22/03/19
 Números Inteiros
11_ Identi�car a insu�ciência dos naturais para a
resolução de novos problemas
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos
números negativos, bem como operações e expressões
envolvendo números negativos

7A_ 11/03/19 a 15/03/19
Números naturais  
5_ Estabelecer relações entre conceitos e linguagens: frações/decimais/porcentagem. 

7A_ 25/02/19 a 01/03/19
Números Naturais
Sistema de numeração na antiguidade.  
2_Estabelecer comparações entre sistemas de numeração, identi�cando semelhanças e diferenças
entre eles. 

7A_18/02/19 a 22/02/19
Números Naturais - Sistema de numeração na antiguidade.
1_Reconhecer, por meio da história dos sistemas de numeração, a construção de ideias e do
conhecimento matemático.



7A_11/02/19 a 15/02/19
Números naturais 
Diagnostico das classas e acolhimento

7B_04/04/19
Números inteiros/negativos
 6_Saber identi�car e reconhecer informações numéricas que envolvem frações e decimais em
contextos diversi�cados. 
14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem ouso de números negativos.

7B_03/04/19
Números inteiros/negativos
 6_Saber identi�car e reconhecer informações numéricas que envolvem frações e decimais em
contextos diversi�cados. 
14_Estabelecer correspondência entre situações concretas e contextos matemáticos que
justi�quem ouso de números negativos.

7B_02/04/19 Números inteiros/Negativos 6_Saber identificar e
reconhecer informações numéricas que envolvem frações e
decimais em contextos diversificados. 14_Estabelecer
correspondência entre situações concretas e contextos
matemáticos que justifiquem o uso de números negativos.

7B_28/03/19
Números Inteiros /Operações
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos.
 13_Compreender a ideia de ordenação com números negativos. 

7B_ 27/03/19
Números Inteiros /Operações
 12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos.

7B_26/03/19 Números Inteiros /Operações
12_Compreender signi�cados associados à escrita dos números negativos, bem como operações e
expressões envolvendo números negativos Números Inteiros /Operações.
 

7 B_18/03/19 a 22/03/19 Números Inteiros 11_ Identificar a
insuficiência dos naturais para a resolução de novos problemas
12_Compreender significados associados à escrita dos números
negativos, bem como operações e expressões envolvendo números
negativos

7B_ 11/03/19 a 15/03/19
Números naturais 
4_Transpor as ideias relacionadas à base de um sistema de numerações para aplicações práticas
na computação (sistema binário).  
5_ Estabelecer relações entre conceitos e linguagens: frações/decimais/porcentagem. 

7B_ 25/02/19 a 01/03/19
Números naturais-
Sistema de numeração na antiguidade.
2_Estabelecer comparações entre sistemas de numeração, identi�cando semelhanças e diferenças
entre eles. 
 4_Transpor as ideias relacionadas à base de um sistema de numerações para aplicações práticas
na computação (sistema binário). 

7B_18/02/19 a 22/02/19
Números Naturais-Sistema de numeração na antiguidade.  1_Reconhecer, por meio da história dos
sistemas de numeração, a construção de ideias e do conhecimento matemático. 2_Estabelecer
comparações entre sistemas de numeração, identi�cando semelhanças e diferenças entre eles. 

3_Decodi�car a estrutura lógica da escrita matemática. 

7B_11/02/19 a 15/02/19
Números Naturais - Sistema de numeração na antiguidade.

1_Reconhecer, por meio da história dos sistemas denumeração, a
construção de ideias e doconhecimento matemático
 2_Estabelecer comparações entre sistemas de numeração, identi�cando semelhanças e
diferenças entre eles. 
 3_Decodi�car a estrutura lógica da escrita matemática 
 

ESTRATÉGIAS

7B_11/12/19
Projeto reforço
MP16/17/18_

7B_10/12/19
Projeto reforço
MP16/17/18_

7B_05/12/19
Projeto reforço
MP16/17/18_

7B_04/12/19
Projeto reforço
MP16/17/18_

7B_03/12/19
Projeto reforço
MP16/17/18_

7A_21/11/19
Avaliação Bimestral

7A_19/11/19

7A_14/11/19
Trabalho em grupo envolvendo as quatro operações ou raciocínio lógico

7A_13/11/19
Trabalho em grupo envolvendo as quatro operações ou raciocínio lógico

7A_12/11/19

7A_7/11/19

7A_6/11/19

7A_5/11/19

7B_28/11/19
45_47_EC_Registro de conteúdos (atividades),resolução,correção.Onde será feito a devolutiva da
correção.

7B_27/11/19
45_47_EC_Registro de conteúdos (atividades),resolução,correção.Onde será feito a devolutiva da
correção.



7B_26/11/19
PLANO DE AÇÃO
MP17/MP19_As habilidades serão trabalhadas com resolução de atividades,correção onde os
alunos irão tirar as duvidas.

7B_21/11/19
45_47_EC_Registro de conteúdos (atividades),resolução,correção.Onde será feito a devolutiva da
correção.

7B_19/11/19
PLANO DE AÇÃO
MP17/MP19_As habilidades serão trabalhadas com resolução de atividades,correção onde os
alunos irão tirar as duvidas.

7B_14/11/19
49_EC_Registro de conteúdos (atividades),resolução,correção.Onde será feito a devolutiva da
correção.

7B_13/11/19
49_EC_Registro de conteúdos (atividades),resolução,correção.

7B_12/11/19
PLANO DE AÇÃO
MP14/MP17_EC_Registro de situações problemas /resolução e correção.

7B_07/11/19
  47_EA_Roda de conversa
  47_EC_Registro de atividades logo após resolução e correção.Os alunos realizam as atividades
em grupos /trios, onde troca  informações.

7B_05/11/19
PLANO DE AÇÃO
MP14/MP16_EC_Registro de situações problemas /resolução e correção.

7A
Plano de ação.
Estratégia descrita no planejamento de cada aula realizada.

7B_31/10/19
47_EC_registro de atividades,resolução e correção  com auxilio da professora.Trabalhando suas
duvidas..

7B_30/10/19
47_EC_registro de atividades,resolução e correção com auxilio da professora.Trabalhando suas
duvidas..

7B_29/10/19
PLANO DE AÇÃO
MP14/MP16_EC_Registro de situações problemas /resolução e correção.

7B_24/10/19
48/49_Registro de atividades/resolução e correção.

7B_23/10/19
48/49_Registro de atividades/resolução e correção.

7B_22/10/19
PLANO DE AÇÃO
MP14/MP16_EC_Registro de situações problemas /resolução e correção.

7B_18/10/19
47_EC_Correção de atividades

7B_17/10/19
47_EC_Registrar atividades /resolver e corrigir.

7B_16/10/19
MP14_EC_Registro de atividades,resolução e correção

7B_10/10/19
41_EC_Correção das atividades

7B_09/10/19
41_EC_Resolução de situação problemas

7B_08/10/19
41_EC_Registrar situação problemas e resolução

7B_03/10/19
41_EA_Roda de conversa.
EC_Registrar os conteúdos,após registrar atividades e resolver.

7B_01/10/19
41_EA_Roda de conversa.
EC_Registrar os conteúdos,após registrar atividades e resolver.

7A_31/10/19
Correção na lousa

7A_30/10/19
Exercícios Avaliativos 

7A_29/10/19
E.A. Jogar em grupos.

7A_24/10/19
E.A. criar jogos q utilizem equações (domino , tabuleiro e cruzadinha)

7A_23/10/19
E.C. exercícios do livro didático em dupla ou trio. 
Continuação e Correção

7A_22/10/19
E.C. exercícios do livro didático em dupla ou trio.

7A_17/10/19
E.I. Roda de conversa, debate sobre os exercícios em grupos produtivos. Correção coletiva.
(Continuação com lista de exercício)

7A_16/10/19
E.I. Roda de conversa, debate sobre os exercícios em grupos produtivos. Correção coletiva.

7A_10/10/19
E.I. roda de conversa introduzindo o conteúdo, exercícios livro didático em dupla ou trio.

7A_09/10/19
Roda de conversa, conteúdo resumido e exercícios em slides

7A_08/10/19
E.C. exercícios livro didático em dupla. correção na lousa

7A_03/10/19



E.C. exercícios livro didático em dupla. correção na lousa

7A_02/10/19
Conselho de classe

7A_01/10/19
refazer em dupla as AAP  questoes erradas. orientações nas duplas.

7A_26/09/19
exercício em trio. correção coletiva

7A_25/09/19
AAP

7A_24/09/19
exercício realizado em trio. correção na lousa

7A_19/09/19
Correção da Avaliação

7A_18/09/19
Avaliação Mensal

7A_17/09/19
exercícios em dupla correção individual nas duplas

7B_26/09/19
34_Resolver e corrigir atividades de grandezas.

7B_25/09/19
34_EC_Resolver /e corrigir os problemas de grandezas.

7B_24/09/19
33_EC_Desenvolver os problemas de proporcionalidade através de registro de atividades
,resolução.

7B_19/09/19
41_EC_Desenvolvimento : registro de conteúdo,-registro de atividades-correção de atividades.

7B_18/09/19
40_Resolver as atividades e correção com alunos e professora.

7B_17/09/19
40_EC_Desenvolver a habilidade em forma de registro de conteúdos

7A_12/09/19
37_E.C. exercícios para �xar conhecimento em dupla.

7A_11/09/19
37_E.I. fazer uma roda de conversa para entenderem os principais tipos de de razão.

7A_10/09/19
36_ correção na lousa e mais alguns exercícios

7A_05/09/19
36_E.I./E.S. Ensinar usando o conhecimento pré adquiridos no cotidiano e na escola. Exercício
livro didático.

7A_04/09/19

35_E.I./E.S. Ensinar usando o conhecimento pré adquiridos no cotidiano e na escola. Fazer alguns
exemplos e 3 exercícios para fazerem individual

7A_03/09/19
33/34_ Exercício na lousa para fazer em dupla
CORREÇÃO NA LOUSA

7B_12/09/19
37_EC_Correção das atividades realizada pelos alunos

7B_11/09/19
37_EC_Registro e resolução das atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado em grupos.

7B_10/09/19
37_EA_Roda de conversa para discutir ,noções de escala ,porcentagem,etc.
37_EC_Registrar o conceito de escala,porcentagem e probabilidade etc.

7B_04/09/19
36_EC_Registrar e resolver atividades relacionada à habilidade desenvolvida. A resolução será
realizada em grupos.

7B_03/09/19
35_EA_Roda de conversa.Discutir com os alunos  noção de razão .
35_EC_Registrar o conceito de razão.

7A_29/08/19
33/34_ Exercício na lousa para fazer em dupla

7A_28/08/19
34_E.C Resolver alguns exercícios com eles para familiarizarem com a linguagem dos exercícios.

7A_27/08/19
34_ EC trabalhar a interpretação de situações problemas.

7B_29/08/19
 34_EC_ correção das atividades.      35_ EC_Leitura e interpretação de enunciado de problemas
,identi�car operações que resolvem o problema.      35_EC_ registro de atividades /problemas.     

7B_28/08/19 34_EA_Roda de conversas 35_EC_Leitura e
interpretação de enunciado de problemas ,identificar operações
que resolvem o problema. 35_EC_ registro de atividades
/problemas.

7B_27/08/19



34_ EA_ Roda de conversas-
34_EC_Leitura e interpretação de enunciado de problemas ,identi�car operações que resolvem o
problema.
33_EC_ registro de atividades /problemas.

7A_22/08/19
32/33_E.C. resolver exercício em dupla e correção na lousa

7A_21/08/19
32/33_E.C.explicar a técnica e resolver exercício em dupla e correção na lousa

7A_20/08/19
32/33_E.I. Vamos realizar e veri�car algumas situações para vermos se são diretamente ou
inversamente proporcionais.

7B_22/08/19
34_EC_Correção das atividades realizada com envolvimento dos alunos e professora.

7B_21/08/19
33_EC_Resolução de atividades em trios .

7B_20/08/19
32_EA_ Roda de conversas-
32_EC_Leitura e interpretação de enunciado de problemas ,identi�car operações que resolvem o
problema.
33_EC_ registro de atividades /problemas.

7A_15/08/19
Recuperação
26_E.C. exercícios 

7A_14/08/19
Recuperação
26_E.A roda de Conversa com os alunos e exercício 

7A_13/08/19
Recuperação
25_E.C. Aula expositiva e exercícios 

7A_8/08/19
Recuperação
24_E.C. Aplicação de atividades

7A_7/08/19
Recuperação
19_ E.C. Lista de exercício e correção na lousa

7A_6/08/19
Recuperação
19_E.I. roda de conversa e atividades livro didático

7A_1/08/19
RECUPERAÇÃO
15/21_A.I.---Atividades propostas pela diretoria de ensino

7A_31/07/19
Recuperação
15/21_E.A. roda de Conversa com os alunos e introdução a revisão.

7B_15/08/19
Recuperação
30_EC_Correção das atividades com atividades avaliativa.

7B_14/08/19
Recuperação
30_EC_ Resolução de atividades

7B_13/08/19
Recuperação
30_EC_ Resolução das atividades

7B_08/08/19
Recuperação
30_EC_ Aplicação das atividades

7B_07/08/19
Recuperação
30_EA_ Roda de conversa /demonstração das atividades.

7B_06/08/19
Recuperação
25_Correção de atividades realizada pelos alunos com auxilio da professora.

7B_01/08/19
Recuperação
25_Resolução de atividades

7B_31/07/19
25_EC_Demonstrar atividades.Aplicação de atividades

7B_21/08/19
MMR 133008
Estratégias afetiva_ EA_ Gincana_

Separar os alunos em duas equipes
_Sortear os alunos das equipes.
_Os alunos sorteia a atividade que está dentro do envelope.
_Resolve a atividade,vai até a lousa e registra a resolução.
_Onde a correção será realizada pela professora.
_Onde será realizada a pontuação.

7B_19/06/19
30_EC_Correção das atividades avaliativas

7B_18/06/19
30_EC_Registro de atividades,correção e atividades avaliativa.

7B_13/06/19
25_EC_Correção das atividades,aproveitando a correção é realizado avaliação.

7B_12/06/19
25_EC_Resolução das atividades em grupos.
Alunos na informática-Dragonlearn

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


7A_19/06/19
Dragonlearn e Recuperação Continuada

7A_18/06/19
recuperação continuada

7A_13/06/19
Revendo as Avaliações ( vou dar uma segunda oportunidade para eles refazerem algum exercício
da prova, mas sem avisa-los antes). Depois vou corrigir a prova na lousa.

7A_12/06/19
Avaliação Bimestral

7A_11/06/19
Avaliação Situação Problema

7B_11/06/19
30_EC __Registro de conteúdo/atividades;

7B _06/06/19
PROJETO SANASA

7B_05/06/19
22_ EC_Registro de conteúdo,realização de atividades em grupo ,onde será realizada a correção
com alunos e professora.

7B_04/05/19
21_EA_Roda de conversa fazendo relação  entre ângulos .
22_EA_ Levantar hipóteses ,roda de conversa.

7A_6/06/19
Roda de conversa. exercício em dupla. correção na lousa.

7A_5/06/19
SANASA

7B_29/05/19
Geometria /
 Medidas •
 Ângulos • Polígonos • 
 21_Estabelecer relações entre ângulos por meio do raciocínio dedutivo .
 22_Levantar e veri�car hipóteses, seja por raciocínio indutivo, seja por raciocínio dedutivo 

7A_4/06/19
realizar exercícios utilizando a régua e o transferidor para assim fazer os ângulos perfeitos. 

7A_30/05/19
explicação pelos alunos e professor e lista de exercício criado pelos alunos.

7A_29/05/19
realizar exercícios utilizando a régua e o transferidor para assim fazer os ângulos perfeitos.

7A_28/05/19
fazer exercício em dupla para se ajudarem. correção pelo professor na lousa.

7B_30/05/19
22_EC_Resolução de atividades,logo após correção realizada pelos alunos com o auxilío da
professora.

7B_29/05/19

21_EC _Correção das atividades  realizada pela professora,com o auxilio dos alunos.
22_EC _Registro do conteúdo.

7B_28/05/19
21_ EC_Atividades organizada pela professora onde estabelece relações entre ângulos ,utilizando
raciocínio dedutivo.
22_E A _ Roda de conversa,levantamento de hipótese.

7A_23/05/19
15_Correção da atividade

7A_22/05/19
AVALIAÇÃO

7A_21/05/19
AVALIAÇÃO

7A_16/05/19
15_ Faremos uma roda de conversa para utilizar o conhecimento que ja tem e amplia-lo. Atividade
livro didático.(Continuação)

7A_15/05/19
DRAGONLEARN

7A_14/05/19
15_ Faremos uma roda de conversa para utilizar o conhecimento que ja tem e amplia-lo. Atividade
livro didático.

7A_09/05/19
trabalho sobre as quatro operações básicas.

7A_08/05/19
E.C. exercícios do livro realizados em duplas e corrigidos na lousa.

7A_07/05/19
Roda de Conversa na quadra onde realizaremos uma reta numérica grande e usaremos o saquinho
de gelo derretendo para marcar o zero grau. faremos vários exercícios na reta gigante.

7A_02/05/19
REUNIÃO 

7B_23/05/19
15_ EC_Correção das atividades relacionadas a medidas de ângulos com auxilio da professoras

7B_22/05/19
15_EC_Registrar,conteúdo relacionado á ângulos,resolução de atividades envolvendo medidas de
ângulos

7B_21/05/19
Prova OBMEP

7B_16/05/19
15_EC_Correção das atividades realizada pelos alunos com auxilio da professora.

7B_15/05/19
15_EC_Registro de conteúdo/atividades realizado pelos alunos,organizado pela professora.

7B_14/05/19
15_EA_Roda de conversa ,debate,conversar com os alunos :o que eles entendem por ângulos ,com
medi-lo.



7B_09/05/19
7_E C_Revisão através de atividades

7B_08/05/19
7_E C_ Correção das atividades realizada pelos alunos com auxilio da professora.

7B_07/05/19
7_E C_Apresentação de atividades pela professora ,resolução realizada pelos alunos .

7A_30/04/19
14_E.C.Criar uma reta numérica no chão do patio e fazer uma roda de conversa abordando a
necessidade dos números negativos.

7A_25/04/19
Avaliação de Recuperação

7A_24/04/19
7_E.C.explicarei utilizando a lousa e faram exercícios do livro 6°ano em dupla com auxilio do
professor para tirar duvida. correção oral e na lousa pelos alunos.

7A_23/04/19
7_E.C.explicarei utilizando a lousa e faram exercícios do livro 6°ano em dupla com auxilio do
professor para tirar duvida. correção oral e na lousa pelos alunos.

7A_18/04/19
Avaliação Bimestral 

7A_17/04/19
exercício para nota com situação problema

7A_16/04/19
 7_E.C.Ampliar o conhecimento das operações aritméticas com frações por meio da resolução de
problemas com multiplicação e divisão (também adição e subtração)

7B_30/04/19
7_EC_ Atividades realizada pelos alunos em duplas /resolução .Correção realizada pela professora
com auxilio dos alunos na lousa.

7B_25/04/19
9_E.C-Resolução de problemas realizados pelos alunos em trios /correção realizada com auxilio
dos alunos na lousa.
12_ E.C-Registro das atividades /resolução realizada coletivamente/correção realizada pelos
alunos.

7B_24/04/19
12_E.C-Registro das atividades/resolução individual/correção realizada pela professora e alunos.

7B_23/04/19
7_1 E.C-Registro de problemas /resolução coletivo em trios/correção realizada pela professora e
com auxilio dos alunos

7B_17/04/19
12_1_E.C.-Apresentação de atividades.Onde será realizada em trios .

7A_11/04/19
7_2 Exercício passado na lousa e realizado em duplas. Correção na lousa pelo professor.

7A_10/04/19
7_2 Exercício passado na lousa e realizado em duplas. Correção na lousa pelo professor.

7A_9/04/19
11_2 Atividade impressa valendo nota com diversas situações problemas.

7B_18/04/19
7_2-E.C- Apresentação de atividades/problemas relacionando frações /decimais com números
negativos.Após a resolução realizada em grupos a correção será realizada na lousa ou em forma de
trabalhos entregues pelos alunos.

7B_17/04/19
7_1 E.C-Registro de atividades/problemas.Realizar as atividades em grupo /trios.Correção das
atividades será realizada na lousa com auxilio dos alunos.

7B_16/04/19
14_1-E.C-Apresentar situações concretas em forma de situações problemas.Realizar resoluções em
trios,onde a correção será realizada com a participação de alunos e professora na lousa.

7A_3/04/19
13_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades livro/correção na lousa( continuação
e correção)

7A_4/04/19
14_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa.

COMO SERÁ A EXPLICAÇÃO? ― ANÔNIMO

COMO IRÁ OCORRER A APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO? ― ANÔNIMO

7A_2/04/19
13_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades livro/correção na lousa

7A_28/03/19
12_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa( continuação e correção)

7A_27/03/19
12_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa( continuação)

7A_26/03/19
12_ 2 E A Roda de conversa - Veremos um vídeo e após Faremos em sala de aula uma roda de
conversa.
12_ 3 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa

7A_18/03/19 a 22/03/19
11_ 1 E A Roda de conversa - Veremos um vídeo e apos Faremos em sala de aula uma roda de
conversa.
12_ 1 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa.

7A_ 11/03/19 a 15/03/19
5_1 E A Roda de conversa/ debate.
5_2 E C Apresentação de conteúdo/atividades/correção de atividades.

7A_ 25/02/19 a 01/03/19
1_ 1 E A Roda de conversa - Veremos um vídeo e apos Faremos em sala de aula uma roda de
conversa.
1_ 2 E C  Apresentação do conteúdo/explicação/atividades produzidas pelo professor/correção
na lousa.

7A_18/02/19 a 22/02/19
1/2/3/_1 - E A Roda de conversa.
1/2/3/_2 - E C- Apresentação do conteúdo/Atividades/Resolução/Correção.

7A_11/02/19 a 15/02/19



E A Roda de conversa,Realizar uma avaliação diagnostica e uma dinâmica com a �nalidade de
ajudar no acolhimento e para conhece-los um pouco

7B_04/04//19
6_1-EC-Realização de registro de atividades ,resolução em trios/correção realizada peia
professora na lousa onde, sana as dúvidas dos alunos.
14_1- EC-Correção das atividades realizada pelos alunos individual onde a professora avalia o
desempenho/di�culdades.

7B_03/04/19
6_1-EC-Correção das atividades realizada pelos alunos/na lousa.
14_ 1- EC-correção d atividades realizada pela professora e alunos na lousa.

7B_02/04/19
6_ 1-E I-Pesquisar  com os alunos ,o que acontece com o conteúdo se mudar  organização das
atividades.
6_ 1- EC-Registro do conteúdo, registro de atividades resolução de atividades em dupla/correção
realizada pela professora na lousa com o acompanhamento dos alunos.
14_ 1-EC-fazer uma correspondência entre situações concretas e contextos que utilizem números
negativos,através de registro /resolução de atividades realizada pelos alunos /correção realizada
pela professora na lousa com auxilio dos alunos.

7B_28/03/19
12_ 1-E C Continuação das correções realizada pelos alunos e professora na lousa.Avaliação
realizada pela professora contínua.
13_1- E C Apresentação referente a habilidade,com resolução de atividades individual/correção
realizada pela professora na lousa.

7B_27/03/19
12_ EC Continuação da realização de atividades/correção das atividades realizada pelos alunos e
professora na lousa.

7B_26/03/19
12_ 1 E C- Registro de atividades  elaborada pela professora/resolução pelos alunos em
trios/correção das atividades na lousas com alunos e professora

7 B_18/03/19 a 22/03/19 11_ 1 E A Roda de conversa-Será
realiazada em sala de aula-Apresentar o conteúdo através de
perguntas ao alunos.Após debate, registro do conteúdo. 11_ 2 E C
Registro de conteúdo/explicação/apresentação de atividades
produzidas pela professora/resolução de forma trios/correção será
realizada pela professora e pelos alunos na lousa. 12_1 E C
Apresentação da atividades organizada pela professora, onde os
alunos iram tirar dúvidas e resolver a atividades em trios a correção
será realizada pela professora e alunos na lousa.

7B_ 11/03/19 a 15/03/19 4_1 E A Roda de conversa, 4_2 E C
Apresentação do conteúdo/Atividades/ Correção de atividades. 5_1
E A Roda de conversa/ debate. 5_2 E S vídeo /frações. 5_3 E C
Apresentação de conteúdo/atividades/correção de atividades.

7B_ 25/02/19 a 01/03/19
2_1-E C- Atividades / Resolução/Correção de atividades
2_2-E A - Roda de conversa / debate.
2_3- E S- vídeo
4_1--E C- Atividades / Resolução/Correção de atividades
4_2-E A - Roda de conversa / debate.
4_3-E I- Levantar hipótese
4_4- E S- vídeo

7B_18/02/19 22/02/19
1/2/3/_1 - E A Roda de conversa.
1/2/3/_2 - E C- Apresentação do conteúdo/Atividades/Resolução/Correção.

7B_11/02/19 a 15/02/19
1/2/3/_1 - E A -Roda de conversas.
1/2/3/_ 2- E I -Levantamento de hipóteses .
1/2/3/_ 3- E C -Texto/explicação/Resolução de problemas /correção de atividades.

RECURSOS

7B_03/12/19
Projeto reforço

7A_21/11/19

7A_19/11/19

7A_14/11/19
Cola
Tesoura
Cartolina
Papelão
Dados

7A_13/11/19
Cola
Tesoura
Cartolina
Papelão
Dados

7A_12/11/19

7A_7/11/19

7A_6/11/19

7A_5/11/19

7B_28/11/19
Livro didático 
Lousa
Sala de informática 

7B_27/11/19
Livro didático 
Lousa
Sala de informática 

7B_26/11/19
 PLANO DE AÇÃO                                  Livro didático 
Lousa
Sala de informática 

7B_21/11/19
Livro didático 
Lousa
Sala de informática

7B_19/11/19
PLANO DE AÇÃO
livros 
Caderno 
sala de informática

7B_14/11/19
Livro didático 
Lousa

7B_13/11/19
Livro didático 
Lousa



7B_12/11/19
Livro didático 
Lousa
copias /plano de ação

7B_07/11/19
Livro didático 
caderno do aluno 
Lousa

7B_06/11/19
sala de informática

7A
Plano de ação
Recursos descritos no planejamento de cada aula realizada,

7B_31/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_30/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_29/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_24/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_23/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_22/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_18/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_17/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_16/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_10/10/19
Livro didático 
Lousa

7B_09/10/19
Livro didático
Lousa

7B_08/10/19

Livro didático
Lousa

7B_03/10/19
Livro didático
lousa

7B_01/10/19
Livro didático
lousa

7A_31/10/19
lousa

7A_30/10/19
impressão dos exercícios

7A_29/10/19
jogos

7A_24/10/19
impressão
tesoura
caneta permanente.

7A_23/10/19
Livro didático
Lousa

7A_22/10/19
livro didático
lousa

7A_17/10/19
Livro didático
lousa 
lista de exercício.

7A_16/10/19
Livro didático
Lousa

7A_10/10/19
Sala 7
Livro didático
Lousa.

7A_09/10/19
Sala 7

7A_08/10/19
Sala 7
Livro didático
lousa

7A_03/10/19
livro didático

7A_02/10/19
Conselho de classe

7A_01/10/19



prova AAP

7A_26/09/19
livro didático
lousa

7A_25/09/19
AAP

7A_24/09/19
lousa 
livro didático

7A_19/09/19
Correção da Avaliação

7A_18/09/19
Avaliação Mensal

7A_17/09/19
Lousa
caderno

7B_26/09/19
 Livro didático
lousa

7B_25/09/19
Livro didático
lousa

7B_24/09/19
Livro didático
lousa

7B_19/09/19
livro didático
lousa

7B_18/09/19
Livro didático
Lousa

7B_17/09/19
Lousa
Livro didático

7A_12/09/19
Lousa
Livro Didático

7A_11/09/19
Lousa
Livro Didático

7A_10/09/19
Lousa
Livro Didático

7A_05/09/19
Lousa
Livro Didático

7A_04/09/19
Lousa
Livro Didático

7A_03/09/19
Lousa
Caderno

7B_12/09/19
Caderno 
livro lousa

7B_11/09/19
Caderno 
Lousa
livro
video

7B_10/09/19
Caderno do aluno
Lousa
Livro didático

7B-05/09/19
Lousa 
Caderno do aluno
Livro.

7B_04/09/19
caderno do aluno 
lousa
livro didático

7B_03/09/19
Caderno do aluno
lousa
livro didático

7A_29/08/19
Lousa

7A_28/08/19
Lousa 
livro didático 

7A_27/08/19
Lousa 
livro didático

7B_29/08/19
Caderno de aluno
livro didático
lousa
vídeo

7B_28/08/19
Caderno de aluno
livro didático
lousa
vídeo

7B_27/08/19
Caderno de aluno
livro didático
lousa
vídeo



7A_22/08/19
livro didático

7A_21/08/19
livro didático

7B_21/08/19
Caderno de aluno
livro didático
lousa
vídeo

7A_20/08/19
Bola
Barbante
copo 
água

7B_22/08/19
Caderno do aluno 
livro didático Lousa

7B_20/08/19
Caderno de aluno
livro didádico
lousa

7A_15/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático

7A_14/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático 

7A_13/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático 

7A_8/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático 

7A_7/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático 
Impressão

7A_6/08/19
Recuperação
Lousa
livro didático 

7A_1/08/19
Recuperação
barbante 
Transferidor

7A_31/07/19
Recuperação
Transferidor 

7B_15/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_14/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_13/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_08/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_07/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B-06/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_01/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_31/08/19
Recuperação
Livro do aluno
caderno do aluno
Lista de atividades

7B_21/08/19
MMR 133008
Papel
lápis
envelopes /com atividades.
giz
lousa

7B_19/06/19

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg


Livro didático
caderno do aluno

7B_18/06/19
caderno do aluno

7B_13/06/19
Caderno do aluno

7B_12/06/19
Caderno do aluno Livro didático
informática.

7B_11/06/19
Caderno do aluno
LIVRO DIDÁTICO

7A_19/06/19
Sala de Informatica

7A_18/06/19
Impressão

7A_13/06/19
Sala

7A_12/06/19
Impressão 

7A_11/06/19
Impressão 

7B_06/06/19
TRANSPORTE

7B_05/06/19
lousa
Caderno
livro

7B _04/06/19
Caderno 
livro didático

7A_6/06/19
régua
transferidor

7A_5/06/19
Ônibus

7A_4/06/19
Régua
Transferidor 

7A_30/05/19
Copias das listas de exercício.

7A_29/05/19

Régua
Transferidor

7A_28/05/19z

7B_30/05/19
Livro didático
caderno do aluno

7B-29/05/19
Livro didático
caderno do aluno

7B_28/05/19
Livro dídático
caderno do aluno

7A_23/05/19
Livro didático

7A_22/05/19
IMPRESSÃO

7A_21/05/19
IMPRESSÃO

7A_16/05/19
Livro didático

7A_15/05/19
Sala de Informatica

7A_14/05/19
Livro didático

7A_09/05/19
Livro didático 6ano

7A_08/05/19
Livro didático

7A_07/05/19
Fita crepe e saquinho de gelo que dão para quem se machuca.

7A_02/05/19
REUNIÃO 

7B_23/05/19
caderno do aluno
lousa
Livro didático

7B_22/05/19
Livro didático
caderno de aluno
lousa

7B_21/05/19
Provas OBMEP

7B_16/05/19



Livro didático
Lousa
caderno do aluno

7B_15/05/19
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

7B_14/05/19
Livro didático
Caderno do aluno
Lousa

7B_09/05/19
Livro didático
caderno do aluno

7B_08/05/19
Livro dídático
caderno do aluno

7B_07/05/19
Livro dídatico
caderno do aluno

7A_30/04/19
giz e �ta crepe

7A_25/04/19
Impressão

7A_24/04/19
Livro 6°ano

7A_23/04/19
Livro 6°ano

7A_18/04/19
Impressão

7A_17/04/19
exercício para nota com situação problema

7A_16/04/19
Livro 6°ano

7B_30/04/19 Livro didático Lousa sala de aula caderno de aluno

7B_25/04/19
Livro didático
Lousa
sala de aula 
caderno de aluno

7B_24/04/19
Livro didático
Lousa
sala de aula 
caderno de aluno

7B_22/04/19

Livro didático
Lousa
sala de aula 
caderno de aluno

7B-18/04/19
Livro didático
Caderno do aluno
lousa

7A_11/04/19
sala de aula e livro didático

7A_10/04/19
sala de aula e livro didático

7A_9/04/19
Impressão

7B_ 18/04/19
Livro didático
Sala de au

7B_17/04/19
LIVRO DIDÁTICO
SALA DE AULA

7B_16/04/19
LIVRO DIDÁTICO
LOUSA
SALA DE AU

7A_4/04/19
Sala de aula
Livro didático

7A_3/04/19
Sala de aula
Livro didático

7A_2/04/19
Sala de aula
Livro didático

7A_28/03/19
Sala de aula
Livro didático

7A_27/03/19
Sala de aula
Livro didático

7A_26/03/19
Livro didático
Sala de vídeo

7A_18/03/19 a 22/03/19
Livro didático
Sala de vídeo

7A_ 11/03/19 a 15/03/19
Livro didático
Sala de vídeo



7A_ 25/02/19 a 01/03/19
Sala de aula
Livro didático

7A_18/02/19 a 22/02/19
Sala de aula
Livro didático

7A_11/02/19 a 15/02/19
Avaliação impressa

7B_02-03 e 04/04/19
sala de aula
Livro didático
pesquisas em google

7B_ 26/03/19 / 27/03/19e 28/03/19
Sala de aula
Livro didático

7 B_18/03/19 a 22/03/19 Sala de aula Livro didático.

7B_ 11/03/19 a 15/03/19
Livro didático
Sala de vídeo

7B_ 25/02/19 a 01/03/19
Livro didático /sala de vídeo

7B_18/02/19 a 22/02/19
Livro didático.

7B_11/02/19 a 15/02/19
Livro didático / Pesquisas em google.

OBSERVAÇÕES

12/12/19
7º ANO A
URGENTE - Acrescentar o reforço.

Docente, é de extrema importância que o Plano de aula integrado seja elaborado antes da prática,
só assim faz sentido!
Obrigado! Coordenação.

12/12/2019
DOCENTE DO 7º ANO A
URGENTE!
Docente, é de extrema importância que o Plano de aula integrado seja elaborado antes da prática,
só assim faz sentido!
Obrigado! Coordenação.

7B/12/19_
Projeto Reforço
03/12 a 11/12 de 2019

17/11/2019
DOCENTE DO 7º ANO A
URGENTE!
Docente, é de extrema importância que o Plano de aula integrado seja elaborado antes da prática,
só assim faz sentido!
Obrigado! Coordenação.

10/11/2019

DOCENTE DO 7ºA
URGENTE!
Docente, é de extrema importância que o Plano de aula integrado seja elaborado antes da prática,
só assim faz sentido!
Obrigado! Coordenação.

05/11/19
7B_PLANO DE AÇÃO
Nas datas:05/12/19/26 de novembro _Será trabalhado o plano de ação de acordo com a MP.

16/10/19
7B_NAS SEMANAS DE:
08/10 A 31/10 - ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DO PLANO DE AÇÃO.

AS HABILIDADES TRABALHADAS ESTÃO DE ACORDO COM A MP.

7B_22/08/19

Razão e proporção + Exercícios resolvidos | Ensino Fundamental | #Matemática
#ConcursosMilitares
por Melhor Saber Mais Matemática

YOUTUBE

Razão e Proporção parte II - Professora Angela
por Professora Angela Matemática

YOUTUBE

7A_1/08/19 à 1/08/19
RECUPERAÇÃO
Trabalho realizado sempre tentando trazer o conteúdo para o dia a dia dos alunos com exemplos
concretos e aulas com diversas metodologias para sempre terem mais interesse no conteúdo.
Exemplos: Trabalho com agrupamentos produtivos, situações problemas referente as habilidades
fragilizadas. O detalhamento das aulas estão nas colunas ao lado.   

7B_ 01/08/19 à 15/08/19 Recuperação
Será realizada :
  _ roda de conversas .
_ Resolução das atividades em grupos.
_apresentam suas soluções á classe.

https://www.youtube.com/watch?v=3fRPrvXJgY4
https://www.youtube.com/watch?v=1nrpk_fqpd0


7B_12/06/19
Dragonlearn

7B_04e05/06/19
Plano de ação conforme a descrição ao lado. Habilidades não atingidas no bimestre.

7B_23/05/19
Avaliação da aprendizagem em processo.

21/05/19
URGENTE

PROFESSOR DO 7º ANO A

Professor o P.A. deve ser preenchido com uma semana de antecipação, para realmente ser um
instrumento  de apoio o�cial devendo demonstrar a relação entre a teoria e  prática, e  respeito
pelo aprendizado dos alunos. Se o registro ocorrer depois, traduz que não ocorreu um
planejamento adequado.
Coordenação.

19/05/19
            URGENTE

PROFESSOR DO 7º ANO A

Professor o P.A. deve ser preenchido com uma semana de antecipação, para realmente ser um
instrumento  de apoio o�cial devendo demonstrar a relação entre a teoria e  prática, e  respeito
pelo aprendizado dos alunos. Se o registro ocorrer depois, traduz que não ocorreu um
planejamento adequado.
Coordenação.

7B_16/05/19
Simulado da OBMEP

7B_15/05/19- Plano de Ação apresentado pela professora e
realizado pelos alunos .
16/05/19-Plano do bimestre apresentado pela professora e realizado pelos alunos.

12/05/19
URGENTE - 
- ATENÇÃO:  OS PLANOS DE AÇÃO   NÃO CONSTAM NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO, É
NECESSÁRIO O CRONOGRAMA PARA DAR SENTIDO E ORGANIZAÇÃO NA PRÁTICA.
COORDENAÇÃO.

12/05/19
PROFESSORES DO  7ºA 

                   URGENTE 

O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE ENSINO INTEGRADOS NÃO
CONTEMPLAM A SEMANA EM DESENVOLVIMENTO. A GESTÃO ESCOLAR NECESSITA DO
REGISTRO DESSA DOCUMENTAÇÃO COMO FOI FIRMADO NO PLANEJAMENTO INICIAL,
ENTENDENDO QUE SEM A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PRODUZIDA DE FORMA TEÓRICA E
PRÁTICA, NÃO HÁ PLANEJAMENTO, ITEM DOS MAIS IMPORTANTES DO TRABALHO INICIAL
CLÁSSICO DOCENTE, NÃO CONTEMPLANDO ASSIM UMA DAS GRANDES DIMENSÕES DO P.P.P
QUE É A TRANSPARÊNCIA.
     ATENCIOSAMENTE.    

-QUANTO A PESQUISA INTERNET, É NECESSÁRIO ANTES DOS ALUNOS IREM NA SALA DE
INFORMÁTICA OS LINKS JÁ DEVEM ESTAR PRÉ ESCOLHIDOS PELO PROFESSOR PARA ASSIM
INTRODUZI-LO NA "SAI" LINKS DOS PROFESSORES, PELA COORDENAÇÃO.
                ATENCIOSAMENTE

04/05/19
PROFESSORES DO 7ºA   E  7ºB  

URGENTE 

O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE ENSINO INTEGRADOS NÃO
CONTEMPLAM A SEMANA EM DESENVOLVIMENTO. A GESTÃO ESCOLAR NECESSITA DO
REGISTRO DESSA DOCUMENTAÇÃO COMO FOI FIRMADO NO PLANEJAMENTO INICIAL,
ENTENDENDO QUE SEM A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PRODUZIDA DE FORMA TEÓRICA E
PRÁTICA, NÃO HÁ PLANEJAMENTO, ITEM DOS MAIS IMPORTANTES DO TRABALHO INICIAL
CLÁSSICO DOCENTE, NÃO CONTEMPLANDO ASSIM UMA DAS GRANDES DIMENSÕES DO P.P.P
QUE É A TRANSPARÊNCIA.
     ATENCIOSAMENTE.    

-QUANTO A PESQUISA INTERNET, É NECESSÁRIO ANTES DOS ALUNOS IREM NA SALA DE
INFORMÁTICA OS LINKS JÁ DEVEM ESTAR PRÉ ESCOLHIDOS PELO PROFESSOR PARA ASSIM
INTRODUZI-LO NA "SAI" LINKS DOS PROFESSORES, PELA COORDENAÇÃO.
                ATENCIOSAMENTE

28/04/19
DATAS DE CONVOCAÇÕES, NÃO HAVERÁ AULA. DIAS 02/03/ DE MAIO.

28/04/19
URGENTE PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO 7ºANO B

O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE ENSINO INTEGRADOS NÃO
CONTEMPLAM A SEMANA EM DESENVOLVIMENTO. A GESTÃO ESCOLAR NECESSITA DO
REGISTRO DESSA DOCUMENTAÇÃO COMO FOI FIRMADO NO PLANEJAMENTO INICIAL,
ENTENDENDO QUE SEM A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PRODUZIDA DE FORMA TEÓRICA E
PRÁTICA, NÃO HÁ PLANEJAMENTO, ITEM DOS MAIS IMPORTANTES DO TRABALHO INICIAL
CLÁSSICO DOCENTE, NÃO CONTEMPLANDO ASSIM UMA DAS GRANDES DIMENSÕES DO P.P.P
QUE É A TRANSPARÊNCIA.
     ATENCIOSAMENTE.    

             ATENÇÃO
-PARA QUE O PLANO DE ENSINO, O DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE AULA REALIZEM A SUA
FUNÇÃO É FUNDAMENTAL QUE AS ESTRATÉGIAS SEJAM DESCRITAS COM AS AÇÕES
PERTINENTES A REAL PRÁTICA.

-QUANTO A PESQUISA É NECESSÁRIO ANTES DOS ALUNOS IREM NA SALA DE INFORMÁTICA OS
LINKS JÁ DEVEM ESTAR PRÉ ESCOLHIDOS PELO PROFESSOR PARA ASSIM INTRODUZI-LO NA
"SAI" LINKS DOS PROFESSORES, PELA COORDENAÇÃO.
                ATENCIOSAMENTE

21/04/19
ATENÇÃO PROFESSOR 7º ANO A

É NECESSÁRIO QUE P.A. SEJA  PRODUZIDO PELO MENOS COM UMA SEMANA DE ANTECIPAÇÃO,
ESSA PRÁTICA AINDA NÃO FOI SISTEMATIZADA NA ROTINA DA PROFESSOR NESSE REFERIDO
ANO. 
COORDENAÇÃO

https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/44/240_F_6274428_gEpyXs0PXXhFIdc9xcLywhVNnDL8jwmG.jpg
https://static.wixstatic.com/media/db616b_ea83f97c43064e46b08bdccd68a95465~mv2.png/v1/fill/w_347,h_259,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/Captura_de_Tela_2019-06-02_%C3%A0s_11_52_07_p.webp


※※※※※※

09/04/19
URGENTE
PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO 7ºANO A

O SEU PLANO DE AULA/ DIÁRIO DE CLASSE E PLANO DE ENSINO INTEGRADOS NÃO
CONTEMPLAM A SEMANA EM DESENVOLVIMENTO. A GESTÃO ESCOLAR NECESSITA DO
REGISTRO DESSA DOCUMENTAÇÃO COMO FOI FIRMADO NO PLANEJAMENTO INICIAL,
ENTENDENDO QUE SEM A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL PRODUZIDA DE FORMA TEÓRICA E
PRÁTICA, NÃO HÁ PLANEJAMENTO, ITEM DOS MAIS IMPORTANTES DO TRABALHO INICIAL
CLÁSSICO DOCENTE, NÃO CONTEMPLANDO ASSIM UMA DAS GRANDES DIMENSÕES DO P.P.P
QUE É A TRANSPARÊNCIA.
     ATENCIOSAMENTE.

30/03/19
ATENÇÃO PROFESSOR DO

 7ºANO A: 

1- QUAL SERÁ A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO? EXISTEM VÁRIAS ATIVIDADES
INTRODUTÓRIAS DE CONTEÚDOS. É NECESSÁRIO CITAR A FORMA QUE IRÁ OCORRER A
APRESENTAÇÃO .

2-  A EXPLICAÇÃO É O DESENVOLVIMENTO PARA O "ENTENDIMENTO" DO CONCEITO.:

3- COMO SERÁ A EXPLICAÇÃO?  

 - APENAS NA ORALIDADE DO PROFESSOR?

 - COM INTERAÇÃO DOS ALUNOS? 

 - COM MOMENTOS DE PARADA PARA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO NO CADERNO DO
ALUNO?

 - COM A AJUDA DE ALGUNS ALUNOS MONITORES PARA COMPLEMENTAR A ORALIDADE DO
PROFESSOR? 

- OUTRAS...

4- RODA DE CONVERSA:

- SERA APENAS NA ORALIDADE?

- QUAL SERÁ A FORMA DE REGISTRO DA RODA DE CONVERSA.

- COMO SERÁ A DEVOLUTIVA DO PROFESSOR SOBRE A RODA DE CONVERSA?

5- RESOLUÇÃO:

- QUAL A FORMA DE CORREÇÃO?

- COMO SERÁ A EXIGÊNCIA DO REGISTROS DOS ALUNOS SOBRE A CORREÇÃO.

- COMO SERÁ TRABALHADO COM O ERRO?

                          COORDENAÇÃO

7A_26/03/19

NÚMEROS INTEIROS - Conjuntos Numéricos
por Marcos Aba Matemática

YOUTUBE

7B_ 11/03/19 a 15/03/19
PARA ADEQUAÇÃO DO P.A.ORIENTAÇÃO 
Para as estratégias 4_1 e 5_1 indico o espaço da sala 7 para ocorrer a roda de conversa.
Será necessário formalizar a escrita da produção oral dos elementos elencados pelo grupo após a
roda ( organizado pela professora e todos os alunos devem copiar no caderno com data e o nome
da atividade).
Atentar para a gestão do tempo, a atividade deve ser concluída após a produção do texto coletivo
(duas aulas é o tempo ideal).
4_2 e 5_3 Como irá ocorrer a apresentação do conteúdo? De que forma? As atividades serão
construídas pelos alunos ou serão dadas prontas pela professora? A resolução irá de forma
individual ou em duplas ou trios? A  correção irá ocorrer de que forma? Como corrigir? O aluno irá
na lousa de forma autônoma ? Agrupamento produtivo?  A professora resolve? 
5_2 O tempo do vídeo? como será desenvolvido? Irá ocorrer paradas estratégicas durante o vídeo
para intervenção da professora? Ou será corrido? Como será a devolutiva do vídeo produzida pelos
alunos?
RECURSOS: Todos as ferramentas utilizadas para as estratégias acima devem aparecer no espaço
recursos.
FINAL: Importante descrever as ações pontuais no desenvolvimento das estratégias.

           BOM TRABALHO!

7B_ 11/03/19 a 15/03/19

Notação Posicional - Bases Numéricas #01
por Curso em Vídeo

YOUTUBE

7A/B_18/02/19 a 22/02/19
Histórico de observação - Como E S , a professora irá utilizar  o apoio do sistema nova escola de
plano de aula para uso dos computadores como suporte de interação com a E C. 

Rede Escola Digital

ESCOLADIGITAL

https://www.youtube.com/watch?v=YX0-FubBPto
https://www.youtube.com/watch?v=J5q7s7l2EuI
https://rede.escoladigital.org.br/planos-de-aula/um-pouco-da-hist-ria-dos-numeros

