
 
Inf.: 0232/20 

 
 

Bragança Paulista, 17 de junho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17/06 a 23/06. 

 

  #fiqueemcasa 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-
vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 
e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 
“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 
atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 
execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
http://www.objetivobp.com.br/


 
 

 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia ( 9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-

tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-

mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 17/06 a 23/06. 

Português: 

Acessar o link  https://youtu.be/WlGHopVlagc com as orientações da professora Adriana Diniz. 

Olá queridos alunos!  

 

 Apostila do 2º bimestre! 

 ATENÇÃO no vídeo a professora dará algumas dicas para o PROVÃO!  

 Módulo 4: Narrativa visual e interação pessoal. 

 Assistir a vídeo aula do professor Cássio: “Narrativa visual e interação pessoal – Narrativa 
Visual (I)”: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d82722d7-14ec-48d5-8bb8-
1df7e5dcfaf5&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_7
Ano_AD 

 Realizar leitura e atividades das páginas 39 a 45 (até o exercício 1.10) 

 Como reforço realizar a tarefa 31. 

Dicas: Criem uma tabela com as tarefas que devem ser realizadas e tempo de estudo. 

Prestigiem nosso plantão para esclarecermos as dúvidas e matarmos as saudades! 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=RquWhFeN-E8 com orientações do professor Arthur. 

 

 Caderno#2Módulo#3: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 2. Os afrodescendentes. Assistir a vídeo aula: “Os afrodescendentes (I)”. Link: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160429_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 
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 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. Ao concluir o item ante-
rior, você já pode realizar, em casa, as Tarefas 11 e 12. 

 Você, ser humano, irá notar que a vídeo-aula acima já foi abordada na semana retrasada, ca-
so seu resumo esteja pronto, basta assistir mais uma vez e verificar se os exercícios da apos-
tila estão prontos, depois siga para a próxima vídeo-aula. 

 2. Os afrodescendentes hoje. Assistir a vídeo aula: “Os afrodescendentes (II)”. Link: 

 https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160429_alexandrafigueiredo_geografia_v_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos e a Tarefa 13. 

 Atenção: os itens “atividade em grupo” e “sua criação” não deverão ser realizados. 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=Ky_28GEfdVU  com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as página 28 e 29. 

 Fazer os exemplos das páginas 28 e  27. Experimente mudar o palco. 

 Enviar o PP. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/1ChmcDVeTXo com as orientações da professora Patrícia com técni-
cas de estudo. 

 

 Módulo 3: As Grandes Navegações – Revisão para o Provão (Páginas 23 a 32). 

 3 vídeos:  Professor Fernando 

 Resumo do conteúdo para o Provão - APP- Colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Navegações no Oceano Atlântico (I) 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Navegações no Oceano Atlântico (II) 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 
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 Aula: Navegações no Oceano Pacífico. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97d0aee7-baba-4bfa-9545-
b61da5496b76&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VII_7A
no_AD 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-4907-ad7e-
8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7A
no_AD 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f6ff975f-7511-4ac8-a5db-
8e91c0c5e9d0&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_IX_7An
o_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/JFo9GM02av4 com orientações da professora Daniela.  

  

 Módulo 7. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: ângulos consecutivos e adjacentes I clique aqui. 

 Fazer as páginas 51 e 52 com a professora Rosana. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana ângulos consecutivos e adjacentes II clique aqui. 

 Fazer as páginas 54 e 55. 

 Tarefa de casa 23. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: ângulos complementares, suplementares e replemen-
tares clique aqui. 

 Fazer a página 57. 

 Tarefa de casa 24. 

  

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/k5gNSP2_08s com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Módulo 3: Preservação e circulação da Arte. 

 Páginas: 23 e 24 "Valor de exposição". 

 Ler o texto da página 23 e assistir videoaula com a professora  Mariane Cavalheiro 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160113_marianecavalheiro_arte_vii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Até o momento que ela fala  sobre os exercícios!! parem nesse momento e respondam as 
perguntas da página 24.  

 Obs.: não vamos entrar no assunto sobre Robôs!!!! 
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Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=KVK3dc2kW1Y com as orientações da professora 
Fabiana. 

 

 Para essa nova semana de estudos que se inicia, faremos o Módulo 7 da Apostila do 2º Bi-
mestre VIDA E EVOLUÇÂO_BOTÂNICA. Da página 15 a 17. 

 7.1. A importância dos vegetais.  

 7.2. Órgãos dos vegetais. 

 Leia o texto atentamente, grifando a principal ideia de cada parágrafo e responda as questões 
da página 15 e 17. 

 Para finalizar acesse: http://www.objetivo.br/ - EaD Objetivo - Ciências - Módulo 7 (tópicos 7.1 
e 7.2) role até o final da página e assista o primeiro vídeo da Professora Maria Lúcia.  

 Dicas para melhorarmos nosso ambiente e nossa casa durante o período de quarentena e ao 
longo de nossas vidas: Acesse o link abaixo e coloque em prática boas ideias que devem ser 
compartilhadas. https://globoplay.globo.com/v/8604654/ 

 PS: Essa atividade não é obrigatória, mas com toda certeza nos farão pessoas melhores e 
mais conscientes do nosso papel na sociedade e na preservação e amor ao meio ambiente 

 Não se esquecem de anotar dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de 
Ciências. 

Bons estudos! 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/qLXloyAZ0vM com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 7, páginas 24 a 26.  

 Leitura dos textos.  

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Pontos Gramaticais: 

 Simple Present. 

 Resolver os exercícios propostos 

 Homework 21. 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse módulo 7 – So there will be a tomorrow! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos qua-
tro primeiros quadros.  Depois acesse módulo 7 – So there will be a tomorrow!, no final do módulo 
assista a vídeo aula I, com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/i36QtGkb4Y8 com as orientações do professor Giovane. 

 
                            Atenciosamente, 
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