Roteiro de Recuperação – 7° ano – Junho 2017.
tornou especial para você. Seja muito criativo e capriche
na letra.

Gramática (Rauanny)

















Análise morfológica – classes gramaticais.
Verbo I – Conjugações verbais, formas nominais,
locuções verbais, flexão dos verbos.
Estrutura do verbo.
Verbo II – Formação dos tempos verbais – simples e
derivados.
Verbos III - Conjugação dos verbos regulares.
Conjugação dos verbos irregulares.
Verbos irregulares da 1ª conjugação – dar, copiar e odiar.
Verbos irregulares da 2ª conjugação – dizer, fazer, perder
e pôr.
Verbos irregulares da 3ª conjugação – agredir, ouvir e rir.
Modo imperativo.
Introdução à sintaxe – Frase, oração e período.
Sujeito e predicado.
Verbos impessoais e oração sem sujeito.
Tipos de sujeito.
Tipos de predicados.
Complementos verbais / Transitividade verbal.

3. Em meio a tantas notícias ruins que recebemos no dia a
dia, sabemos que o bem ainda acontece. Com base
nisso, produza um depoimento contando sobre o dia em
que você foi considerado um herói por alguém. Detalhe os
fatos. Mínimo de 20 linhas e máximo de 25.
4. Escreva um texto dramático que apresente, no máximo,
três personagens condizentes com o título “A primeira
viagem de avião”. Não se esqueça de empregar rubricas,
tornando o texto mais claro. Lembre-se da estrutura de
apresentação, conflito e desenlace.
5. Produza um texto narrativo a partir do seguinte tópico
frasal, que deverá ser empregado no 1º parágrafo: “Eu
nunca tinha passado naquela rua antes”. Empregue em
sua narrativa “coesão referencial” e todos os elementos
(narrador, enredo, personagem, espaço e tempo). Seja
criativo.

Ortografia





Inglês (Martt)

Emprego dos porquês.
mas/ mais.
a cerca de/ acerca de/ há cerca de.
A fim, afim, afins.

Redação














Tópico Frasal.
O parágrafo.
Denotação e Conotação.
A coesão e a coerência textuais.
Coesão referencial.
Descrição.
A narração – o enredo, personagem e espaço.
Memória.
Depoimento.
Biografia.
A objetividade e a subjetividade na narrativa e no relato.
Texto dramático.
Fábula x Apólogo.












Filosofia


Sugestões de leitura
1. O que é que eu posso fazer?
2. Projeto – Li, gostei e recomendo – Escolha um livro bem
interessante para ler durante as férias e, em agosto,
indicá-lo e recomendá-lo aos colegas no mural da sala.

Proposta de Redação
1. Provérbio é uma frase de origem popular que de maneira
resumida, expressa uma verdade para um determinado
grupo de pessoas. Construa uma fábula, cuja moral seja
condizente com o provérbio “Filho de peixe, peixinho é.”
Não esqueça que a fábula é uma narrativa curta, e tem
como personagens animais.
2. Muitas pessoas entram em nossas vidas e conseguem
nos marcar. Elas constroem seu cantinho em nosso
coração. Pensando nisso, construa uma narrativa e
empregue a descrição subjetiva de uma pessoa que se

Compreensão Textual.
Present Progressive (todas as formas).
Simple Present (todas as formas).
Has / have (physical appearance).
There is / there are + Countable nouns.
Uncountables nouns.
Some / any.
How many/ how much + quantifiers.
Whose…? + possessive pronouns.
Vocabulário unidades de 1 a 4.

Valores morais.
O aluno deverá escolher um dos temas, elaborar um
trabalho escrito de no mínimo duas páginas (deverá ter
capa contendo nome, número e série do aluno, assim
como o título do trabalho), entregá-lo e apresentá-lo ao
professor na data marcada no calendário de recuperação.
Obs.: O aluno poderá utilizar-se de recursos como
data show como apoio para a sua apresentação. O tempo
mínimo para apresentação será de 15 minutos e o
máximo de 20 minutos.

Geografia






UNIDADE 01 – Território brasileiro
o Formação do território brasileiro (pág. 26-29).
o Ocupação da integração do território (pág. 30-39).
UNIDADE 02 – O Brasil e suas regiões
o Região norte (pág. 40-45).
o Região nordeste (pág. 46-51).
o Regiões centro-oeste e sul (pág. 52-55).
o Região Sudeste (pág. 56-65).
UNIDADE 03 – Revelo e águas no Brasil
o Uso das águas continentais no Brasil (pág. 82-91).
UNIDADE 04 – Vegetação e clima no Brasil
o Aspectos da vegetação brasileira (pág. 92-95)
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História






Desenho Geométrico: (Felipe Avelino)


CAPÍTULO 01 – Os francos.
CAPÍTULO 02 – O Feudalismo.
CAPÍTULO 03 – Os Árabes e o Islamismo.
CAPÍTULO 06 – Mudanças na Europa Feudal.
CAPÍTULO 07 – Renascimento e Humanismo.

História do Ceará






TEMÁTICA 01 – Indígenas no Ceará.
TEMÁTICA 03 – A civilização do Couro.
TEMÁTICA 04 – A Participação do Ceará na Revolução
Pernambucana.
TEMÁTICA 05 – A participação do Ceará na
Confederação do Equador.
TEMÁTICA 07 – A epidemia de Cólera no Ceará.

Tópico 1 - A reta e suas partes: Construções
fundamentais (pág. 6 a 20)
o Traçado de perpendiculares.
o Divisão de segmentos em partes congruentes.
 Ângulos: Construções fundamentais (pág. 21 a 31)
o Construir um ângulo reto com/sem prolongamento.
o Traçado de bissetrizes.
o Construções de ângulos.

Educação Física



Ciências: (Daniel Henrique)

Atualidades



- A negação da política.
- Autofagia.
- Cerrado.



O aluno deverá escolher um dos temas, elaborar um
trabalho escrito de no mínimo duas páginas (deverá ter
capa contendo nome, número e série do aluno, assim
como o título do trabalho), entregá-lo e apresentá-lo ao
professor na data marcada no calendário de recuperação.
Obs.: O aluno poderá utilizar-se de recursos como data
show como apoio para a sua apresentação. O tempo
mínimo para apresentação será de 15 minutos e o
máximo de 20 minutos.






Formação


Distúrbios ligados à estética.
Inclusão dos esportes

Evangelho de São Mateus. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Matemática: (Naiana)




 Capítulo 1 - Números inteiros
→ Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
inteiros.
→ Potenciação e radiciação de números inteiros.
→ Expressões numéricas.
 Capítulo 2 - Números racionais
→ Adição, subtração, multiplicação e divisão de números
racionais.
→ Potenciação e radiciação de números racionais.
→ Expressões numéricas.
 Capítulo 3 - Introdução ao cálculo algébrico
→ Valor numérico de uma expressão algébrica.
→ Adição e multiplicação de termos algébricos.
 Capítulo 4 - Equações do 1º grau com uma incógnita
→ Aplicação dos princípios de equivalência.
→ Resolução de uma equação.
→ Resolução de problemas.
 Capítulo 5 - Equações do 1º grau com duas incógnitas
→ Sistemas de equações com duas incógnitas.
→ Resolução de problemas que envolvem duas incógnitas.
 Capítulo 12 - Ângulos
 Medida de um ângulo.
 Transformação de unidades.
 Operações com medidas de ângulos.
 Ângulos congruentes.



A organização dos seres vivos
- Conhecendo a célula.
Em busca de matéria e energia
- Energia para o ser vivo: a respiração celular.
- Como as plantas se alimentam.
A origem da vida
- A ideia da geração espontânea.
- Redi ataca a ideia da geração espontânea.
Classificando os seres vivos
- Os arquivos dos seres vivos.
- Os reinos dos seres vivos.
Os vírus e a saúde do corpo
- Como são os vírus.
- A reprodução dos vírus.
As bactérias
- Como são as bactérias.
- As bactérias e o equilíbrio da natureza.
Protozoários e algas unicelulares
- Os protozoários.
Platelmintos
- As tênias ou solitárias.
Nematoides
- A lombriga;
- O ancilóstomo e o necátor.
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Bons estudos!

