
 

 

Inf.: 0427/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 05 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 
  Planejamento Semanal de 05/08 a 11/08 

 

 #fiqueemcasa 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 
às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 
Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 
avaliativo. 

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

             Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 
 

Português: 
 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre! Módulo 5 - Objetividade e subjetividade. 

 Atividade de criação: Currículo e carta de apresentação. 

 Planejamento nas páginas 14, 15 e 16.  

 A produção deverá ser feita no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Cotidiano”:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=421a1a05-5aeb-49d9-bc96-
ca-
facf6d65eb&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III_7A
no_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 17 até 24. 

 Interpretação de um relato de memória. 

 Como reforço realizar as tarefas 39 e 40. 
Bons estudos! 

 
 
Geografia: 
 

 Caderno#3: Módulo#5: Brasil: Relevo e Hidrografia 

 Assistir as vídeoaulas: 

 A formação geológica do Brasil e os recursos naturais. Link:  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28d9500a-e171-4969-99df-
09bf51bd03a1&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_7An
o_AD 

 As formas do relevo brasileiro. Link: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd35fef8-d642-4c2c-990a-
fc499f15b40b&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7An
o_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos em “1. Os Recursos Na-
turais” e “2. A formação geológica do Brasil e os recursos naturais”. Avance até as Bacias Se-
dimentares e Escudos Cristalinos.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 
Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 7: Variáveis. 

 Ler as páginas 3,4 e 5. 

 Atividades da página 3. 

 Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

 Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte.  

 Link do programa online: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 
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História: 

 

 Módulo 6 - O Mercantilismo (Páginas 12 a 14) - Continuação 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 TCs 15 e 16. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: O mercantilismo 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-
bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano
_AD 

 

Matemática: 

 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Elementos da equação a partir de 5min 30s. clique 
aqui 

 Fazer a página 11. 

 Tarefa de casa 32. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Conjunto Universo e conjunto solução. Clique aqui 

 Fazer as páginas 14 e 15. 

 Tarefa de casa 33. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Resolução de equações do 1ºgrau. Clique aqui assis-
tir até 5min 50s. 

 Fazer a página 16. 

 

Arte: 

 

 Apostila 1°semestre.  

 Páginas 49 e 52. 

 Tema: bonecos e pantomima 

 Assistam ao vídeo  

http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/v
ideo/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2017/bandalarga/170307_Moni
queFraraccio_VII_Arte_7Ano.ism/manifest 
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Ciências: 

Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://www.youtube.com/watch?v=uhfKMIXxOxI 

 

 Na apostila do 3º Bimestre abordaremos o Módulo 10 - Matéria e energia – Equilíbrio termo-
dinâmico e a vida na terra, das páginas 6 até 9 e TC 16. 

 10.2. Nosso planeta e as variações climáticas. 

 10.3. Impactos das mudanças climáticas para os seres vivos 

 10.4. Equilíbrio energético entre os seres vivos. 

 A seguir, assistam alguns vídeos para enriquecer o nosso conhecimento sobre o tema: 

 Mudança climática: https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho 

 Impactos das mudanças climáticas para os seres vivos:  

https://www.youtube.com/watch?v=QD-jkwp4m0w 

 Equilíbrio energético - cadeia alimentar: https://www.youtube.com/watch?v=JNy9lxAIIwE 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o conteú-
do pelo site www.objetivo.br na área conteúdo on-line.  

 https://conteudoonline.objetivo.br/MP. Role a barra até o final da página e assista ao vídeo da 
Professora Maria Lúcia. 

 

Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 3 e 4.  

 Vocabulary. 

 Body Parts. 

 Appearance, weight 

 Homework 25 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse módulo 9 – Guess who! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro segundos 
quadros. Depois acesse módulo 9 – Guess who! Faça os exercícios propostos. E no final do módulo 
assista a vídeo aula com a Profª Márcia. 

 

Educação Física: 

 

Acessar o link   https://youtu.be/RQAOenxeTb8 e o link https://youtu.be/tAJH8y2AkYY com as orien-
tações e explicação do professor Giovane. 

 

 

                                Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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