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Plano de Estudos – 7º anos 
 

Componente Curricular: Matemática 

Professor (a): Vanessa Morais 

Turma (s): 71 e 72 

Trimestre: 1º trimestre 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

Trabalho 
Orçamento Familiar. 
Realizar um levantamento 
familiar sobre as despesas e 
renda. Orientações no Marista 
Virtual e em aula. 

Pesquisa com a 
família. 
 

Trabalho (1,0) 
 
 
 
 
 

2,0 Trabalho até 11/04 - 
Marista Virtual 

 

Teste diagnóstico de 
matemática 
Conteúdo: Mínimo múltiplo 
comum, máximo divisor 
comum, sequência numérica, 
múltiplos e divisores. 
 

Livro didático; lista de 
atividades; anotações 
do caderno. 

Teste diagnóstico de 
matemática SEM 
AGENDA DE DATA (1,0) 

 Teste diagnóstico de 
Matemática SEM 
AGENDA DE DATA 

✓ Criação de um Avatar; 
✓ Tarefas realizadas (aula e 

casa); 
✓ Caderno organizado e 

completo; 
✓ Domínio da tabuada; 
✓ Participação em aula; 
✓ Trabalhos entregues em 

dia. 

Aplicativos de criação 
de avatar ou 
desenhar, imprimir e 
entregar. 
Livro didático, caderno 
e marista virtual. 

AF 1,0 Durante o trimestre 
letivo. 

✓ Números primos e 
compostos; 

✓ Mínimo múltiplo comum; 
✓ Máximo divisor comum; 
✓  Sequência numérica, 

múltiplos e divisores; 
✓ Critérios de divisibilidade; 
✓ Números positivos e 

negativos. 

Livro didático; lista de 
atividades; anotações 
do caderno. 

P1 4,0 30/04 (2º e 3º p.) 

✓ Números positivos e 
negativos (p.53 a 89) 

✓ Mínimo múltiplo comum; 
✓ Máximo divisor comum; 
✓ Problemas relacionados. 

 

Livro didático, 
atividades do caderno 
e lista de exercícios. 

P2 3,0 13/05  
(2º e 3º p.) 

 

P1 + P2  Livro didático; lista de 
exercícios e Marista 
Virtual 
 

PR 7,0 28/05  
(Sábado - 8h às 10h) 
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Um abraço  

Professora Vanessa Morais 

 

 
Trabalhos em atraso serão aceitos até o dia 14/04, com a nota máxima de 70%. 

 

Orientações gerais do professor(a) 

• Os conteúdos estudados estão presentes na unidade 1 do livro didático  de matemática (capa roxa). 

• Além dos conteúdos trabalhados no livro didático, em cada aula são realizados resumos no quadro, sendo 
fundamental a anotação dos mesmos para auxiliar nos estudos. As listas de atividades estão disponíveis na 
plataforma Marista Virtual e entregues impressas;  

• Será disponibilizado na semana anterior a avaliação, uma lista de revisão e os conteúdos que serão cobrados 
na prova. Esta lista estará disponível de forma impressa e na página do 
colégio:(http://colegiomarista.org.br/santamaria) 

• Vale reforçar que: “Tarefa dada, tarefa feita no dia!” 

• É importante realizar todas as tarefas, estar atento(a) em aula e tirar dúvidas com a mesma.  


