SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2022
ENSINO FUNDAMENTAL II

PROGRAMA PARA O 7º ANO / 2022

LÍNGUA PORTUGUESA

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM
LEITURA
PRODUÇÃO DE
TEXTOS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Construção da
textualidade
Relação entre textos
Reconstrução
da
textualidade
e
compreensão
dos
efeitos de sentidos
provocados pelos usos
de
recursos
linguísticos
e
multissemióticos.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA
/ SEMIÓTICA

Léxico/Morfossintaxe
Semântica
Coesão

HABILIDADES

(BNCC - EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando
procedimento e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e
levando em conta características dos gêneros e suportes -, romances
infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras,
indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos,
crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas visuais, dentre
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.
(BNCC – EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, que utilizem cenários e
personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura
narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens,
conflito, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à
narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes
modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.
(BNCC – EF067LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos
e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo:
afirmativo e negativo.
(EF067LP04CSMM) Analisar a função e as flexões de artigos e numeral)
(BNCC –EF67LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial
(nome e pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia e
homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso
direto e indireto)
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MATEMÁTICA
UNIDADE
TEMÁTICA

NÚMEROS

GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS
PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Operações (adição,
subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com
números naturais.

(BNCC–EF06MA03) Resolver problemas que envolvam
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com
números naturais, por meio de estratégias variadas, com
compreensão dos processos neles envolvidos sem uso de
calculadora.

Múltiplos e divisores de
um número natural.

(BNCC – EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.

Operações (adição,
subtração, multiplicação,
divisão) com números
racionais expressos na forma
fracionária e decimal.

(BNCC–EF06MA09) Resolver problemas que envolvam o
cálculo da fração de uma quantidade.

Cálculo de porcentagens
por meio de estratégias
diversas, sem fazer uso da
“regra de três”

(BNCC–EF06MA13) Resolver problemas que envolvam
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade,
sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias
pessoais.

Prismas e pirâmides:
planificações e relações entre
seus elementos (vértices,
faces e arestas
Problemas sobre medidas
envolvendo grandezas como
comprimento, massa,
capacidade e volume
Leitura e interpretação de
tabelas e gráficos (de
colunas ou barras simples ou
múltiplas)

(BNCC – EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações
entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e
pirâmides, em função do seu polígono da base.

(BNCC–EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com
números racionais positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais e a
potenciação, por meio de estratégias diversas.

(BNCC–EF06MA24) Resolver problemas que envolvam as
grandezas comprimento, massa, capacidade e volume
(sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de
fórmulas.
(BNCC–EF06MA32) Interpretar e resolver situações que
envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre
outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos.

