ENSINO FUNDAMENTAL 7o ANO - 2o BIMESTRE

Esta é a segunda etapa do ano, momento em que os
conhecimentos serão aprofundados e os alunos precisarão
desenvolver maior capacidade de concentração e
organização. O universo se amplia, a mente é preparada
para receber mais informações, com maior multiplicidade
de aptidões e com a necessidade de estabelecer mais
relações lógicas entre elas.
Neste bimestre, daremos continuidade ao estudo de
narrativas em Língua Portuguesa, utilizando “relatos”
como tipologia textual para tratar de objetividade e
subjetividade, fatos reais e ficção e análises dos elementos,
como parágrafo, locuções, flexões e conjugações verbais.
O tópico pontuação será aprofundado, demonstrando a
importância da intencionalidade e como ela pode mudar
o sentido das frases.
Incógnitas chegarão ao universo dos alunos em
Matemática com as equações, inequações e sistemas
do 1º grau. Os alunos aprenderão a pensar naquilo
que está implícito, o que também lhes permitirá
buscar conteúdos subentendidos em todos os setores
da vida, capacidade que será fundamental tanto para
as soluções dos problemas escolares como para a
aplicação prática no cotidiano.
A História permitirá elucidar o caminho do ressurgir da
cultura. Sairemos da Idade das Trevas no feudalismo e
partiremos numa viagem em direção à construção de um
novo mundo. A centralização do poder nas monarquias
europeias e o contato com os grandes artistas italianos
serão a base dos nossos estudos. Esse investimento
cultural fez nascer o sentimento de individualidade
do homem, ligado ao movimento do teocentrismo e
antropocentrismo. Essa mudança de pensamento levou
o homem a se ver como agente ativo dos processos
sociais, dando início aos movimentos de Reforma e
Contrarreforma. Viajando por outros mares, pegaremos
carona nas caravelas portuguesas rumo às Américas, e
atravessaremos o Atlântico, deixando os ideais europeus
para chegar a uma nova terra paradisíaca.

Em Geografia, os alunos serão convidados a pensar
sobre a relação entre cidade e campo, compreendendo
a utilização do espaço brasileiro e os processos de
industrialização e urbanização do país. Embora esses
aspectos sejam interligados, os contextos são totalmente
diversos, muitas vezes até contraditórios. São espaços
diferentes, com necessidades específicas, mas que
se encontram quando se trata de relações comerciais.
Faremos a análise dos espaços que abrangem a
sociedade e as formas de vida tanto no espaço urbano
quanto no rural.
Em Ciências, estudaremos o reino animal dos
invertebrados, verificando várias de suas classificações:
poríferos, cnidários, platelmintos, nematoides, anelídeos,
moluscos, artrópodes e equinodermos.
As línguas estrangeiras deixaram de ser diferencial,
tornando-se requisito básico no currículo profissional.
Assim, em Inglês, os alunos se aprofundarão no
simple present e no present continuous tense, além
de estudarem o imperativo, os numerais ordinais e
os advérbios e suas regras. Em Espanhol, a ênfase
será no estudo das conjugações dos verbos no futuro,
da acentuação e também das formas de expressar
opinião. Interdisciplinarmente, serão estudados os
contextos sociais dos países latino-americanos, além da
preocupação com a questão ambiental do nosso planeta.
A disciplina de Arte trará o uso de tintas e instrumentos,
tratando de transparência, luz e sombra e abordando
a mistura e os efeitos das cores. Os alunos conhecerão
movimentos artísticos como a Pintura Barroca e a
Missão Artística Francesa.
Mais um ciclo que se completa e mais conhecimentos
são desenvolvidos. A intenção da escola ultrapassa a
preocupação de educar formalmente: ela se preocupa
em desenvolver pessoas de forma integral, tanto
intelectual como emocionalmente. São pessoas assim
que farão um futuro mais digno para todos.

DICA:
As informações chegam a seus filhos de todas as maneiras, inclusive com distorções significativas, que podem acabar
atrapalhando a sua formação. É uma ótima oportunidade para conversar com eles e orientá-los quanto à necessidade de
desenvolver um senso crítico e uma postura investigativa para pesquisar e ponderar as informações e, assim, aprender a
selecionar as mais adequadas e corretas.

